
Kapitel 17. Værdier & visioner 
EGNE TANKER
15. At forstå Levendehed og natur på en helt ny måde 
startede med…
16. Succes er ikke altid hvad man ser
17. Succes er: Velfærd for jord, planter, dyr og 
mennesker
18. WHO’s punkt 3: Sundhed og trivsel
19. Krop og sind – og ikke at forglemme: Sjæl og ånd
20. Noget om kraft
21. Må det være nemt?
22. Omsat til min konkrete mission: Være medskaber 
af madskove!
23. Eftertanker / forord
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ANDRES VISIONER OG GØREN
1. Billeder om grådighed, natur og sammenhæng
2. En revolution
3. Et eksempel: Masanobu Fukuoka
4. Filmen ‘I morgen’
• Landbrug (1)
• Energi (2), Økonomi (3)
• Demokrati (4)
• Transitionsbyer
5. De 17 verdensmål
6. ‘Bæredygtighed’.
7. Årstidernes mission
8. Overordnede visioner.
9. Steder at besøge og inspireres fra
10. Kæmpeprojekter & andet
11. Søren Ejlersen plantemusik
12. Metatone planteoptagelser
13. Mycorrhiza
14. Også i trætoppene afstemmer de med hinanden

Jeg tillader mig i slideshowet at skrive i punktform og 
springe lidt rundt. På et tidspunkt skriver jeg nok dette 
her sammen til en mere sammenhængende artikel. J



Alting og alle er forbundet
Det er november 2020. Det er et 2020, der 
viser os, at verden er ét, alting og alle 
hænger bogstavelig talt sammen. Det viser 
corona os. En virus, der på ingen tid spredte 
sig udover hele kloden. Kigger vi blot en 
stund op i himlen, så ved vi, at sandpartikler 
fra Sahara på ganske kort tid kan flyve 
verden rundt med vindene. En askesky fra en 
vulkan når også på kort tid hele verden 
rundt. Sådan er det også med mikroplast –
og alt andet, der sendes ud i cirkulation. Og 
kigger vi ned i jorden, så ved vi, at vand har 
cirkuleret i mange millioner år. Det vand, vi 
drikker, er i princippet ikke nyt, overhovedet –
og miraklet at det er friskt og rent – er i 
virkeligheden ja, dybt forunderligt og grund til 
at være taknemmelig for. 

Udfordringerne visualiseret fra fire 
perspektiver
Jordens ressourcer er begrænsede, det har vi 
vidst længe. Udnyttelsen af ressourcerne og 
et ensidigt fokus på økonomi og økonomisk 
vækst skævvrider at leve i balance med 
jorden, dyrene, planterne og hinanden. 
Frits Ahlefeldts skarpe, skønne, humoristiske 
tegninger på de næste sider åbenbarer sund 
fornuft - og mangel på samme - i relation til 
vores måde at være på kloden på. 

1. Billeder om grådighed, natur og 
sammenhæng
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Kan menneskene mon 
(gen)opdrages til leve i pagt med 

naturen?.... 











En levende og frugtbar jord
Jorden, jeg står på, kan være enten død eller 
frugtbar. Jeg ikke biolog, og vil afholde mig fra 
at udtale mig som om jeg var, men jeg har 
dog studeret permakultur og dyrket egen mad 
i så mange år, at jeg godt tør sige lidt om 
jordfrugtbarhed, med hjælp fra en ord-virtuos 
fagmand. Den tyske skovfoged Peter 
Wohlleben har skrevet den fantastiske bog 
’Træernes hemmelige liv’, hvor han gør 
kompleks biologi forståelig for menigmand. 
Han skriver bl.a., ’Det er åbenbart 
almindeligt, at træerne udveksler 
næringsstoffer og hjælper naboer i nød, og ud 
fra denne viden har man kunnet fastslå, at 
skove er en slags superorganismer efter 
samme princip som en myretue’ (side 10).
Han fortsætter: ’Men hvorfor er træer i så høj 
grad sociale væsener, hvorfor deler de deres 
næring med artsfæller, så de dermed 
opflasker deres konkurrenter? Forklaringen er 
den samme som ved menneskelige 
fællesskaber:

