
Vi har forsikret jordens folk i 100 år



Vi har forsikret jordens folk i 100 år



Vi har forsikret jordens folk i 100 år



Vi har forsikret jordens folk i 100 år

Udgivet 2008 af Gartnernes Forsikring GS

Tekst, layout og 
grafisk tilrettelæggelse:  Palle Dahl
Research: Ole Thorup
Produktion:  MarkTing A/S
Tryk:  HTOdense A/S
Omslag:  Ensocoat 250 g
Indhold:  Multiart Silk 150 g
Bogen er sat med:  Officina Sans
Oplag:  12.000 eksemplarer



INDHOLD

7    Forord

9     1908 - 1958

17   1958 - 2008

25    2008 -

31   Formænd og direktører

33   Assurandører

35   Storm og orkan
               
37    Største enkeltskade

39   Vurderingskorps

41  Service og information

43  Forsikringspolice

45  Logo

47  Vence i Frankrig

49  Efterskrift



Frilandsbrug
med drivbænke
i begyndelsen 
af det 
20. århundrede

Højteknologisk
gartneri i 
begyndelsen 
af det 
21. århundrede

6



FORORD

7

Den 9. november 2008 fylder Gartnernes Forsikring GS 100 år. Det store jubilæum mar-
keres på forskellig vis, blandt andet ved udgivelsen af dette jubilæumsskrift.

Historien om Gartnernes Forsikring afspejler den enorme udvikling, som dansk gart-
nerierhverv har gennemgået i løbet af det 20. århundrede fra små familiedrevne fri-
landsbrug med drivbænke - og måske et enkelt drivhus eller to - til nutidens topstyrede 
erhvervsvirksomheder med automatiserede, højteknologiske væksthusanlæg.

Når man, som jeg og mange andre, i rigtig mange år har fået lov til at være en del 
af dette 100 år gamle traditionsrige forsikringsselskab, som – den høje alder til trods 
- er ungt og levende og i god form, fyldes man med taknemmelighed. Både over for 
de personer, som havde modet til at stifte virksomheden for mange år siden, og for de 
engagerede bestyrelser, som gennem tiden har skullet træffe ganske vidtrækkende afgø-
relser og beslutninger om selskabets udvikling og drift.

Dette jubilæumsskrift er imidlertid først og fremmest tilegnet selskabets loyale og 
trofaste forsikringstagere, som gennem tiderne har stået last og brast med deres eget 
gensidige selskab, og som også har erkendt og mærket fordelene herved. Forsikring er 
for de fleste noget af en ”jungle” og et langt stykke hen ad vejen baseret på gensidig 
tillid, dialog og troværdighed. Og netop disse dyder har været kendetegnende og afgø-
rende for selskabets eksistens og virke gennem alle årene – og skal og vil også være 
det i fremtiden. 

Ved denne lejlighed skal også lyde en inderlig tak til selskabets engagerede med-
arbejdere, hvis venlige og kvalificerede kundebetjening er en afgørende forudsætning 
for forsikringstagernes loyalitet og tilfredshed. Langt den overvejende del af selskabets 
medarbejdere har mange års anciennitet, og adskillige har fejret 25 og sågar 40 års 
jubilæum i Gartnernes Forsikring, hvilket vidner om et frugtbart og stabilt samarbejde 
mellem alle, som står sammen omkring selskabet – det være sig forsikringstagere, med-
arbejdere, direktion og bestyrelse.

Selskabet påskønner, at den tidligere mangeårige chefredaktør for Gartner Tidende, 
journalist Palle Dahl, med bistand fra forsikringskonsulent Ole Thorup har påtaget sig at 
forfatte nærværende jubilæumsskrift om Gartnernes Forsikring gennem 100 år.

 Jeg håber, at den lille bog vil blive læst med interesse. Rigtig god fornøjelse!  

Lisbet Bromann Jensen
Adm. direktør
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”Gartnernes Hus” 
i Anker Heegaards 
Gade 2 
i København
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1908 - 1958

I Selskabets protokol står skrevet, hvordan ”Alm. Dansk Gartnerforenings gensidige Ulyk-
kesforsikrings-Selskab” på et repræsentantskabsmøde i Nykøbing F. 3. september 1908 
blev besluttet med officiel start 9. november samme år. 

”Året 1908 den 9. november samledes ”Alm. dansk Gartnerforening”s bestyrelse 
bestående af: slotsgartner F. Paludan (formand), handelsgartner Carlsen-Skøidt, Odense 
(næstformand), handelsgartner H. Andersen, Mejlby, handelsgartner J. Braad-Sørensen, 
Hjørring, gartner R. Hansen, Frederiksborg, handelsgartner P. Jensen, Stege, handelsgart-
ner A. S. Pedersen, ”Aalykke”, Kolding, handelsgartner Sv. Bruun, Glostrup, for at drøfte 
eventuelt træffe beslutning om dannelsen af et gensidigt forsikringsselskab til overtagelse 
af den havebrugere i henhold til lov af 27. maj 1908 om ”Forsikring mod følger af ulyk-
kestilfælde i landbrug, skovbrug og havebrug” m.m. påhvilende forsikringspligt for de hos 
dem beskæftigede personer samt overtage ansvaret efter frivillig forsikring i henhold til 
samme lovs §25”.

Repræsentantskabsmøde 
i ”Alm. dansk Gartnerforening”
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Bestyrelsen for ”Alm. Dansk Gartnerforening” konstituerede sig også som bestyrelse 

for det nye forsikringsselskab, mens Gartner Tidendes redaktør, P. Chr. F. Borregaard, som 
”Lejlighedsarbejde” blev udpeget til selskabets forretningsfører. Selskabets startkapital 
var 10.000 kroner, hvoraf halvdelen var lånt i ”Alm. dansk Gartnerforening”.

Energisk indsats
Efter en energisk indsats med kirkegårdsinspektør O. Trier som akkvisitør lykkedes det i 
1909 på den første generalforsamling i ”Alm. Dansk Gartnerforenings gensidige Ulykkes-
forsikrings-Selskab” at præsentere en portefølje på 768 forsikringer omfattende 2.840 
personer. Men på trods af en god udvikling var ”dette Barn af Foreningen vist nok ikke 
omfattet med særlig stor Kærlighed”, som skrevet står i selskabets første jubilæumsskrift 
i 1934.

Den første bestyrelse 
for ”Alm. Dansk 
Gartnerforenings 
gensidige Ulykkes-
forsikrings-Selskab” 
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Men betingelserne for en lykkelig barndom var heller ikke de bedste, da det var et 
svageligt ”Barn”, selskabets bestyrelse 9. november 1908 tog ved hånden. Selskabet 
blev etableret uden startkapital og fagkundskab, og den eneste sikkerhed var medlem-
mernes gensidige hæftelse for tab. 

