
Køge Fælles Jord
http://køgefællesjord.dk Køge Fælles Jord er et åndehul på godt 2 
hektar lige uden for Køge. Jeg trækker her blot nogle få af stedets 
fine elementer frem. Hjemmesiden beskriver fint flere ting, end 
dem jeg berører. Jeg bor ikke selv i Køge – men har lært, først 
Marianne Mark, så Maj-Britt Liljenquist, og senere igen flere 
andre at kende, med hvem jeg har taget en del kurser. Med 
Maurina som primært ansvarlig er jeg gået til hånde i den gravefri 
have i 2022.

Bagerst på stedet er de to store drivhuse, hvor der er blomster, 
tomater, træer 
og område, der 
bruges til under-
visning. De, der 
er på kurser kan 
overnatte frit 
bag husene i 
telt. 



Terapihuset og –haven har et helt rum for sig, 
omkranset af naturhegn. Vejen dertil går ad en 
smal med græsslåmaskine slået sti omkranset af 
højt græs og naturligt forekommende blomster. I 
selve haven  er græsset slået.
Ind imellem er der også udendørs aktiviteter i 
uderummet. Billedet er fra et arrangement, hvor 
der blev spillet meditativ tromme.



Spiselighed og duftmæssig 
sanselighed fra krydderurter 

og blomster kombineres i de tre 
store bede, der vises på denne og    

næste side. Forrest sankthansurt, 
de første spæde skud smager dejligt. 

Derudover kan roden spises hele året.





Fællesbedene, som de, der har 
meldt sig til det, kan dyrke til 
egen husholdning. 

Nedenfor et billede af to af mine 
tre børn samt et af mine 
børnebørn til et åbent hus 
arrangement.



Foråret/ 
sommeren 2022 
gik jeg som 
nævnt en del i 
grøntsagshaven, 
hvorfor jeg 
kunne følge 
tilblivelsen af 
første del af 
klimahuset. Læs 
på næste side 
herom. Huset 
blev til ved 
kurser, ledet af 
professionelle 
erfarne 
håndværkere.

Et rigtig 
spændende og 
forbilledligt 
projekt! Jeg har 
købt folkeaktie.





Øverst: På et af stedets åbent hus dage blev der 
solgt dejlig frokost. Salaterne høstet om morgenen, 
brødet også lavet på dagen.
Tv. På alle kurserne på fællesjorden blev der i 
2022 høstet og brugt af de enårige og de flerårige 
grøntsager. De veganske måltider var på denne 
måde et levende eksempel på ‘fra jord til bord’ 
princippet. At spise egen dyrket mad, der er høstet 
en time tidligere, er i mine øjne livskvalitet af 
højeste kaliber.



De fleste flerårige grøntsager er nemme 
at dyrke. De er robuste og skyder villigt 
fra det tidlige forår og ofte også igen i 
efteråret. Men det kræver lidt viden, 
eksperimenter og med tiden altså 
erfaring at få det optimale ud af dem 
som del af ens daglige kost. Maj-Britt 
har på billede tv. en gruppe på kursus. 
Aflæggere af planterne sælges i 
planteskolen, billede nederst tv. 
Nedenfor to eksempler på urter, jeg er 
vild med: Kæmpeløgene tv. Strandkarse 
th. - kaldes populært nordens wasabi.



Gravefri, kompostbaseret dyrkning
(no dig gardening)

• 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 slags 
enårige grøntsager, samtidig med at jorden 
bliver bedre og 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 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.
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• Charles Dowding har skabt en forbillede-
have, hvad angår at udnytte brug af 
kompost i kombination med, at han så 
godt som aldrig graver i sin jord. 

• Metoden består i al sin enkelhed i at så 
og plante i kompost, der blot toppes én 
gang om året i oktober / november. 

