
INVEJLE // 5554 // INVEJLE

med garnnøgler 
og knivmuslinger 

i dekorationen 

Jul



56 // INVEJLE

TEKST: VIBEKE KRUSE . FOTO: LARS JUUL

Julen har længe været i Trine Gitz-Johansens 
tanker. Når julen er overstået det ene år, 
begynder hun og kollegerne i Vesterport 
Blomster at udtænke idéer til næste års 
dekorationer.
- I år vil julens dekorationer være præget af 
tidens tilbage-til-naturen-trend. De vil også 
rumme garnnøgler som et spejl af, at de klas-
siske håndarbejdsdyder igen er populære, 
fortæller Trine Gitz-Johansen.
Hun er tredje generation i Vejles ældste 
blomsterforretning, Vesterport Blomster i 
Vestergade, som hun ejer sammen med sin 
mand, Ture Gitz-Johansen. 
De overtog forretningen i 2006, og Trine 
har aldrig været i tvivl om, at hun ville være 
blomsterdekoratør ligesom sin mor og mor-
mor.
- Jeg er nærmest født til at være blomster-
pige, siger Trine Gitz-Johansen og smiler, 
mens hun står midt i et væld af blomster. Her 
er roser så røde, gerbera i pink og nelliker i 
efterårets gyldne farver. 
Trine Gitz-Johansen har for længst skabt 
de første juledekorationer, som nu står og 
præsenterer sig indbydende på de lange 
borde i blomsterhusets nyrenoverede lokale 
på 1. sal i. 
Her, hvor der tidligere var en lejlighed, er 
der nu indrettet et stort lyst rum velegnet til 
mange formål. Blandt andet til værksted for 

Vesterport Blomsters populære kursus i ju-
lens dekorationer. Murstensvæggen, som har 
fået lov til at forblive i sin rå dragt, skaber 
stemning og vidner om husets lange historie 
gennem over 100 år i Vejle.

Puslespil og muslinger
Adventskranse udført i alternative materialer 
som nu f.eks. popcorn og et væld af pusle-
spilsbrikker venter på at blive forsynet med 
lys. Dekorationer med nøgler af garn i den 
helt specielle varme røde farve signalerer 
hyggelig før-julestemning. Smukke knivmus-
linger er brugt som bunddække i dekoratio-
ner i stedet for gran eller andet grønt.
- Alt kan lade sig gøre, det handler bare om 
at få idéer og afprøve dem. Som regel holder 
vi det enkelt med noget fra naturen kom-
bineret med lidt forskelligt spræl. Vi synes, 
det er sjovt at lave noget, der er specielt 
og anderledes end det traditionelle. Det 
traditionelle skal der selvfølgelig også være 
plads til, men folk vil også gerne prøve noget 
nyt. Vi har erfaring for, at jo længere tid, der 
er til jul, jo mere synes folk om alternative 
farver og ting i julens dekoration. Men når vi 
nærmer os juleaften, vælger mange nu helt 
traditionelt, fortæller Trine Gitz-Johansen. 
Hun og de andre blomsterdekoratører hos 
Vesterport Blomster har små notesbøger, 
hvor de gemmer mange gode idéer fra en 
sæson til den næste.
- Notesbogen er altid god at have ved hån-
den, når man lige skal notere en impulsiv idé, 
siger hun. 

Ønskede glædelig jul 
Trine var syv år og gik i 1. klasse på Grejsda-
lens Skole, da hun for første gang fik lov at 
hjælpe til i Vesterport Blomster.

- Jeg fik et buskort og kørte fra skolen ind 
til forretningen, hvor der var travlt. Jeg fik 
nissehue på og stod ved døren, som jeg pænt 
åbnede og lukkede for vores kunder, mens 
jeg ønskede: glædelig jul. Jeg fik også lov til 
at slå beløb ind i kassen. Det var der tid til 
dengang, det ville aldrig gå i dag, fortæller 
hun.
Hun husker også sin glæde og stolthed første 
gang, der blev solgt en dekoration, som hun 
havde lavet.
- Jeg har altid elsket blomster, det føles som 
et privilegium at få lov til at arbejde med 
blomster hver dag, Det er et godt gammelt 
håndværk at være blomsterdekoratør, man 
skal kunne lidt af hvert, og jeg kan godt lide 
at arbejde med mine hænder, siger Trine 
Gitz-Johansen.
Hun er udlært hos sin mor, og rejste herfra til 
Bornholm, hvor hun mødte Ture. Han er op-
rindeligt uddannet bådebygger, har siden ar-
bejdet som byggetekniker, indrettet butikker 
med edb-styrede kasseterminaler og arbejdet 
i en tøjbutik. Nu er det Ture Gitz-Johansen, 
der kører blomster ud for Vesterport Blom-
ster, og det bliver til 60.000 km om året.
- Før i tiden var det 20 procent af forretnin-
gens omsætning, der blev kørt ud. Nu er det 
60 procent, så det siger sig selv, at vi kører 
meget. Vi dækker et område, der omfatter 
Vejle, Jelling og Bredballe, så det skal blive til 
mange kilometer, siger han.