Kaution
Ved dannelse af et nyt forsikringsselskab var det normalt, 
at der fra starten blev skaffet kapital. Men det lod sig ikke 
gøre, da selskabet begyndte med at tegne forsikringer med 
en lav præmie. Derfor måtte bestyrelsen kautionere for et 
banklån på 30.000 kroner for at bringe selskabets kapital op 
på 50.000 kroner, som lovgivningen krævede. 

Af selskabets regnskaber fremgår det, at det flere gange i 
løbet af de første leveår måtte afdrage skadeserstatninger i 
små beløb, selv om det havde ”Alm. dansk Gartnerforening” i 
ryggen, hvis det skulle knibe. Men gartnerforeningen rådede 
ikke over mere kapital, end den selv havde hårdt brug for.
I 1928 blev forretningsfører P. Chr. F. Borregaard afløst af 
”Alm. dansk Gartnerforening”s kontorchef, Alfred M. Danvig, 
der senere blev udnævnt til direktør for ”Alm. dansk Gartner-
forenings gensidige Ulykkesforsikrings-Selskab”.

Et besværligt barn
Forsikringsselskabet var – som det hedder i selskabets andet 
jubilæumsskrift i 1948 – ”i den første Tid et besværligt Barn”, 
og da ”Alm. dansk Gartnerforening” samtidig udviklede sig 
med en hastighed, som på mange måder lagde beslag på 
den nyudnævnte direktørs tid, blev der forhandlet med ”Det 
gjensidige Forsikringsselskab DANMARK” om en overtagelse 
af porteføljen. Men da DANMARKs interesse for at overtage 
viste sig at være begrænset, og det samtidig blev opfattet 
som et prestigetab at opgive gartnernes eget forsikringssel-
skab, blev det besluttet at fortsætte.

Den første frivillige 
forsikringspolice i ”Alm. dansk 
Gartnerforenings gensidige 
Ulykkesforsikrings-Selskab”
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På trods af problemer og økonomisk smal-
kost trivedes det nye forsikringsselskab ”om 
end kun smaat indtil de allersidste aar” inden 
25. års jubilæet i 1933, hvor det var ”i stærk 
Udvikling i økonomisk Henseende og tegner til 
at blive et Aktiv for Standen samtidig med, 
at det tjener den med en billig Præmiebereg-
ning”, som det hed sig i jubilæumsskriftet.

Da Alfred M. Danvig efterhånden fandt 
det utilfredsstillende at drive ”Alm. dansk 
Gartnerforenings Gensidige Ulykkesforsik-
rings-Selskab” som ”Lejlighedssyssel” blev 
Paul P. Ørsted i 1937 med titel af sekretær 
ansat som selskabets første ”ved Virksomhe-
den fuldt beskæftigede Funktionær”. 

I 1940, da selskabet for første gang fik 
egne kontorer, udvidede ”Alm. dansk Gart-
nerforenings Gensidige Ulykkesforsikrings-
Selskab” aktiviteterne til også at omfatte en 
afdeling for ansvarsforsikring. 

En milepæl
8. juni 1945 var en milepæl i selskabets historie, da der blev der etableret et nyt selskab, 
”Gartnernes gensidige Storm- og Haglskadeforsikring”, der på en stiftende generalfor-
samling 7. september samme år blev vedtaget med en garantikapital på 100.000 kroner, 
tegnet af 192 gartnere.  

Men til historien hører, at ”Alm. dansk Gartnerforening” allerede i år 1900 havde 
nedsat et udvalg, der fik til opgave at udarbejde love for et storm- og haglskadeforsik-
ringsselskab. Lovene blev i 1902 vedtaget under forbehold af, at der inden 1. august 
samme år var tegnet forsikringer for en forsikringssum på to millioner kroner. Men da det 
ikke skete, blev fristen udsat et år. Da der ved den nye frists udløb kun var tegnet for-
sikringer for 709.247 kroner, blev sagen henlagt på ubestemt tid. I 1909 blev forslaget 

Indgangen til 
”Gartnernes Hus” i 

Anker Heegaards Gade 
i København
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om etablering af et storm- og haglskadeforsikringsselskab på ny foreslået, og der blev 
nedsat et nyt udvalg til at arbejdere videre med sagen. Men selv om spørgsmålet derefter 
gentagne gange blev taget op, vandt ideen ikke tilslutning før i 1945. 

Det nystiftede selskab, ”Gartnernes gensidige Storm- og Haglskadeforsikring” fik i 
løbet af et par år oparbejdet en tilfredsstillende portefølje. I perioden fra 1945 til 1958 
blev det kun til regnskabsmæssige underskud i 1953 og 1958 på grund af landsomfat-
tende storm- og snetryksskader. 

Alle slags forsikringer
I 1944 blev det i et udvidet agentursamarbejde med Forsikringsselskabet DANMARK 
muligt for "Alm. dansk Gartnerforenings Gensidige Ulykkesforsikrings-Selskab" at tegne 
alle slags forsikringer.

Kontorfaciliteter 
med travle 

medarbejdere i 
”Gartnernes Hus” 

i første halvdel 
af 1900-tallet



To år senere fik ”Alm. dansk Gartnerforenings gensidige Ulykkesforsikrings-Selskab” 
navneforandring til ”Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulykkesforsikring”. Det skete efter 
henstilling fra Forsikringsraadet for at undgå navneforveksling med selskabet ”Gartner-
nes gensidige Storm- og Haglskadeforsikring”. 

Et blomstrende træ
Selv om moderselskabet i 1947 måtte hæve præmierne med 50 procent for at skaffe 
det beløb, grundfonden krævede, var det alligevel i god gænge. Og på 40 års dagen for 
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Budskabet i datidens 
annonce- og prospektmateriale 
var ikke til at tage fejl af 
– danske gartnerier tegner 
forsikring i Gartnernes 
forsikringsselskaber
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Alfred M. Danvig
Forretningsfører/
direktør 
1928 - 1957

Paul P. Ørsted
Direktør
1957 -  1979

P. Bech, 
Formand
1939 - 1960

stiftelsen hed det, at ”Den lille Spire, der blev plantet i 1908, er 
saaledes vokset op til et blomstrende Træ, hvis Krone stadig breder 
sig”. Og de optimistiske ord kunne dokumenteres med tal.

Gælden fra de første spæde år var forvandlet til en formue på 
cirka 200.000 kroner, ligesom antallet af policer var vokset til 
4.859 med i alt 12.000 forsikrede personer.