Når man står sammen, er man stærkere… 
Hvis det skal lykkes, må fællesskabet for 
enhver pris opretholdes. Hvis alle 
enkelttræer kun sørgede for sig selv, ville 
nogle af dem aldrig nå at blive gamle. 
Hvert træ betyder altså noget for 
fællesskabet og har fortjent at blive holdt 
opretstående så længe som muligt. Derfor 
støtter man ligefrem syge eksemplarer og 
forsyner dem med næringsstoffer, indtil de 
får det bedre.’
Dette princip finder man mestendels kun i 
naturlige skove, mens 
mennesketilplantede fortrinsvis 
monokulturskove opfører sig som 
gadebørn, dvs. mere individualistisk.
Hvad der er decideret falde på halen viden 
er, at skovene opfandt for mange, mange 
tusinde år siden internettet, eller i 
Wohllebens sprog ’world wood web’, her 
smukt visualiseret af tegneren Frits 
Ahlefeldt.





Gennem træernes rødder sendes 
informationer om f.eks. indtrængende 
sygdom, ikke blot kemisk men også elektrisk, 
og det med en hastighed af en centimeter pr. 
sekund (side 17). Et er, at et træs rødder ofte 
når meget langt ud, mere end dobbelt så langt 
som kronen, og udløberne fra de forskellige 
træer overlapper således hinanden og vokser 
om jeg så må sige sammen. Men mere 
forunderligt er samarbejdet med svampene i 
skovbunden. Svampene, såkaldt mycorrhiza-
svampe, fungerer som internettets fibernet. 
De tynde tråde breder sig i jorden og 
gennemvæver den i en grad, vi knapt evner at 
forstå. En skefuld jord fra en sund skovbund 
indeholder indtil flere kilometer af disse hyfer 
(side 17). 
Det er ikke kun skovbunden, der potentielt 
fungerer optimalt på helt egen hånd. I blandt 
andet det såkaldt gravefrie landbrug, arbejder 
man på at genetablere en frugtbar jord, hvor 
næringsstofbalancen, samarbejdet mellem 
planterne og evnen til at holde på vandet er  

så optimal, så landmandens arbejde helt er 
skiftet fra at arbejde med planterne i sig selv, 
til at skabe forudsætningerne omkring 
planterne til at kunne eksistere optimalt. 

Omsat til menneskers trivsel
Jeg vil slippe at tale om jord og 
jordfrugtbarhed og tage springet til 
menneskenes trivsel. Fordi jeg ser en tydelig 
metaforisk sammenhæng mellem, hvordan at 
arbejde med det at dyrke vores mad, og det at 
understøtte det sunde menneske, der ikke 
blot i sig selv er sundt og raskt, men er 
kendetegnet ved villigheden, virkekraften og 
handlekraften i forhold til at indgå i den større 
sammenhæng, som det er at være menneske 
i en familie, i en by, i et land, i en verdensdel, 
på en klode, hvor mennesket jo ret beset ikke 
har mere ret til at være end alverdens planter 
og dyr. Opbygge og gensidigt respektere, frem 
for at nedbryde. 





Arbejder vi bedst med at opbygge det sunde 
menneske – som jo er psykologiens formål -
gennem at beskæftige os fokuseret med angst, 
depression, stress, mistrivsel ved at kemisk 
regulere tilstanden udefra med medicin? (jfr. 
parallellen til landbruget, hvor man sprøjter 
med f.eks. pesticider for at fjerne et bestemt 
dyr fra planten), eller arbejder vi bedst med at 
understøtte den støbning, den mirakuløse 
skabning, som et menneske allerede er, 
fysiologisk og psykologisk set? 
Forskningen – evolutionspsykologien, 
neuropsykologien og udviklingspsykologien –
viser med al tydelighed, at mennesket er født 
grundlæggende godt. Vi har en biologisk 
prædisponering, vi alle kommer ind i verden 
med en medfødt parathed for godhed. Men en 
programmeret parathed, der dog skal 
stimuleres. Venlighed og barmhjertighed 
(compassion) er lidt ligesom sprog. Vi er alle 
født med en biologisk prædisposition for sprog. 

