Tekst og foto: Marianne Bachmann Andersen

Jens’ livsværk er kommet
i sikre hænder
Da Jens Bech Jensen, lidt i protest,
endte med at blive planteskoleejer
i 1985, lå bekymringerne om videreførelsen af planteskolen langt
ude i fremtiden. I dag kan Jens se
tilbage på mange gode år med
flere udvidelser, renoveringer og
nyansættelser, og de sidste brikker
i puslespillet faldt på plads med
generationsskifteaftalen den første
dag i 2019.
Generationsskifte
D. 1. januar 2019 var aftalen en
realitet – Pernille Friis Larsen og
Jens Bech Jensen er nu fælles om
at drive Aldershvile Planteskole.
Pernille ejer 75% af aktierne i
driftsselskabet, mens Jens står for
de resterende 25%. Jens Bech
Jensen er en årgang 1952, og
kunne egentligt, med rette, trække
sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Sådan ønsker han dog ikke, at det

14 Danske Havecentre

skal være. ”Hvad skulle jeg så tage
mig til? Planterne og planteskolen
fylder rigtig meget, så det vil jeg
fortsat gerne være en del af”, siger
Jens.
Ved siden af Jens sidder Pernille
og smiler. Hun har kendt Jens siden 1995, hvor hun tog sin sidste
del af gartneruddannelsen i planteskolen ved Bagsværd sø. ”Jeg kom
fra Højagergård og Birkholm Planteskole, og var rigtig glad for de
mange planter, som Jens havde i
planteskolen”, fortæller Pernille.
Hun blev efter endt uddannelse
fastansat, og ud over et par år, hvor
hun havde en mindre tilknytning til
Aldershvile, så har hun været en
af de faste medarbejdere – også
som mellemleder med ansvar for
alle områderne udenfor. Partnerskabet synes helt naturligt. Jens er
med til at bære det tunge ansvar,
og forpligter sig til at sørge for, at

Pernille i ro og mag kommer ind
i alle de forskellige opgaver, som
driften af et større havecenter kræver. Pernille sover roligt om natten,
men arbejder hårdt for at løse de
mange nye opgaver. ”Det er lidt ligesom at komme i lære – bare på
Jens’ kontor”, siger hun. Der er rigtig mange nye opgaver, som hun
skal tilegne sig evnen til at udføre,
men Jens er en god læremester.
Deres fælles udarbejdede forretningsplan er styreredskabet, for
Aldershvile Planteskole skal fortsat
være en sund forretning, så Pernille stille og roligt får mulighed for at
overtage resten af aktiverne.
Pernille er 47 år gammel og har
to voksne børn på hhv. 19 og 23
år. Især den ældste datter Julie
er engageret i Aldershvile Planteskole, hvor hun har fritidsjob. Hun
læser antropologi og hjælper til
med de sociale medier. Lillebror

Rasmus hjælper til i kassen, når
han i weekenden har fri fra studiet
på gymnasiet. ”Det passer mig fint,
at Julie hjælper til med Instagram så skal jeg ikke tage mig af den del
også”, smiler Pernille. Instagram er
helt sikkert et sted, hvor man kan
skaffe sig opmærksomhed og nye
kunder, men det ligger altså lidt
langt væk fra dagligdagen, hvor
arbejdsfordelinger, indkøb og plantesalg rent fysisk står lige foran og
skal tages af. ”Desuden er det et
utroligt langsomt medie – det har
jeg vist ikke tålmodighed til”, smiler
Pernille.
Blev ejer ved
lidt af et tilfælde
Jens Bech er uddannet Forstkandidat. Efter endt uddannelse arbejdede han fra 1978 – 1982 i Hedeselskabet, inden han i tre år blev
konsulent i Planteskoleejerforenin-

Fint tilgroet indgangsparti byder gæsterne
velkommen

Stort og bredt udvalg af løg, frø og knolde. Her kan man bl.a. vælge
mellem flere sorter af de efterårsblomstrende Colchium

Den gamle pult fra Løvbjerg Nielsens
tid findes stadigvæk

Roser i lange baner. Planteskolen potter selv roserne og driver dem til salg bagest i planteskolen

gen. ”Asger Bertram og jeg havde
arbejdet hårdt for at danne en detaildel i foreningen, men da idéen
blev jordet ved generalforsamlingen i 1985, blev vi nok lidt fornærmede”, indrømmer Jens Bech.