Og den positive udvikling fortsatte. I 1954 blev ”Gartner-
nes gensidige Storm- og Haglskadeforsikring” udvidet til også 
at omfatte stormforsikring af fast ejendom og året efter med 
en kombineret hus- og grundejerforsikring. I 1957 begyndte 
”Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulykkesforsikring” at tegne 
kombinerede syge- og ulykkesforsikringer og i 1958 endvidere 
løsørebrand- og tyveriforsikring.

I 1957 forlod A. M. Danvig forsikrings-aktiviteterne og blev 
afløst af sekretær Paul P. Ørsted som direktør for begge selska-
ber.

En forretning af betydning
I 50 års jubilæumsskriftet i 1958 satte ”Gartnernes gensidige 
Ulykkes- og Ansvarsforsikring”s formand, handelsgartner P. Bech, 
punktum for selskabets første halve sekel med disse ord:

”Ideens fædre havde næppe tænkt sig, at selskabet skulle drives 
som egentlig forretning. Meningen har sikkert været, at man blot 
som service for den danske gartnerstand skulle skabe mulighed for 
en billig afdækning af den risiko, som i loven pålagdes erhvervet. 
Selskabet skulle imidlertid blive til andet end blot service for med-
lemmerne. Med årene fik man oparbejdet en forretning af betyd-
ning for vort fag. Vel er denne virksomhed målt med den store alen 
ret beskeden, men som fagligt begrænset selskab må det siges, 
at gartnerstandens egen forsikring har forstået at hævde sig på 
værdig måde”.
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Gartnernes 
Forsikrings  
domicil 
i Struergade 24 
i Høje Taastrup 
blev taget i brug 
i juni 1989 og 
officielt indviet 
20. oktober 
samme år
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1958 - 2008

I 1960 afløste forstander Reinh. Kristensen afdøde handelsgartner P. Bech, der i 21 år 
havde været formand for ”Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulykkesforsikring” og en 
af foregangsmændene til stiftelse af "Gartnernes gensidige Storm- og Haglskadeforsik-
ring". 

Men allerede to år efter blev Reinh. Kristensen afløst af gartner Albert Larsen, under 
hvis formandskab de eksisterende forsikringernes dækningsområde blev udvidet ganske 
betydeligt, ligesom der blev indført en forsikring mod produktionstab.

Ni år senere – i 1971 – var der igen formandsskifte. Gartner Helge Jørgensen blev 
ikke kun ny formand, men også foregangsmand for en skelsættende beslutning. For at 
undgå dobbelt administration og for at lette arbejdsgangen i de to selskaber tog Helge 
Jørgensen initiativ til en sammenslutning af ”Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulyk-
kesforsikring” og ”Gartnernes gensidige Storm- og Haglskadeforsikring”.

Og initiativet bar frugt. På en generalforsamling 7. september 1972 blev de to sel-
skaber slået sammen til ét selskab, Gartnernes Forsikring GS. 

Kraftig ekspansion
I 1973 fik Danmark sin første oliekrise. Og af frygt for at antallet af gartnerier ville 
blive væsentligt reduceret og dermed i betydelig grad reducere Gartnernes Forsikring, 
blev det i 1974 besluttet, at selskabet også kunne tegne forsikringer for andre jordbrug 
end gartnerier.

Det viste sig imidlertid, at frygten for en væsentlig reduktion af selskabet ikke holdt 
stik. Tværtimod. Gartneriporteføljen blev udvidet som aldrig før, og førte til en kraftig 
ekspansionsperiode i selskabet.

I 1975 fik Gartnernes Forsikring koncession til at tegne bygningsbrandforsikring, 
ligesom der blev vedtaget en forsikring for olieansvarsskader. Fire år senere blev der 
udviklet en produktansvarsforsikring. 

I 1979 blev Paul P. Ørsted, der i næsten 20 år fremsynet havde udviklet Gartnernes 
Forsikring til et selskab med en god og sund økonomi, afløst af Mogens Atke som sel-
skabets direktør.

Helge Jørgensen
Formand 

1971 - 1980
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En pionergerning
Og den gode udvikling fortsatte. Ved selskabets 75. års jubilæum i 1983 var Gartnernes 
Forsikring velkonsolideret. Og det på trods af nogle år, hvor voldsomme storme hærgede 
landet, og hvor især en novemberstorm i 1981 førte til de indtil da største skadesudbe-
talinger i selskabets historie. 

I starten af 1980´erne begyndte Gartnernes Forsikring at indføre EDB – elektronisk 
databehandling. 

I selskabets 75 års jubilæumsskrift i 1983 skriver gartner Jørgen Pedersen, der i 1980 
blev valgt til selskabets 10. formand, blandt andet: 

”Der er i høj grad ved en lejlighed som denne grund til at mindes de mænd, som i sin 
tid tog arbejdet op med at starte et forsikringsselskab for gartnere. De udførte for dansk 
gartneri en stor gerning – en pionergerning”.

Egenkapital større end præmieindtægt
I 1985 steg egenkapitalen i Gartnernes Forsikring fra 18 til 25,7 millioner kroner. Og 
det var første gang i selskabets historie, egenkapitalen var større end ét års samlet 
præmieindtægt.

På en generalforsamling i 1986 blev det første gang diskuteret, om Gartnernes For-
sikring skulle tegne automobilforsikringer, som selskabet i en årrække havde formidlet 
gennem forsikringsselskabet ”DANMARK”. Men det blev først fra årsskiftet til 1988, 
Gartnernes Forsikring tog den opgave op.

I 1987 begyndte Gartnernes Forsikring med succes at markedsføre sig som ”Landbru-
gets nye forsikringspartner". Af samme grund blev der tilføjet binavnet Dansk Jordbrug 
til Gartnernes Forsikring GS. Samme år åbnede selskabet afdelingskontorer i Jylland og 
på Fyn. Først i Tilst og kort tid efter i Odense.

I september 1987 blev arbejdsskadeforsikringer overført fra Gartnernes Forsikring til 
et nyetableret datterselskab JAF – Jordbrugets Arbejdsskadeforsikring. Lisbet Bromann 
Jensen, der i 1981 var ansat som skadechef i Gartnernes Forsikring, blev udnævnt til 
det nye selskabs direktør.

