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Mit navn er Mette Kold. Jeg er her sammen med Maurina Keergaard. Når man står her og modtager en pris 
til lige præcis Køge FÆLLES Jord, så står man her kun i egenskab af at være en lille brik i et stort 
FÆLLESSKAB.  
 
Køge Fælles Jord er en forening, der har lejet 2,3 hektar jord af Køge Kommune. Alle typer initiativer, der 
genopbygger jorden og genopbygger mennesket, er det muligt at etablere på stedet. Det har siden 2019 
været akkrediteret som et såkaldt LAND-center, dvs. et sted, der demonstrerer permakultur i praksis. Der 
er en veletableret flerårige grøntsagshave, der i 9 måneder om året giver mad fra robuste planter, der 
kommer igen og igen. Der er masser af frugttræer og buske. Der er fællesdyrknings højbede, individuelle 
grøntsagshaver. Terapihus- og have. Fælles overdækket pavillon hvor man kan holde arrangementer, der er 
polytunneler, drivhuse, bålpladser, teltpladser, komposttoilet og masser af snørklede stier og 
gemmesteder. Der er ved at blive bygget et klimahus, og de første tinyhouses – ud af i alt 10 – er på vej på 
stedet. Der bliver sommeren igennem holdt en lang række kurser og events. Stedet er i konstant udvikling 
og bevægelse, kun begrænset af den fantasi og de kræfter, som de mange frivillige på stedet har.  
 
De drivende utrættelige kræfter i de første år på Køge Fælles Jord, var - og er stadig - Marianne Mark og 
Maj-Britt Liliequist. De to kvinder inviterede velvilligt Maurina og jeg med til kurser og i gang med den 
gravefri have, som var den, Foreningen Frie Fugle opdagede som indgang til den oase, som Køge Fælles 
Jord er.  
 
Jeg vil sige en smule om den gravefri enårige grøntsagshave. I mange århundreder har mennesker vidst, at 
en god kompost er optimal for livet i jorden, der gensvarer med at skabe optimale næringsbetingelser for 
stort set alle grøntsager, samtidig med at jorden bliver bedre for hvert år, der går, uden tilsætning af andre 
former for gødning. Dette princip bliver ikke udnyttet optimalt, når en jord pløjes, kunstgødes og / eller 
sprøjtes med pesticider.  
Der er heldigvis dyrkere og formidlere, der ved deres eksempel minder os om, at naturens grundlæggende 
design, hvis vi lader livet i jorden arbejde i fred, er menneskets moderne metoder langt overlegen.  
Metoden består i al sin enkelhed i at så og plante i kompost, der blot toppes én gang om året i oktober / 
november.  
Fra Køge Fælles Jord var vi 15 mennesker, der i vinter fulgte et online kursus hos Charles Dowding, og når 
man er mange nok, så er der kort fra ønske til handling. Vi var en håndfuld frivillige, der er marts og april 
etablerede 20 kompost-baserede bede. 10 meter lange, 75 cm. brede, og med 50 cm. brede flis-baserede 
stier. Maurina har været den primære ansvarlige for stedet, fra første spiringsbakke i april, til at stort set al 
mad nu er spist for i år.  
 
Det er en ære at modtage Foreningen Frie Fugles Pris, og det giver os endnu større motivation til at udvikle 
Køge Fælles Jord, samt inspirere til at der skabes mange flere oaser til dyrkning og samvær. Så fra hele Køge 
Fælles Jords korps af aktive og frivillige skal lyde en stor tak! 
 
Besøg gerne stedet forår, sommer og efterår. Kig ind på stedets hjemmeside,  
http://køgefællesjord.dk  
 
Kig også gerne ind på min hjemmeside, hvor jeg har et stort praktisk afsnit om det at dyrke, 
https://www.mettekold.dk/at-dyrke-jorden  
Jeg har i dagens anledning lavet et lille,  
potpourri over Køge Fælles Jord  
 