Man kan nemt bruge tiden blandt de
mange fine og forskellige planter i
Aldershvile Planteskole

”Dagen efter det fatale møde, så
jeg en annonce i Gartnertidende.
Her var Aldershvile Planteskole
sat til salg”, fortæller Jens. Gunnar
Løvbjerg Nielsen – alias ”ViborgNielsen”, havde lavet planter på
adressen siden 1954, og navnet
får nok en klokke til at ringe hos
flere. Løvbjerg Nielsen var nemlig
med til at stifte K.O.P København
og Omegns Planterhandlerforening tilbage i 1947. Han havde
tidligere drevet planteskole i Buddinge, men fik så fingrene i grunden, der stødte op til Bagsværd sø.
Her havde han stor succes med
produktion af lyng, rodægte hvide

syrener og stedsegrønne med
klump, samt et lille detailsalg, som
der også var plads til. Faktisk blev
der også gravet muld til de mange
gartnerier, som lå i området.
Nu var Løvbjerg Nielsen parat
til at give en ny ejer mulighed for
at udvikle Aldershvile Planteskole,
og han synes godt om Jens Bech
Jensen. ”Der var jo hverken regnskaber, omsætningstal, salgsopstilling eller en ejendomsvurdering, så
jeg måtte selv lave et udkast til en
slutseddel”, fortæller Jens. Penge
havde Jens ikke, så han kontaktede
flere banker og kreditforeninger for
at finde en samarbejdspartner. Det

var slet ikke nemt. Efter et utal af
forsøg måtte han tilbage til barndommens bank, hvor han fik oprettet en driftskredit på 100.000 kr.
Købet af Aldershvile Planteskolen
måtte han låne penge til hos sin
mor.
Åbnede 24. august 1985
Købet blev underskrevet Sankt
Hans aftens dag, og derefter ventede en lang sommer med mange
timers oprydning og indretning af
planteskolen. Et 72 m2 stort plasthus blev butik, og da pengene jo
var små, måtte Jens søge hjælp
blandt kolleger. ”Jeg havde slet

Årstidens aktuelle planter i inspirationsøer, når man træder ud fra drivhuset
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Et kig ind i ”sumpen”, som indeholder et
stort udvalg af Rhododendron, bambus,
bladstedsegrønne og hækplanter

ikke midler til at fylde havecentret
op med planter. Da jeg klagede
min nød til Flemming i Ugledige,
så var han frisk og fyldte simpelthen op med alle de varer, som han
producerede. Betalingen skulle så
ligge, når der var kommet penge
i kassen”, beretter Jens. Den 24.
august åbnede Aldershvile Planteskole med planter placerede i de
tidligere mistbænke og med et fint
nyt plasthus som butik.
I det hele taget er Jens utrolig
glad for det netværk af planteskoler og plantespecialister, som han
havde nået at opbygge, inden han
blev ejer af Aldershvile Planteskole.
Både tiden med Ivar Nyholm i Hedeselskabet og blandt planteskolerne i Planteskoleejerforeningen
er kommet ham til gode mange
gange siden.
Kunne ikke blive medlem
Tilbage i 1980’erne vandt kædedannelsen blandt havecentre og
planteskoler frem. De første spadestik til dannelsen af Home&Garden
blev taget i 1983, hvor det i første
omgang var Hejse-Ringen, senere
PlanteskoleRingen, som knyttede

Et kig fra “sumpen” mod det 1500 m2 store drivhus

de planteproducerende detailplanteskoler sammen.
Som mangeårigt medlem af
bestyrelsen i PlanteskoleRingen/
Home&Garden, har Jens været
med til at udvikle og innovere kæden. Alligevel har han et lille surt opstød – han fik nemlig ikke lov til at
være medlem af kæden og fællesindkøbet fra starten. ”Jeg blev bedt
om at bevise mig et helt år, inden
jeg kunne blive medlem”, påpeger
Jens, som samtidig godt kan huske
andre medlemmer, som godt kunne opnå medlemskab ved opstart.
I Aldershvile Planteskole klarede
Jens dagens opgaver i de første 6
måneder sammen med Robert,
som fulgte med i handlen. Derefter kom Merete, som så har været
med lige siden.
Robert kommer forresten stadig
hver dag – 93 år gammel som trofast avislæser i den lille café.
Mere end 100 års historie
Der ligger masser af lokalhistorie
under flisebelægningen og grusgangene i Aldershvile Planteskole.
Med Aldershvile Slotsruin som
nabo og historiske minder om tør-