Jørgen Pedersen
Formand
1980 - 1985
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Nyt domicil i Høje Taastrup
Efter et halvt århundrede i lejede lokaler i ’’Alm. dansk Gartnerforening’’s bygning i Anker 
Heegaards Gade i København besluttede en generalforsamling i 1987 at Gartnernes 
Forsikring skulle bygge eget domicil i Høje Taastrup. Det nye domicil, der blev opført 
indenfor rammerne af et nyt selskab "Ejendomsselskabet for Gartnernes Forsikring GS, 
Dansk Jordbrug" blev taget i brug i juni 1989 og officielt indviet 20. oktober samme 
år. Året efter modtog Gartnernes Forsikring en ”Prisbelønning af bygninger m.v. 1990 i 
Høje Taastrup kommune”. 

To storme hærgede
I begyndelsen af 1990 hærgede to storme Danmark og dermed dansk gartneri. Det 
betød erstatningsudgifter for Gartnernes Forsikring for tilsammen hen ved 10 millioner 
kroner.

I marts samme år blev Lisbet Bromann Jensen konstitueret som direktør for Gart-
nernes Forsikring efter Mogens Atke, der forlod selskabet. Fire måneder senere blev 
konstitueringen afløst af en udnævnelse. 

I 1990 hærgede 
to storme Danmark 
og kostede Gartnernes 
Forsikring hen ved 
10 millioner kroner 
i erstatningsudgifter
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Ved en generalforsamling i september 1990 blev der for første gang valgt fire med-
arbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Gartnernes Forsikring. I samme måned tog 
selskabet et nyt og specialudviklet EDB-system i brug.

"Gartner-pension"
I 1991 indgik Gartnernes Forsikring en samarbejdsaftale med PFA Pension om en ”Gart-
ner-pension”. 

I september samme år 
blev Kaj Nielsen, der i 1985 
blev valgt til selskabets 
bestyrelse, konstitueret som 
formand for Gartnernes For-
sikring. Kaj Nielsen afløste 
Falle Lildholdt, der havde 
siddet seks år i formands-
stolen. 

Da Gartnernes 
Forsikring i 1998 
fyldte 90 år 
skænkede 
medarbejdere 
og vurderingsmænd 
selskabet en 
stenskulptur,
udført af 
vurderingsmand
Erik Vestergaard
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Ved årsskiftet til 1992 blev det besluttet at ændre Gartnernes Forsikring regnskabsår 
til at følge kalenderåret. 

Samme år blev der i et samarbejde med Danmarks Biavlerforening etableret en kol-
lektiv forsikring og individuelle forsikringer for biavlere.

Nye regler for årsmøder 
På selskabets generalforsamling i 1993 blev der vedtaget nye regler for fremtidige års-
møder og valg af en delegeretforsamling med 28 medlemmer fra hele landet.

Endelig bød 1993 på en påsat storbrand i et jysk gartneri, hvor værdier for mellem 
fire og fem millioner kroner gik tabt.

I 1994 skete endnu en storbrand, sandsynligvis på grund af en kortslutning i en el-
tavle. Branden kostede Gartnernes Forsikring over seks millioner kroner i erstatning.

Efter et par rolige år uden store skader eller organisatoriske beslutninger etablerede 
Gartnernes Forsikring i 1997 et unikt produkt, en sygdoms- og skadedyrsforsikring mod 
Tomatbronzetopvirus, Bemisia tabaci og Thrips palmi.

Storbrand og orkan
1997 bød også på den største enkeltskade i selskabets historie. I november brændte 
18.000 kvadratmeter væksthuse i et fynsk gartneri ned til grunden. Årsagen var selvan-
tændelse i en affaldscontainer, og skaden løb op i 45 millioner kroner.

På selskabets generalforsamling i 1999 blev det, efter en ændring af lov om forsik-
ringsvirksomhed, besluttet at ophæve både medlemmernes hæftelse og muligheden for 
opkrævning af ekstra præmie. 

I 1999 betød et nyt arbejdsskadesystem, at JAF ikke længere skulle dække erhvervs-
sygdomsrisiko på den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 

Samme år fik Gartnernes Forsikring sin egen, fornyede hjemmeside på internettet  
www.garfors.dk.

Falle Lildholdt
Formand

1985 - 1991
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1999 var også året, da både Danmark og Gartnernes Forsikring var ved at blæse 
omkuld. Århundredets værste orkan, ”Anatol”, forvoldte 3. december 1.975 alvorlige ska-
der til en samlet erstatningsudgift for Gartnernes Forsikring på 147 millioner kroner. 

I 2001 blev Gartnernes Forsikrings kontor i Tilst erstattet af hjemmekontorer for 
selskabets jyske medarbejdere.

Mange nye tiltag
I 2002 overtog Gartnernes Forsikring en landbrugsportefølje på cirka 600 kunder fra 
ALKA forsikring.

I 2003 begyndte Gartnernes Forsikring at tegne forsikringer til svenske væksthusgart-
nerier, fortrinsvis i Skåne. 

I 2004 indgik Gartnernes Forsikring en samarbejdsaftale med AP Pension om gruppe-
invalidepension, gruppeliv, kritisk sygdom og forskellige former for pensionsopsparing.

Året efter – i 2005 – ramte en orkanlignende storm, ”Erwin”, Danmark. I dens kølvand 
modtager Gartnernes Forsikring 1.200 skadesanmeldelser til en samlet erstatningsudgift 
på 36 millioner kroner. Samme år fusionerede og overtog Gartnernes Forsikring datter-
selskabet JAF - Jordbrugets Arbejdsskadeforsikring. 

I 2006 kom to nye forsikringstyper til. I et samarbejde med Dansk Skovforening og 
et mæglerfirma begyndte Gartnernes Forsikring at forsikre danske skovejere mod storm-
fald i private skove, ligesom selskabet begyndte at tegne sygeforsikringer for hunde og 
katte. 

I 2007 blev Gartnernes Forsikrings fynske kontor i Odense erstattet af hjemmekonto-
rer for selskabets medarbejdere.

Jubilæumsåret 2008
I jubilæumsåret 2008 er Gartnernes Forsikrings præmieindtægt steget til 150 millioner 
kroner, hvoraf knap 24 millioner betales til reassurance. Selskabet tæller omkring 10.000 
kunder og havde en egenkapital på 78,5 millioner kroner. På generalforsamlingen i jubi-



læumsåret blev et nyt kapitel skrevet i selskabets historie. For første gang i 100 år blev 
en folkevalgt kvinde, Sanne Rohde Vive, valgt ind i selskabets bestyrelse.

I sin beretning på årets generalforsamling brugte selskabets formand ikke mange ord 
om fortiden. Til gengæld var der skulderklap og rosende ord fra Kaj Nielsen til selskabets 
44 medarbejdere: 

"At Gartnernes Forsikring har dygtige og engagerede medarbejdere, er selskabets besty-
relse til fulde klar over. Vi tror faktisk ikke, man finder mange arbejdspladser, hvor medar-
bejderne i den grad viser interesse for virksomhedens ve og vel. Derfor har medarbejderne 
i høj grad den største del af æren for, at Gartnernes Forsikring også i fremtiden vil og skal 
være "Jordens bedste forsikring".

