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Min konkrete inspiration er 
(afdøde) Benthe Rask’s have

Siddepladser
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Ved den smukkeste stol i det blomsterrigeste 
rum i haven er hvor vi slutter inspirationen for nu.
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Store skyggefulde træer, der giver læ for vind og ly for regn. Brede alléagtige stier.
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Stier der er blevet til ved at plæneklipperen skubbes foran sig engang imellem.
Lys og skygge skifter – men altid lys forude..

Stierne i madskoven

Min konkrete inspiration vedrørende stierne er også Benthe Rask’s have.



Sanserne finjusteres ved de mange nuancer af grønt.
Underlagets temperatur og struktur skifter 

hele tiden under de bare fødder. 
Stier af græs, barkflis, nedfaldne blade, kløver, sten  - mulighederne er mange.
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Høje, slanke træer 
med smal sti. 

Og bred sti 
med svulstighed af grønt..

Tydelige stier og 
næsten usynlige stier.
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Skal jeg gå til højre eller til venstre?... 
De fører vidt forskellige steder hen.
Der er adskillige valg gennem turen 

rundt i haven.
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Manden har været aktiv med at bygge 
fuglekasser, hegn og 

espalier til blomsterne.
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Kompost er både nemt og svært
• Kompost er nemt, fordi naturens gang er at 

begynde at omsætte ethvert dødt stykke 
organisk materiale til jord, uanset hvordan 
vi arbejder med eller imod. Det kan 
imidlertid tage lang tid, der kan være en 
periode med forrådnelse, der kan gå 
dyrebare næringsstoffer tabt på vejen -
med meget mere, der kan forlænge og 
forstyrre processen, og endelig kan der gå 
rotter i en kompostbunke. 

• Hjælper vi derfor naturen på vej i form af at 
skabe de rette betingelser for komposte-
ring af mad- og haveaffald, så er kompost 
at regne for en guldgrube at lave selv og 
tilbageføre i sin have. Ja, jeg betragter det 

nærmest som galimatias ikke at lave 
kompost selv.

• Der er i princippet fire metoder (og med 
nuanceringer af de fire nævnte, så mange 
flere), hvor jeg pt. benytter mig af nr. 2, og 
når jeg får et større sted vil benytte mig af 
1 også:
1.Den åbne bunke.
2.Lukket beholder med orme.
3.Varmekompostering.
4.Bokashikompostering.
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3. Kompost



3.1. Den åbne bunke/milekompostering

Økologisk landsforening har en fin 
beskrivelse af kompostering her: 
okologi.dk/landbrug/viden/planteavl/opbygning-af-jordens-
frugtbarhed-med-kompost/kapitel-3-kompostering

Der gennemgås flere forskellige 
komposteringsmetoder.
Når jeg skal op i større skala med hensyn til 
at lave egen kompost, så er der én metode, 
der betragtes som mere anerkendt end 
andre, og det er milekompostering, der af 
Martin Beck beskrives som: ‘Lavteknologisk, 
aerob kompostering i miler med løbende 
omstikning. Temperaturen stiger hurtig til 55-
65 grader, hvorefter den falder langsomt. Fra 
materialet neddeles første gang, til 
komposten er klar til brug, går der i alt fra 2 
til 12 måneder. Milekompostering med 
oplægning i trapezmiler er det mest 

anerkendte komposteringskoncept i 
Vesteuropa.’
Jeg tænker, at det er et håndværk, det er rart 
at lære af en erfaren praktiker, at etablere en 
ordentlig mile, så det vil jeg glæde mig til, 
når eg skal i gang.
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https://okologi.dk/landbrug/viden/planteavl/opbygning-af-jordens-frugtbarhed-med-kompost/kapitel-3-kompostering


3.2 Lukket beholder med orme
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T.v.: Set i Colorado.         T.h: Min egen på Drosselvej

