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1. Den gyldne spiral; 
fibonacci spiralen
Fibonaccis talrække: 
1+1=2, 1+2=3, 3+5=8, 
5+8=13 … 21+34=55, 
34+55=89, 55+89=144
Forholdet mellem de to tal i talrækken er altid 
1,62, hvilket defineres som det gyldne snit.
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Naturens vækstprocesser, der bl.a. tydeligt kan ses i 
blade, blomster, kogler, er spiralformede. Hver enkelt 
kerne i en solsikkes blomsterstand tilhører en venstre-
eller højredrejet spiral. Antallet af spiraler er uden 
undtagelse altid lig med de to tilstødende tal i 
Fibonaccis talrække. I solsikker f.eks. 21/34, 34/55, 
55/89. 
Mine planteplaner vil på forskellige måder følge det 
mønster, fordi planterne så vil være ideelt placerede i 
forhold til gensidig understøttelse af hinanden ift. 
vind, lys og vands bevægelse. Det betyder således, at 
der meget sjældent plantes i snorlige rækker. 
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Geometrisk struktur der går igen 
i galakserne og i planterne, 

ja måske i al skabelse?
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Den vitruvianske mand er 
også tegnet efter det gyldne 
snit. Leonardo da Vinci så 
noget, som vi andre stadig 
leder efter at kunne se.



Vi har også leget med vandmønstrene skabt af håret 
før vi vidste af fibonacci.
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I praksis til f.eks. Krydderurter: Krydderurter er generelt nemme at dyrke i dk. Og derfor vil 
udfordringen mest være at designe smukke steder, så også æstetik-dimensionen bliver næret.
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2. Mandelbrot
fraktaler

Foto: Pixabay

Fraktaler kan have 
forskellige udtryk. De 
ligner også en 
søhest. Og dele af 
princippet kan 
strukturelt 
sammenlignes med 
edderkoppespindet.



3. Mandorla

Mandorla-formen ses allertydeligst i mandlens form. 
Matematisk er den betegnet som fællesmængden mellem 
to cirkler. 
Mandorla-formen er brugt i stort set alle religioners for-
skellige symboler. Den ses også som symbolet på 
mødepunktet mellem himlen og jorden. Sættes to 
mandorlaer sammen skråtvendte, bliver det til et hjerte.
Formen ligner også til forveksling kvindens skedeåbning; 
indgangen til ‘de hellige haller’. Første gang jeg blev bevidst 
herom var da DR2 lavede en af sine fantastiske lørdags-
temaaftener, benævnt ‘Kussen’. Her blev bl.a. stillet en 
‘kussomat’ op, og kvinder kunne komme forbi og få taget et 
billede af deres fine ydre underliv. Se nogle af billederne 
her, en portion donerede billeder, der er stillet til rådighed 
for Kvinde Kend Din Krop: kussomat.dk/kkdkpix.html#
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http://www.kussomat.dk/kkdkpix.html
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Denne form er særdeles funktionel, hvis man vil skifte mellem tætbeplantede steder og små 
forbindelsesstier, f.eks. for at kunne høste fra træerne. Sæt de højeste træer i midten, lavere 

træer og busker rundt om (Inspiratoriets Formidlingshave, se Birgit Rothman).
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Mandorla-formen brugt i en madhave, 
allerede udtænkt i 1880 af en pioner inden for havebrug
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Læg også mærke til murene, der dels holder råvildt mm. ude, dels giver læ for vinden, og dels 
kan udgøre termisk varme for specifikke planter, der vil have glæde heraf.
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Et raffinement mere ved køkkenhaven er, at der er en smule hældning på jorden, ikke nok til 
at lave erosion, men nok til at være placeret strategisk i forhold til at få mest mulig sol og 
dermed opvarmning af jorden. Læg her mærke til den store grunds mange andre designs.
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Et næsten afbladet træ på Frederiksberg, 
som tilnærmelsesvis er mandorla-formet, 

10. november 2019



4. Nøglehulsformen
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Alfa (a) er første bogstav og omega er sidste 
bogstav i det græske alfabet. I mysteriekredse 
kalder alfa for bogstavet for den ‘udstrømmende
energi’, og omega formen for ‘den indstrømmende 
energi’. Omega er en forenklet nøglehulsform, der 
ofte bruges i permakulturdesigns for at skabe flest 
mulige kanter, som er der næring ophobes og der 
dermed er mest frodigt. At bruge omega-formen 
som design-struktur, er således en god ide. 
Nøglehulsformen synes jeg er særlig velegnet til 
f.eks. at lave en bålplads, naturlegeplads og bænk 
og borde. Det at lave en oval cirkel med én 
indgang giver en sluttet energi – og total læ. 

Plant de højeste træer yderst i cirklen. 

Plant ikke så høje træer igen, idet der jo ikke 
ønskes fuldskygge.