Gartnernes Forsikrings 
bestyrelse i 2008. 

Fra venstre Sanne Rohde Vive, 
Sune Simonsen, Jørgen Petersen, 

Erwin Hansen, Henning Sternbæk, 
Kaj Nielsen, Søren Kjeldgaard, 

Michael Strange og John Schlüter
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Størsteparten 
af Gartnernes 
Forsikrings stab 
af dygtige, loyale 
og engagerede 
medarbejdere 
i jubilæumsåret
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2008 -

Med 100 år hører Gartnernes Forsikring til blandt de ældste forsikringsselskaber i Dan-
mark.

Skiftende tider til trods er Gartnernes Forsikrings idegrundlag siden stiftelsen 9. 
november 1908 uændret. Selskabet er og skal langt ud i fremtiden fortsat være dansk 
gartnerierhvervs eget, selvstændige forsikringsselskab. Sagt med andre ord, skal Gartner-
nes Forsikrings idegrundlag bevares. Selskabet leverer – til både små og store virksom-
heder – en række gode og anderledes produkter, som branchen ikke havde haft uden sit 
eget selskab. Og det er min bestemte overbevisning, at vilkår og pris for forsikring af 
dansk gartneri ville have været helt anderledes uden Gartnernes Forsikring.

Selskabet vil bestå så længe, der er gartnerier i Danmark. Og det vil der utvivlsomt 
blive ved med at være, selv om antallet, men ikke antallet af kvadratmeter væksthuse, 
i disse år reduceres. Jeg ved naturligvis, at der er gartnerier, der forsikrer sig i andre 
selskaber. Men det ser jeg som et sundhedstegn. Gartnernes Forsikring har aldrig haft 
monopol på forsikring af gartnerierhvervet og har intet imod konkurrence. I tæt dialog 
med vore medlemmer – kunderne – fører selskabet imidlertid en realistisk non-profit 
prispolitik baseret på en meget lang erfaring og specialviden, som det er meget vanske-
ligt for andre selskaber at matche.

Det er ikke en underdrivelse at påstå, at Gartnernes Forsikring er et dynamisk selskab 
med særdeles kompetente medarbejdere, som yder en retfærdig og god skadebehandling 
og har en indgående forståelse for og kendskab til sektorens specielle behov for sikring 
mod økonomisk katastrofe – og sådan skal det også være i fremtiden.

Nye kundesegmenter
Selv om nutiden stadig har respekt for og er tro mod den ide, som fremsynede gartnere 
i begyndelsen af sidste århundrede lagde navn til, er Gartnernes Forsikring også et sel-
skab, der i høj grad følger med tiden. 

Da antallet af gartnerier som led i strukturudviklingen notorisk bliver færre og færre, 
er det derfor både naturligt og nødvendigt, at selskabet udvider porteføljen til også at 
omfatte en bred kreds af andre brugere. Og det er sket, og sker fortsat, til gavn både for 
nye kunder, som drager fordel af selskabets gode produkter og høje personlige service, 
og for danske gartnerier, som på den måde kan opretholde deres eget forsikringssel-
skab.

Kaj Nielsen 
Formand 

1991 - 
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Kontorlandskab 
med blomstrende
atmosfære
i Struergade 
i Høje Taastrup
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Allerede for flere årtier siden begyndte selskabet indtegning af andre jordbrugsre-
laterede erhverv og privatforsikringer til selskabets eksisterende kunder. Det var derfor 
oplagt at udvide kundeporteføljen til også at omfatte andre privatkunder. Siden er andre 
erhverv kommet til – typisk mindre virksomheder, men også industri- og handelsvirksom-
heder med flere hundrede medarbejdere. Derfor er Gartnernes Forsikring i dag et lands-
dækkende "full-service" forsikringsselskab, der tilbyder alle former for skadeforsikringer. 
Og så skal det samtidig understreges, at Gartnernes Forsikring som gensidigt selskab er 
ejet af selskabets kunder, og derfor ikke skal tilgodese en kreds af aktionærer. Det gør 
en ikke uvæsentlig forskel. 

Konkurrencedygtigt selskab
Selv om Gartnernes Forsikring er et nicheselskab med stærke kompetencer, er konkur-
rencen med andre forsikringsselskaber stor. Men selskabet har fingeren på pulsen, og jeg 
er overbevist om, at Gartnernes Forsikring som et dynamisk og fremsynet selskab både 
nu og i fremtiden er konkurrencedygtig på både priser og service. 

Det skyldes ikke mindst meget kompetente, engagerede og loyale medarbejdere, der 
trives i en helt speciel virksomhedskultur med et stærkt sammenhold. Der er virkelig tale 
om ildsjæle, for hvem service og dialog overfor selskabets kunder er langt mere end blot 
ord. Og jeg tør vove den påstand, at det er et fundament og en styrke, som ikke findes 
i store forsikringsselskaber.  

Trusler udefra
Men ét er et dynamisk og konkurrencedygtigt selskab, som til stadighed formår at til-
passe sin kundeportefølje med andre brancher og nye kunder.  Noget ganske andet er de 
trusler, der udefra i et stadig større omfang kommer til. 

Det er en kendsgerning, at bureaukratiske myndighedskrav overfor virksomheder, der 
beskæftiger sig med penge, har vokseværk, og at det til tider medfører et urimeligt 
papirvælde.

I et demokratisk samfund er det uomtvisteligt, at det er politikere og ikke embeds-
mænd, der kan og skal beslutte. Og det skal der ingenlunde ændres ved. Men selv om 
det er politikeres intention at gøde jorden for nye virksomheder, der vil og skal noget, 
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• HOVEDKONTOR
 Struergade 24
 DK-2630 Taastrup
 Telefon  +45 43 71 17 77
 Telefax  +45 43 71 36 16
 www.garfors.dk
 E-mail gaf@garfors.dk

Hvorfor Gartnernes Forsikring?

❍  Nicheselskab
❍  Unikke produkter
❍  Lang erfaring med dansk gartneri
❍  Landsdækkende service
❍  Stort lokalkendskab
❍  Fleksibelt selskab
❍  Kort og hurtig vej til beslutning
❍  Specialuddannede assurandører
❍  24 timers service hos egen assurandør
❍  Lokale vurderingsmænd

Klik ind på www.garfors.dk og få mere 
information om ”Jordens bedste forsikring”

Dansk Jordbrug
Gartnernes Forsikring

Der er mange 
gode grunde til, 
at akkvisition 
kombineret med 
annoncer har 
fået omkring 
10.000 tilfredse 
kunder til at 
tegne ”Jordens 
bedste forsikring” 
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må det ikke være ensbetydende med, at gamle og veletablerede selskaber af samme 
grund risikerer kvælning.