Kompost
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I min have har jeg den afbillede lukkede 
tromle. Det skyldes bl.a., at jeg bor i et 
parcelhuskvarter og tilstræber både at sikre, 
at nabolejligheder ikke skal opleve lugtgener, 
og at jeg med sikkerhed ikke får rotter og 
mus i den.
Når have- og køkkenaffald skal omdannes til 
kompost er det vigtigt med ilt, varme og 
rotation. Det runde design betyder at 
komposten kan vendes rundt således at 
komposten bliver blandet – det sikrer en 
hurtigere og bedre kompostering. Tromlen 
har desuden hjul, så den kan flyttes rundt på 
grunden efter behov. 
Når man løbende vender komposten i 
tromlen tilfører man også ilt til indholdet, og 
man sikrer, at affaldet ikke begynder at 
rådne i stedet for at blive til muld. 
Komposttromlens mørke plastik tiltrækker 

solens varme og komposten får varme, som 
giver bedre kompostering. 
Komposttromlens overfaldeareal er samtidig 
lille, hvilket giver et mindre varmetab fra 
komposten. 
I midten af komposttromlen er et rør 
placeret, som sørger for luftventilation og 
bedre blanding af indholdet.
Udover svampe og mikroorganismer, der 
omsætter affald til kompost, blev der helt fra 
starten puttet nogle røde kompostorme i 
beholderen, de sætter omsætnings-
hastigheden i vejret. 
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Jeg tømmer den to-tre gange om året, dette var i 
september 2018. Jeg lægger de fleste af de 
røde orm tilbage i beholderen. Pga. den lukkede 
boks, der holder på varmen, omsættes der i højt 
tempo hele året. Den får så vidt muligt alt 
haveaffald og køkkenaffald. Jeg tilsætter lidt 
kalk, kul og benmel med jævne mellemrum. 



3.3. Varmekompostering

Jeg har beskeden erfaring med 
varmekompostering, hvorfor jeg henviser til 
Havenyt.dk’s udmærkede beskrivelse heraf. 
Og jeg vil på denne slide, der fremstår 
relativt tomt benytte lejligheden til at 
anerkende og udtrykke min taknemmelighed 
for, at vi har en sådan højkvalitets open 
source hjemmeside i Danmark som 
havenyt.dk, drevet af Landsforeningen 

Praktisk Økologi. Jeg bruger viden derfra igen 
og igen, og er lykkelig for ikke at blive 
oversvømmet af bling-bling reklamer, der 
oversvømmer den tekst, jeg er i gang med at 
læse. Læs om varmekompostering her: 
havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/kompostfremstilling/166.ht
ml
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http://www.havenyt.dk/
https://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/kompostfremstilling/166.html


3.4. Bokashikompostering

På byhaver.dk sælges i dk udstyr til, hvis 
man vil kompostere sit affald. Læs 
uddybende/se video/download folder på 
Byhavers særdeles brugervenlige 
hjemmeside. 
De skriver på hjemmesiden: »Bokashi er et 
japansk ord for fermenteret organisk 
materiale. Det er en anden måde at 
omdanne madaffald/organisk materiale til 
næringsrig jordfor-bedring end den almen 
kendte aerobe kompostering. Modsat 
kompost laver du Bokashi ved at fermentere 
(syrne) madaffaldet ved hjælp af 
mikroorganismer under anaerobe forhold, 
dvs. i en fuldstændig tætsluttende beholder. 

For at dette kan lade sig gøre, har du brug for 
det rette aggregat af mikroorganismer: gær, 
mælkesyrebakterier og fotosyntestiske 
bakterier. Disse mikroorganismer hedder 
også EM som er afkortelsen for Effektive 
Mikroorganismer. Mikroorganismerne findes 
i kompost-gær eller bokashi-klid. Kompost-
gær er hvedeklid som er podet med EM.«
Det tager kun 5-6 uger at lave komposten, og 
metoden egner sig perfekt til hvis man bor i 
lejlighed.
Jeg har ikke prøvet metoden og planlægger 
det ikke umiddelbart for nu.
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http://www.byhaver.dk/


4.1. Bier: De valgte blomster og planter ->
biodiversitet -> rigelig føde til både vilde- og kulturbier
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Nyd lige den her humlebi 
på arbejde i en 
potteplante på min 
veninde Birgithes terrasse, 
vi sidder og kigger på den 
arbejde på livet løs (41 
sek) J

Bier



4.2. Bistader

Bistader skal jeg naturligvis have. Her har jeg ikke fået tilstrækkelige 
kompetencer endnu, så der behøves hjælp her.
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Colorado, bistader på et levende tag, idet bjørnene ellers ødelægger dem. 
Læg mærke til det smukke design, der er en kopi af flere af husene på stedet.
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4.3. Udbytte: Bestøvere og honning
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5.1. Høns/kaniner i mobilt bur
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Udover at maden hele 
tiden naturligt vokser 
frem i takt med, at 
man flytter buret, så 
gødes jorden med 
meget værdifuld 
hønsemøg.
Win-win med mindst 
muligt arbejdskraft-
indsats.