Butik skal udvikles
Trine og Ture Gitz-Johansen er hele tiden 
opmærksomme på, at Vesterport Blomster 
skal udvikles.
- Vi skal finde på noget nyt. Den traditionelle 
detailhandel er i opbrud i disse år. Vi kan 
ikke bare fortsætte i samme stil, som Trines 
mor og mormor gjorde. 
Vi holder fast i den gode service, som Vester-
port Blomster er kendt for, men ellers skal 

Trine og Ture Gitz-Johansen 

er tredje generation i Vejles 

ældste blomsterforretning, 

Vesterport Blomster

Trine Gitz-Johansen er tredje generation i 
Vesterport Blomster. Hun har aldrig 
tvivlet på, at hun skulle være blomsterpige 
ligesom sin mor og mormor. 
Vesterport Blomster er Vejles ældste 
blomsterforretning, og den har snart 
eksisteret i 80 år. 

I år kombinerer vi garn med ting 

fundet i naturen som et spejl 

af interessen for at strikke og 

tilbage-til-naturen-trenden.”

TRINE GITZ-JOHANSEN

Fakta om Vesterport
Vesterport Blomster er etableret 
for 76 år siden af Trine Gitz-Jo-
hansens bedsteforældre, Tonny og 
Hans Mørkholt. Hendes mor, Lone 
Skov, ejede og drev den i 24 år, 
indtil Trine og Ture Gitz-Johansen 
overtog i 2006. 
Trine Gitz-Johansen er uddan-
net blomsterdekoratør hjemme 
hos sin mor i Vesterport Blom-
ster. Hun har desuden arbejdet i 
blomsterforretning på Bornholm 
og  i København, indtil hun i 2009 
vendte hjem til Vejle sammen med 
familien.

der fornyelse til. Vi har f.eks. fået mange 
special-produkter ind i forretningen, så 
der også er noget til mænd. I dag bestiller 
mange blomster over nettet, og vi skal give 
kunder en rigtig god grund til at komme 
fysisk i vores butik, siger Ture Gitz-Johansen. 
Indkøb af blomster er en svær disciplin, men 
Trine Skov har efterhånden god erfaring, selv 
om det kan svinge fra uge til uge.
 - Den ene uge kan jeg måske sælge 300 

langstilkede røde roser, den næste uge kun 
30. Sådan er det så forskelligt, man ved al-
drig, hvad kundernes efterspørger, siger hun.
Men hun behøver ikke stå op midt om nat-
ten for at køre på blomstertorvet i Kolding 
eller i København.
Bestilling foregår over nettet, hvor hun sam-
tidig via et kamera kan se, om blomsterne nu 
har den kvalitet, hun ønsker sig.
- Jeg kan sidde hjemme om søndagen og 
bestille, og så har jeg leveringen fra Holland 
dagen efter. Det kan ikke være bedre, siger 
hun.
Om Vesterport Blomster også bliver i familien 
i fjerde generation er for tidligt at sige. Trine 
og Ture Gitz-Johansen har to børn, Bertram 
på 20 år, der er student fra i sommer, og 
Bolette på 11 år. 
- Ingen af dem har vist speciel interesse for 
forretningen. Men man skal aldrig sige al-
drig. Én ting er sikkert: Det skal være lysten, 
der driver værket, siger Trine og Ture Gitz-
Johansen.

Jeg har aldrig været i tvivl om, 

at jeg skulle være blomsterpige 

ligesom min mor og min mormor. 

Jeg synes kun, det er hyggeligt, 

når min mor engang imellem 

kommer og hjælper til i butikken.”

TRINE GITZ-JOHANSEN

Mange holder af juledekorationer helt i hvidt og grønt, som det er tilfældet her. 

Anderledes naturskabte juletræer, som kan 
pynte i stuen, er også en del af julens deko-
rationer.

Blomsterpiger får mange gode idéer, som skal 
afprøves. Her viser Trine Gitz-Johansen en 
speciel krans formet af ekstra lange nåle fra 
fyrretræer. Tilbage til naturen - er en trend, 
som afspejles i årets juledekorationer. Her er 
knivmuslinger brugt til dekorationen i stedet 
for gran eller andet grønt. 