Jeg tager ikke afstand fra den kendsgerning, at finanssektoren på forskellig måde og i 
vidt omfang varetager samfundsmæssige funktioner, hvilket nødvendiggør lovregulering 
og et overordnet offentligt tilsyn. Men regulering og tilsyn er efter min opfattelse snart 
gået så vidt, at det efterhånden fuldstændig erstatter virksomhedernes professionelle 
styring og tilbageværende frihedsgrader.

Derfor tillader jeg mig ved Gartnernes Forsikrings 100 års jubilæum at rette en appel 
til politikerne: Tænk jer 
grundigt om hver gang, der 
overvejes nye regulerende 
og administrative tiltag, 
som er voldsomt ressource-
krævende – særlig for min-
dre virksomheder – og som 
på sigt kan ende med helt 
at ophæve konkurrencen i 
en i øvrigt velfungerende 
dansk finanssektor.

Jeg taler på hele besty-
relsens vegne, når jeg 
udtrykker håb og forvent-
ning om, at der også rigtig 
mange år frem i tiden kan 
tegnes ”Jordens bedste 
forsikring”!

Gartnernes Forsikrings
arkitekttonisk smukke 
bygning i Struergade 

i Høje Taastrup
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Selskabets
første 
forretningsfører, 
P. Chr. F. 
Borregaard, i 
”Gartnernes Hus” 
i Anker Heegaards 
Gade i København
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FORMÆND OG DIREKTØRER

Gartnernes Forsikring har i perioden fra 1908 
og indtil 2008 haft 12 folkevalgte formænd 
og 5 administrative chefer. 

FORMÆND:
1908 – 1909    Slotsgartner F. Paludan
1909 – 1918   Handelsgartner Svend Bruun
1918 – 1921   Handelsgartner Frode Sørensen
1921              Handelsgartner A. S. Pedersen
1921 – 1939   Handelsgartner J. C. A. Carlsen-Skøidt
1939 – 1960   Handelsgartner P. Bech
1960 – 1962   Forstander Reinh. Kristensen
1962 – 1971   Gartner Albert Larsen
1971 – 1980   Gartner Helge Jørgensen
1980 – 1985   Gartner Jørgen Pedersen
1985 – 1991   Gartner Falle Lildholdt
1991 –           Gartner Kaj Nielsen

FORRETNINGSFØRERE OG DIREKTØRER:
1908 – 1928   Forretningsfører P. Chr. F. Borregaard
1928 – 1957   Forretningsfører/direktør Alfred M. Danvig
1957 – 1979   Direktør Paul P. Ørsted
1979 – 1990   Direktør Mogens Atke
1990 –           Direktør Lisbet Bromann Jensen

F. Paludan
Selskabets stifter 

og første formand
1908 - 1909

Albert Larsen  
Formand

1962 - 1971
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I 2008 ledes
Gartnernes 
Forsikrings 
salgskorps 
af Torsten
Dalsgaard 
Pedersen (nr. 5 
fra venstre).
På billedet 
ses endvidere 
selskabets
mæglerchef,
Sanne Linders
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ASSURANDØRER

I jubilæumsåret 2008 har Gartnernes Forsikring et salgskorps på ni medarbejdere, der 
med stor kompetence, elektroniske hjælpemidler og hurtige transportmuligheder ser-
vicerer bestående kunder og tegner nye forsikringer. 

Men sådan var det ikke i begyndelsen af det 20. århundrede, da "Alm. Dansk Gartner-
forenings gensidige Ulykkesforsikrings-Selskab" tog sine første, spæde skridt.

Selskabets første akkvisitør var kirkegårdsinspektør O. Trier, der sammen med Gartner 
Tidendes redaktør P. Chr. F. Borregaard - som samtidig var selskabets første forretnings-
fører - tog sig af alt salgsarbejde. 

En snes år senere drog selskabets første "ved Virksomheden fuldt beskæftigede Funk- 
tionær" og senere direktør, Paul P. Ørsted, landet rundt i tog og på cykel for i et sam-
arbejde med lokale tillidsmænd at tegne forsikringer. 

Da "Gartnernes gensidige Storm- og Haglskadeforsikring" i 1945 blev stiftet, blev 
der hyret akkvisitører fra Forsikringsselskabet DANMARK, som i løbet af et par år fik 
oparbejdet en tilfredsstillende portefølje.

I begyndelsen af 1960´erne ansatte Gartnernes Forsikring tre tidligere gartnere som 
assurandører, der efter intern omskoling fik ansvar for hver deres landsdel. Det var 
begyndelsen til selskabets eget salgskorps.

I 1981 blev selskabets hidtidige administrationschef, Ole Thorup, udnævnt til Gart-
nernes Forsikrings første akkvisitionschef. Samtidig blev selskabets korps af sælgere 
udvidet med landbrugsassurandører og mæglere, der kunne udvide porteføljen til andre 
erhverv end gartneri.
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Væksthuse 
er udsatte 
bygningsværker, 
når storme 
og orkaner 
raser 
i Danmark
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STORM OG ORKAN

Den gennemsnitlige skade.
Alle tal i 1999 kroner

I Danmark blæser det meget. Og ofte. Det er menigmands sætninger, når snakken går 
om vejret.  Og sådan har det været fra Arilds tid.

Men det er ikke altid, det bliver ved snakken mellem mennesker. Det hænder, at natu-
ren med sit eget, tydelige sprog taler med, når storm og orkan raser ind over landet. 

Og naturen talte 3. december 1999 med store bogstaver, da orkanen "Anatol" var ved 
at blæse både Danmark og Gartnernes Forsikring omkuld. Det 20. århundredets værste 
orkan førte til en samlet erstatningsudgift for selskabet på 147 millioner kroner fordelt 
på 1.975 skader, hvoraf cirka 800 ramte private beboelser, mens resten gik ud over 
erhvervsmæssige driftsbygninger og ikke mindst væksthuse. 

Gennemsnitskaden ved orkanen "Anatol" blev en udgift på cirka 62.000 kroner, mens 
den gennemsnitlige skadeudgift ved den indtil da kraftigste storm af orkanstyrke 24. 
november 1981 med 1.284 skader kostede 21.992 kroner. En tredje kraftig storm med 
orkanstyrke i oktober 1967 medførte 1.451 skader med en gennemsnitlig skadeudgift for 
Gartnernes Forsikring på 7.936 kroner.