Andre smådyr



5.2. Ænder mod snegle

Jeg elsker at følge forskellige havemennesker, der viser deres jord frem med forskellige 
temaer fra gang til gang. Det startede med Søren Ryge. Ham bliver jeg aldrig træt af.
Så fortsatte det med Bonderøven. 
Huw Richards – Grow Food Organically er én af dem, jeg abonnerer på på YouTube. Hans 
godt 9 min. video om ænder som det bedste forsvar mod den ibiriske skovsnegl, vi i daglig 
tale kalder dræbersneglen, viser en flok søde ænder, der vralter rundt og spiser løs af 
sneglen. youtube.com/watch?v=baXSrl5Vmb0
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https://www.youtube.com/watch?v=baXSrl5Vmb0


5.3. Solsorte og andre fugle 
Med lidt ærgrelse har Myrrhis taget trådnet i 
brug i en periode. Solsortene skades ikke men 
bliver bare væk.
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5.4. Insekthotel
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6.1. Håndkraft

• Når man planter så tæt og ofte ikke 
i lige linjer, så er det ikke muligt at 
bruge maskiner i særlig høj grad i 
skovhaven. 

• Det er også en værdi for mig, at 
mest muligt gøres uden brug af 
maskiner og fossile brændstoffer, 
med brug af hænderne og eventuelt 
hjælpedyr.

• Den gravefri dyrkningsmetode gør i 
en vis grad maskiner overflødige. 

• Enhver haveejer skal dog alligevel 
have sine redskaber – og have lov 
at nørde omkring hvad at anskaffe 
sig, nedenfor nogle få af de ting, jeg 
drømmer om. Resten føjes til 
løbende J
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6.2. Såmaskine
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Det franske par fra Normandiet, der 
optræder i ‘I morgen’ viser denne 6 
rækkers såmaskine, en genopfindelse 
fra tidligere tiders landbrug.

Redskaber



På Fredensborg Slot så jeg disse to 
håndskubbede maskiner. Vistnok en 
såmaskine og en ukrudtsrenser.



6.3. Hori hori kniv
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Denne japanske kniv er både et 
måleredskab, et beskæringsredskab og 
en slank skovl. Perfekt redskab i 
skovhaven. Og i overensstemmelse med 
én af de væsentlige permakultur-
grundregler: Ethvert element skal have 
flere funktioner.
Karoline Nolsøe viser her sin, jfr. den 
nederst afbillede.

Redskaber



7.1. Lagring af grønsager

Ross Jackson har lidt nord for Købehavn bygget en kælder til opbevaring af grønsager. Jeg har 
besøgt ham og set den og kan få konkrete byggeanvisninger fra ham, men jeg fik desværre 
ikke taget billeder. Den ligner den på billedet.
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Foto: Pixabay

Opbevaring og tørring



7.2. Tørrerum
Ginger & Rob, Colorado

Nogen gør bare alting grundigt, både funktionelt og æstetisk set.

332Opbevaring og tørring



333



334

8.1. Claus Dalbys udekøkken i Århus

Udekøkken



335

8.2. Med spisebord lige ved siden af
så der kan hygges og laves mad samtidig

Udekøkken



8.3. Sustainable Settings
Whole Systems Learning Center, Colorado v/ Stephanie Syson
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8.4. Pizzaovn
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Strøybergsvej-modellen:
Enkle linjer, nordisk simplicitet.
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9. Udebad



Dansk sommerhus med plads til mange: 
Enkel og billig model på bagsiden af skur. 

Man har en stund af privatliv.

340Udebad



Dansk sommerhus: 
Det er vigtigt at kunne kigge 

ud over de græsklædte klitter, 
samtidig med at man er privat.
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Bali-modellen:
Lokalt samlet sten, æstetisk frodighed.
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Vildmarksbad med brændeovn til opvarmning:
Særligt velegnet til iskolde vintre.
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Treehugger.com
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10. Trætophus
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11. Kunst og æstetik
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