Vildt ser det ud, og det er det også på bordet med de vilde danske planter
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Træer og frugttræer har fået nye stativer og
vandingsanlæg, og det fungerer rigtigt godt

vegravning nede ved søen, så er
planteskolen for mange et sted,
som betyder meget. ”Nogle af vores kunder kan stadig huske, hvordan man fra bådehusene kunne
sejle ud på søen iklædt fint tøj”.
Det ene bådehus ligger stadig i sin
originale version, mens renovering
af det andet har været nødvendigt.
I dag er det ikke muligt at sejle fra
den lille kanal, da kommunen har
etableret en bro, så man kan gå
søen rundt. Restriktioner kommer
man heller ikke udenom, når man
ligger så tæt på søen. ”Da vi endelig fik bygget det 1500 m2 store
drivhus i 1999, havde det taget 4
– 5 år at nå dertil. Inden udvidelsen, var der 6 – 7 ansatte i Aldershvile Planteskole. Udvidelsen var
en kæmpesucces, og væksten gik
nærmest i en lodret kurve, og snart
var vi over 20 ansatte. ”Da krisen
ramte i 2008 – 2010, måtte vi sige
farvel til en god håndfuld ansatte,
men i dag er vi nærmest status quo
igen”, fortæller Pernille og Jens.
En traditionsrig planteskole
Gennem de seneste år har mange
af arealerne i planteskolen gen-

nemgået en omfattende renovering. De tunge trærammeborde er
skiftet ud med de lettere aluborde,
og der er fokus på at lette den
daglige pasning. Vanding sker med
søvand tilsat flydende gødning.
Bordenes returvand opsamles i en
beholder, hvor vandet kan recirkulere.
Udvalget er enormt! Planteskolen er fyldt til bristepunktet med
både gængse, men måske især
særlige planter til ethvert område
i haven, og udgør da også 70% af
omsætningen. Frø, løg og knolde
er dernæst en stor del, og selvfølgelig sælges en del jordprodukter.
”Vi sælger altså ingen servietter –
det duer vi ikke rigtig til”, vedkender
Jens, som gerne fortsat vil sende
det signal, at Aldershvile Planteskole er en RIGTIG planteskole.
Dermed ikke sagt, at innovationen hermed stopper. ”Jeg går rigtig meget op i, at planterne hjælper vores miljø, så vi vil helst ikke
sprøjte med nogen form for gift”,
fortæller Pernille. Jens og Pernille
bryster sig også af deres udbud af
naturlige danske planter, som de
får specialproduceret. De skilter

Flotte stueplanter i trendy skjulere. Den flotte opsætning står i butiksområdet,
hvor også udgangskasserne er placeret

Årstidens aktuelle varer er linet op flere steder. Her inspireres de mange kunder,
der skal en tur i planteskolen

med deres biologiske bekæmpelse, og vil meget gerne klædes
på til at bruge endnu mere biologi
for at holde planterne sunde. ”Vi er
f.eks. helt vildt glade for vores nye
børstemaskine, som rengør fliserne rigtig fint – uden brug af kemi”,
smiler Pernille.
Samarbejdet med TagTomat er
blot én af de tiltag, som planteskolen kan berette om. TagTomat er
vokset til et stort og veldrevet firma, som innovativt tager fat i problemstillinger omkring bæredygtighed, genbrug og Urban Gardening.
Socialt ansvar
Det ligger både Jens og måske
især Pernille meget på sinde, at de
som virksomhed tager ansvar i at
løse samfundets udfordringer omkring socialt svage personer. Derfor
har de et mangeårigt samarbejde
med kommunen om at hjælpe til
med at aktivere de borgere, som
har svært ved at have et normalt

På toilettets dør gøres opmærksom
på planteskolens aktiviteter på sociale
medier

Slut med at bruge kemi på renholdelse af flisebelægningen

job. Pernille og hendes kollega har
sågar været med i et specielt projekt, som de har stort udbytte af.
I 2016 kom der for alvor
gang i generationssnakken
Jens mistede sin bror tilbage i
2016. Hans arkitektfirma havde
lavet et selskab, hvor de var flere
om at eje virksomheden. Modellen
inspirerede Jens, for på den måde
behøvede et decideret køb ikke
at være en hindring for generationsskiftet. I året op til selve skiftet
kom der for alvor gang i papirerne.
Møder med revisorer og advokater
med uforståelige skrifter blev nøje
oversat af Jens svigerinde (også
advokat), og det har taget masser af tid at komme igennem. Nu
kan Pernille og Jens se hinanden i
øjnene med tryghed og sikkerhed
for, at der er taget stilling til alle
mulige scenarier, som sikrer begge
parter i at Aldershvile Planteskole
fortsat vil være den planteskole,

Opbindingssnoren har fast plads
ved siden af infotavlen ved pryd- og
frugttræerne

Hønsene går frit, når planteskolen har åbent. Hønsegården ligger ved siden af
den store afdeling med stauder

med netop det helt specielle DNA,
som de begge står for. Jens glæder sig over at kunne give mere
og mere af ansvaret til Pernille, og
Pernille har allerede vist sit værd

ved at vokse med opgaven. De
ekstra timer bag skrivebordet skal
hun nok lige vænne sig til, men
heldigvis står planterne kun få minutter væk.

Det gamle autentiske bådehus har funktion som opbevaringshus for diverse
hjælpemidler til planteskolen

Danske Havecentre 17