• Under afsnittet ‘jordfrugtbarhed og 
plantesundhed’ er der en lang række 
informationer om, hvad der 
karakteriserer en sund jord, der 
genopbygges samtidig med at man 
dyrker. I dette kapitel er fokus således 
udelukkende på ‘Hvordan’ og ikke 
‘hvorfor’. 
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Metoden, i al sin enkelhed

Første år (som kan være alt fra oktober og indtil 
så-tidspunkt i april):
• Opmål bede i 75 cm. bredde, stier i 50 cm. 

bredde. Længde hvad der passer i din have.
• Fyld 15 cm. kompostjord på bedene. Er der 

megen ukrudt i jorden kan det være en god 
ide også at have pap under bedene.

• Læg et tykt lag pap i stierne. Fyld 15 cm. flis 
ovenpå.

• Så eller sæt de spirer, du har planlagt på de 
optimale tidspunkter gennem sæsonen. 
Jorden er så næringsrig, at du i adskillige af 
bedene kan nå at så og høste to gange.
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Efter sæsonafslutning, omkring oktober 
/november: 
• Fyld 3-5 cm. kompost ovenpå dit bed. 

Bedet er nu klar til næste år. Der 
behøves ikke tilsat nogen form for 
gødning. Det mangfoldige liv i jorden 
sørger for resten!
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Etablering ultimo marts og primo april. Champosten – som var den komposttype, vi valgte, da 
vi skulle bruge en stor mængde i etableringsfasen - er stadig varm. Flere frivillige hjalp med 
etableringen. De fremtidige 3-5 cm. kompost, der puttes på i november hvert år, kommet fra 
stedets egen kompost-produktion.
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Man kan naturligvis bruge små maskiner i 
etableringsfasen. Men fem personer kan 
snildt bygge 20 rækker á 10 meter på 
enten to halve dage eller på én dag. Så er 
dagens motion også gjort. J
Langt de fleste grøntsager blev forspiret 
og straks de blev plantet ud dækket med 
dug, efter Dowdings anbefaling. De 
forspirede ting var bl.a.: Squash, broccoli, 
kål, majroe, kålrabi, porre, rødbede, 
forårsløg, rosenkål, forskellige typer 
bønner og forskellig typer salater. 
Gulerødder, radiser og ærter blev sået 
direkte i jorden.
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Vi lagde drypvandings-
slanger. Små spirer 
kræver daglig vanding, 
og den danske sommer 
har stadigt oftere 
mange dage / uger 
uden regn. Nem 
adgang til bæredygtig 
vanding er i mine øjne 
vigtigste parameter for 
at lykkes med denne 
dyrkningsmetode.

Medio maj bugnede det allerede med salat og 
radiser. Vi byggede også medio maj bønnestativer 
og allerede 14 dage senere var bønnerne halvt 
oppe ad det. Vi har spist squash siden primo juli, 
det er som om høsten herfra er uendelig.

En sjælden gang står Maurina med 
hænderne i lommerne. Glad og meget 
tilfreds med vores fine lille sted.





16

På billedet til højre har Maurina bygget en 
mandala. Den er smuk i sig selv – og er en 
hyldest til Moder Jord. Jo længere vi er 
kommet hen på sæsonen, og et vist 
tidsoverskud kommer til også at nyde 
stedet, jo mere hæger vi om at udtrykke 
taknemmelighed over for, hvor villigt jorden 
udfolder overflod.

Udover at sælge på stedet gennem hele sæsonen, 
hvor købere selv kan høste og betale via 
Mobilepay, eksperimenterede vi med at lave opslag 
på Facebook for salg. I perioden hvor både de 
flerårige og de enårige bladgrøntsager 
eksploderede, plukkede vi salatblandinger, som 
smager himmelske i deres fine smags-afstemthed. 
Især Maj-Britt og jeg har eksperimenteret med at 
spise de flerårige bladgrøntsager gennem nogle år, 

og det er rart at kunne dele og inspirere, når 
vi har fundet nogle fantastiske smagskom-
positioner. Det viste opslag på næste side er 
fra ugens salatskål primo juni. Det vises i 
detaljer her, fordi vi var ret glade for at kunne 
komponere og overlevere en kulinarisk 
udforskning til blot 25 kr., og som for køberen 
tager blot 5 minutter at tilberede derhjemme 
😊
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