Andre storme med orkanstyrke har både før og især efter 1967 ramt Gartnernes For-
sikring på pengepungen. Blandt andet kostede en orkanlignende storm "Erwin" – sta-
tistisk karakteriseret som en 40-års storm – med hen ved 1.200 skader i 2005 cirka 36 
millioner kroner.

Men ingen storme kommer tilnærmelsesvis nær "rekorden" i 1999, der fik de samlede 
forsikrings-erstatninger i Danmark til at løbe op i 13,5 milliarder kroner.

Selv om andre forsikringsselskabers faktiske udgifter ved orkanen i 1999 samlet var 
højere, blev Gartnernes Forsikrings gennemsnitlige skadeudgift 2,5 gange højere end 
gennemsnitsskaden for hele det danske forsikringsmarked, mens gennemsnitsskaden på 
væksthuse med indhold blev seks gange større. I forhold til stormen med orkanstyrke 
i 1981 voksede gennemsnitsskaden for væksthuse i Gartnernes Forsikring i 1999 med 
750 procent. 
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I 1997 
kostede en 
voldsom brand 
i et væksthus-
gartneri på 
Midtfyn 
Gartnernes 
Forsikring 
45 millioner 
kroner i 
erstatnings-
udgifter
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STØRSTE ENKELTSKADE

I november 1997 fik Gartnernes Forsikring sin hidtil største enkeltskade. På Midtfyn 
brændte 18.000 kvadratmeter væksthuse på under en time ned til grunden. Den samlede 
regning blev på 45 millioner kroner. Dog kunne langt størstedelen af regningen sendes 
videre til selskabets genforsikringsselskaber.  

Årsagen til den eksplosive brand på Midtfyn var selvantændelse i en affaldscontainer, 
som blandt andet indeholdt gartneriaffald i form af plastic og potter med jord. Ved bran-
den skete stor materiel skade på bygninger, kulturer og andet løsøre. Hertil gartneriets 
driftstab i perioden, indtil gartneriet var genopført.

En væsentlig årsag til den hastige og omfangsrige brandudvikling var, at væksthuse-
nes dækmateriale var af akryl, og at væksthusene var forsynet med skyggegardiner, der 
ved brand får karakter af en lunte.

Branden opstod i nattens mulm og mørke, hvorved ingen menneskers liv kom i fare. 
Men var branden opstået i dagtimerne, er det ikke utænkeligt, at den hastige brand-
spredning og kraftige udvikling af røg kunne have forårsaget skade på personer.

Selv om Gartnernes Forsikring både før og efter 1997 har oplevet storbrande, har 
ingen i erstatningsmæssig henseende været i nærheden af selskabets største enkelt-
skade på gartneriet på Midtfyn. 

Omfattende 
ødelæggelser efter den 

største enkeltskade i 
Gartnernes Forsikrings 

100-årige historie
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I 1945 
etablerede 
Gartnernes 
Forsikring det 
første korps af 
vurderings- og 
tillidsmænd. 
Billedet er fra 
et vurderings-
mandsmøde
omkring 1990
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VURDERINGSKORPS

I 1945 blev "Gartnernes gensidige Storm- og Haglskadeforsikring" stiftet med det formål 
at forsikre drivhuse og driftsbygninger. Samtidig blev der i selskabet etableret et korps 
af vurderingsmænd.

Korpset, der fra begyndelsen bestod af såkaldte vurderings- og tillidsmænd, blev 
rekrutteret blandt gartnere, der repræsenterede "Alm. dansk Gartnerforenings" lands-
dækkende kredse. Og udover at opgøre skader og foretage eftersyn af gartnerier var vur-
deringsmændene bindeled mellem "Gartnernes gensidige Storm- og Haglskadeforsikring" 
og selskabets medlemmer.

I de forløbne 63 år har vurderingskorpsets opgave ændret karakter. Men Gartnernes 
Forsikring prioriterer stadig den lokale kontakt mellem vurderingsmænd og gartnerier 
højt og til fordel for begge parter, når situationen kræver det.

Selskabets vurderingskorps har i alle årene bestået af medlemmer med stor praktisk 
erfaring. Og udover faglige kompetencer består erfaringen af mange års anciennitet. 

Selv om tidens tand gennem årene naturligt har gjort det nødvendigt at skifte ud 
blandt korpsets medlemmer, kan mange vurderingsmænd skilte med mange års indsats. 
Enkelte har endda fejret 30 års jubilæum.

I 2008 tæller Gartnernes Forsikrings vurderingskorps otte medlemmer fordelt over 
hele landet. 
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SERVICE OG INFORMATION

I en elektronisk tidsalder, hvor kunders kontakt med medarbejdere ofte betinger længere 
tids irriterende brug af telefonens tastatur med tal og tegn, sætter Gartnernes Forsikring 
mennesket i centrum. Når selskabets telefonnumre benyttes, er der direkte og øjeblik-
kelig kontakt med en medarbejder. 

Det er et væsentligt element i en omfattende servicepakke, Gartnernes Forsikring 
prioriterer højt. Et andet element er information til selskabets medlemmer. 

Allerede i 1951 begyndte "Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulykkeforforsikring" og 
"Gartnernes gensidige Storm- og Haglskadeforsikring" periodevis at distribuere et fælles 
informationsskrift "Gartnernes Forsikrings Post" i A4-format.

Det skete 1. april, og med en illustreret forside, hvor der under overskriften "Der er 
grøde i luften" poetisk stod skrevet, at "foretagsomhed, nye planter, friske kræfter både 
i menneske og natur kendertegner forårets komme".

I 1983 - ni år efter at de to selskaber var fusioneret til "Gartnernes Forsikring GS" 
- ændrede informationsskriftet layout og titel til "Information". Og med samme titel og 
format ændrede publikationen i 1985 layout.

Efter ni år med titlen "Information" skiftede informationsskriftet i 1992 ikke kun 
layout, men også titel til "bladet".

Men i 2005 blev selskabets information på papir skiftet ud med IT-teknologi. Det 
skete, da Gartnernes Forsikring på internettet fornyede sin hjemmeside med adressen  
www.garfors.dk. 
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Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

Forsikringsmappe

Samlemappe 
i Gartnernes 
Forsikrings
karakteristiske
grønne farve
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FORSIKRINGSPOLICE

En blå samlemappe til forsikringspolicer var i mange år en naturlig og populær service 
overfor Gartnernes Forsikrings kundeportefølje. Men i 1967 udviklede selskabet en 
KODEX-police, der samlede alle en kundes policer i én og samme police og gjorde map-
pen overflødig.