Nøglehulsformen med flere detaljer

Et nøglehulsbed giver en bedre 
udnyttelse af pladsen i en lille 
konstruktion, samt langt flere 
muligheder for at arbejde med 
solside og skyggeside. Kan også 
bruges i større skala. Og der 
etableres endnu flere kanter 
end i den alenestående
omegaformen.
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Normandiet-haven er inspireret både af mandala-princippet og bruger nøglehulsformen.
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Nøglehulsformet udviklet til en labyrint
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En mindre del af en 
madskov kan være 
labyrint, måske til leg for 
børnene; ‘at blive væk’ kan 
være sjovt.
Men generelt er meg klart 
mest til designs, der om 
end naturlige, altid har en 
tydelig struktur, så man er 
klar over, hvor man er, og 
hvordan man kommer 
konstruktivt videre.
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Denne mønt kombinerer den store cirklen med små 
cirkler. I midten en rist. Den vil også kunne danne 
udgangspunkt for etablering af et plante-design, om 
end risten ikke direkte er en naturens 
grundstruktur. Men der etableres mange kanter og 
mange stier / forbindelsesveje i strukturen.



5. Sekskantsmønster

Sekskantformen giver en optimal udnyttelse af pladsen. Så steder hvor man vil pladsoptimere, 
kan der plantes i sådanne strukturer. Bitavler består af disse mønstre, men også f.eks. 
størknet lava, eller tørret mudder, har sådan en form, basaltsøjler ofte også.
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6. Forbindelseslinjer
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Bløde kurver og lige linjer:
Botanisk Have, 
København, her et bed 
med bløde kurvede bede 
med kurvede stier, hvorfra 
man kan komme til bedet 
fra begge sider; det er 
meget elegant, synes jeg.
I naturen bruges (næsten) 
lige linjer nærmest 
udelukkende som 
hovedforbindelses-veje for 
vand og næringsstoffer.
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Her ses mandorla-formen i et blad. Læg mærke til næringsstof-
forbindelseslinjerne, der viser det perfekte design for vand- og
næringsstoffers bevægelse gennem bladet, og som kan bruges til
design af bede og f.eks. swales løbende igennem disse bede.
Således kan dette blad i princippet bruges direkte til design af
såvel mindre som større bede / træplantningsdesigns. Der er én
hovedlinje i midten, hvorudfra kapillærerne spreder sig ud i stadig
mindre forgreninger.

Pixabay
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Bregnen er også sådan et fint eksempel på én
hovedlinje i midten, hvorudfra der, ligesom
ovenfor, bevæger sig blade i stadig mere
forfinede forgreninger.
Lige før den springer ud, er det fraktalformen,
der gør sig gældende.



Edderkoppespindseiffeltårnet
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Fotos: Pernille Engelhart

Formen kan være at forveksle med en mandala: Et centrum, hvorudfra der går linjer, og disse 
er forbundet med 90 graders placerede cirkulerende linjer. 

Fornuftigt for vandets bevægelse og for når man skal bevæge sig rundt i madskoven.



Samme princip: 
Åreringe + linjer i 90 graders vinkel. Det giver multiple forbindelsesmuligheder.
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7. Mandala
Når først man begynder at kigge ind i 
naturens og kunstens mange mønstre, så 
bliver man simpelthen helt ‘tummelumsk’ af 
benovelse. Mennesket har til alle tider kigget 
ind i disse mønstre og udtrykt dem i 
religionerne og kunsten. Et eksempel herpå 
er fund af meget gamle mandalaer, der også 
den dag i dag skabes af kunstnere og munke 
verden over. En mandala er i sit 
udgangspunkt en symmetrisk figur ofte i 
blomst-, kors- eller hjulform, eller en 
kombination heraf, og så indtegnes i detaljen 
en række af naturens mange andre mønstre. 
At lave en smuk mandala betegnes i 
buddhismen i sig selv som en meditativ 
proces, ligesom de anvendes til rituelle 
formål og som meditationsobjekt. Den viste 
mandala har jeg købt i Nepal, den er et 
meget kært eje. - Og den eller dele af den 
kan bruges som inspiration til at mønstre at 
plante efter. 375



8. Forgreninger
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Forgreninger ud i stadig tyndere  
forbindelseslinjer, og hvor der er stadig 
flere forbindelser, findes mange steder i 
naturen. Træets struktur, bladets struktur, 
og endnu vildere: I 
svampeforbindelsesnetværket under 
jorden, primært i form af mycorrhiza.

Forunderligt er det også at tænke på, i hvor 
høj grad en dendrit, dvs. den del af 
nervecellen, der modtager impulser fra 
andre nerveceller, ligner mycorrhiza. 
Dendritter er den del af nervecellerne, der 
ligger med størst forgrening ud fra 
cellekroppen. 

At mennesket også er natur er åbenlyst!
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Lunger



Snefnug og iskrystaller
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Litteraturinspiration
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