Da den teknologiske tidsalder i 1981 tog fart med udvikling af blandt andet elektro-
nisk databehandling, tilsluttede Gartnernes Forsikring sig et fælles datasystem, Gensam 
Data, der blandt andet udstedte selskabets policer.

Det system fungerede indtil udgangen af 1990, da Gartnernes Forsikring i bestræbelse 
for at lette selskabets forretningsgange fik udviklet sit eget EDB-system gennem DSS, 
Dansk System Service.

DSS-systemet fungerer stadig i jubilæumsåret 2008, hvor Gartnernes Forsikring samti-
dig er i færd med at konvertere til et nyt og moderne system, Skade.Net, der er udviklet 
af Edlund A/S.

Foreløbig er brancherne auto og arbejdsskade overført til det nye system, og ved 
årsskiftet 2008/09 skal alle selskabets privatbrancher overføres fra DSS-systemet til 
Skade.Net.

I løbet af 2009 etableres der nye programmer til Gartnernes Forsikrings erhvervsbran-
cher, og det er planen, at alle selskabets brancher inden udgangen af året er konverteret 
til den nye teknologiske platform.

Indførsel af Skade.Net giver selskabet mere effektive forretningsgange og nye mulig-
heder for udnyttelse af ressourcerne - og dermed for ekspansion. 

Det betyder, at samtlige forsikringspolicer fortsat udstedes direkte af Gartnernes 
Forsikring, der samtidig har udviklet en ny samlemappe i selskabets karakteristiske 
grønne farve. 
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LOGO

Et logo er et selskabs bomærke – identifikation – med eller uden tilknytning til et 
navn. 

Gartnernes Forsikrings karakteristiske logo er en rund rød blomst over et grønt blad 
placeret til højre for navnet Gartnernes Forsikring/ Dansk Jordbrug. Dog er logoet af 
hensyn til 100 års jubilæet i 2008 midlertidigt modificeret. 

Men selskabets logo har ikke siden starten i 1908 bestået af en rød blomst over et 
grønt blad. 

I selskabets første 70 år var logoet identisk med "Alm. dansk Gartnerforenings" 
bomærke – en stregtegning af en sædepige. Og bomærket blev brugt som logo til både 
"Alm. dansk Gartnerforenings gensidige Ulykkesforsikrings-Selskab" og "Gartnernes gen-
sidige Storm- og Haglskadeforsikring", der blev stiftet i 1945.

Logoet med sædepigen blev også i en periode brugt af Gartnernes Forsikring GS, der 
i 1972 blev selskabets navn efter en sammenslutning af de to hidtidige selskaber. Til-
føjelsen Dansk Jordbrug  kom til i 1987, da selskabet begyndte at markedsføre sig som 
"Landbrugets nye forsikringspartner".

I de næste cirka 10 år efter sammenslutningen blev det flere gange forsøgt at kreere 
et nyt logo til Gartnernes Forsikring. Blandt andet blev der i en periode brugt en streg-
tegning af et neg og to blomster ved siden af hinanden.

Kimen til Gartnernes Forsikrings nuværende logo blev først lagt i i forbindelse med 
selskabets 75. års jubilæum i 1983. Det skete, da valget af et nyt bomærke faldt på en 
rød blomst over et blad for gartnerierhvervet til venstre for navnet Gartnernes Forsikring 
og et kornaks for landbruget til højre.    

Ændringen til kun at bruge en rund rød, blomst over et grønt blad, som det i dag 
kendes, skete først i begyndelsen af 1990erne.   
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Gartnernes 
Forsikrings 
”Villa les Terrasses” 
i Vence 

Gartnernes 
Forsikrings 
bestyrelse
besøgte i 2005
ejendommen
i Vence
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VENCE I FRANKRIG

I 2005 investerede Gartnernes Forsikring i en klassisk, provencalsk "Villa les Terrasses" 
på adressen 1183 Route de St. Jeannet tæt ved byen Vence i regionen Cote d´Azur i det 
pittoreske Provence i det sydlige Frankrig.  

Formålet med investeringen er blandt andet, at selskabets medlemmer og medar-
bejdere kan leje veludstyrede faciliteter til ferieophold. Villaen ligger kun 20 minutters 
kørsel fra lufthavnen i Nice med gode flyforbindelser til og fra lufthavne i Kastrup og 
Billund.

Fra Vence er der endvidere korte køreafstande til blandt andet Cannes og det mon-
dæne feriested St. Tropez mod vest og til fyrstendømmet Monaco nær grænsen til Italien 
mod øst.

"Villa les Terrasses" har en enestående udsigt over Middelhavet fra Alperne i øst over 
St. Jean Cap sur Mer og Villeneuve Loubet til Cap d´Antibes og bugten ved Cannes mod 
vest. Mod nord er der store bjergmassiver og landsbyen St. Jeannet. Hele området er 
omgivet af olivenlunde og terrasser med orange-, citron- og figentræer.

"Villa les Terrasses" består af to separate lejligheder og et studio.

Lejligheden på første sal er 80 kvadratmeter med en stor balkon, mens lejligheden i 
stueetagen er 65 kvadratmeter. Den nederste etage rummer endvidere et studio på 15 
kvadratmeter med eget badeværelse. I et separat fællesrum er der vaskemaskine og tør-
retumbler, som frit kan benyttes.

Fra både lejligheder og studio er der udgang til ejendommens terrasser, haveanlæg 
og svimmingpool.
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EFTERSKRIFT

Et sekel er synonym for et tidsafsnit på 100 år. Men selv om det i folkemunde ofte hedder 
sig, at alting er glemt om hundrede år, er det ikke altid tilfældet. Gartnernes Forsikrings 
historie hører ikke hjemme i afdelingen for glemte sager.

I tidens løb er det ved 25, 40, 50 og 75 års fødselsdage blevet til jubilæumsskrifter, 
som sammen med andet kildemateriale ligger til grund for denne femte udgave, der 
udover en kronologisk beretning om betydningsfulde hændelser i selskabets første 100 
år også vender blikket længere ind i det 21. århundrede. 

Det har været en spændende opgave at samle trådene til en kort fortælling om en 
lang og begivenhedsrig epoke, ligesom dette jubilæumsskrifts titel "Vi har forsikret 
jordens folk i 100 år" ud fra en sandhedsbetragtning var nem at beslutte. 

En stor tak til Gartnernes Forsikrings ’’leksikon’’, Ole Thorup, der med over 40 års 
anciennitet og stor entusiasme har været til uvurderlig hjælp i arbejdet med at nå frem 
til det sidste punktum i fortællingen om et vitalt og evigungt selskab.

August 2008
Palle Dahl
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