Men forskning viser, at vi bliver nødt til at blive 
opfostret i en lingvistisk kultur for at den 
biologiske disposition bliver udtrykt. Der er 
case-studier, der viser, at mennesker, der 
voksede op med dyr, de udviklede ikke sprog. 
De blev ikke eksponeret for det. Og det er 
formentlig også sådan for compassion, det 
mener i hvert fald en af verdens førende 
hjerneforskere Richard Davidson. Frøene for 
compassion er der fra starten, men der skal 
være en jordbund til at kvaliteten skal blomstre. 
Børn behøver således have en bevidst 
værdidefineret kulturel kontekst for medfølelse 
og barmhjertighed, for at kvaliteterne kan 
blomstre i dem - og imellem vi voksne.
Det er grunden til at, at de kontemplative 
traditioner peger mod meditative praksisser, 
hvor vi bevidst arbejder med ’hjertemusklen’, 
med venlighed og compassion, ikke blot 
praktiserer vi at meditere for vores kære, men 
faktisk, og om muligt endnu mere intenst, for 
de, vi anser som ’de onde’. 



Der anvises praksisser, hvor vi bevidst arbejder 
med at reducere egoets dominans, og 
demontere følelser som grådighed og vrede, 
betragte dem som sindets tilsløringer, for igen 
og igen at vende tilbage til medfølelse og 
kærlighed som de grundfølelser, hvorudfra vi 
bestræber os at lyse. Metaforisk set sætter 
meditative praksisser os i stand til at være et 
levende træ med et stærkt og vidtforgrenet 
fundament, hvor vi bliver i stand til at sprede 
lys, glæde, kærlighed og harmoni, ikke blot 
gennem kronen, men også gennem rødderne.  
Forestil dig, at i stedet for at vi går i skole og på 
arbejde i firkantede kasser, hvor vi på flere 
måder konstant måles og vejes for vores 
performance, at vi i samklang og samarbejde 
mødes sådanne steder her og løste 
arbejdsopgaver og lærer meningsfuldt nyt, der 
peger henimod at leve et funktionsdueligt og 
trivselsfyldt liv.
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Kan lydhørhed og respekt for alt levende mon (gen)optrænes?...



2. En revolution

618
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3. Masanobu Fukuoka
The one-straw revolution

• youtube.com/watch?v=HveaqQy9hUc
• youtube.com/watch?v=rj7nrOjhMtk

• Fukuako tog en universitetsuddannelse i biologi og arbejdede som forsker i 
plantesygdomme, indtil han blev dødeligt syg af lungebetændelse. Derefter blev han 
farmer og har levet som sådan i over 30 år. 
Som 62-årig skrev han bogen, der blev en bestseller.
På næste side to citater derfra.
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Billede klippet fra youtubefilm
citeret nedenfor
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https://www.youtube.com/watch?v=HveaqQy9hUc
https://www.youtube.com/watch?v=rj7nrOjhMtk


BEGREBET ARBEJDE
»I do not particularly like the word 'work.' 
Human beings are the only animals who 
have to work, and I think that is the most 
ridiculous thing in the world. Other animals 
make their livings by living, but people work 
like crazy, thinking that they have to in order 
to stay alive. The bigger the job, the greater 
the challenge, the more wonderful they think 
it is. It would be good to give up that way of 
thinking and live an easy, comfortable life 
with plenty of free time. I think that the way 
animals live in the tropics, stepping outside 
in the morning and evening to see if there is 
something to eat, and taking a long nap in 
the afternoon, must be a wonderful life. For 
human beings, a life of such simplicity would 
be possible if one worked to produce directly 
his daily necessities. In such a life, work is 

not work as people generally think of it, but 
simply doing what needs to be done.«

‘NATURAL FARMING’-BEGREBET OG 
BEHOVET FOR JORD DERTIL
»In my opinion, if 100% of the people were 
farming it would be ideal. If each person 
were given one quarter-acre, that is 1 1/4 
acres to a family of five, that would be more 
than enough land to support the family for 
the whole year. If natural farming were 
practiced, a farmer would also have plenty of 
time for leisure and social activities within 
the village community. I think this is the 
most direct path toward making this country 
a happy, pleasant land.«
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4. Filmen ‘I morgen’
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Filmen er en af mine yndlingsfilm om miljø og 
bæredygtighed. Et ungt fransk par har lavet 
en æstetisk meget smuk film, hvor de har 
samlet et helt katalog af løsninger i forhold til, 
hvor vi kan starte på en mere bæredygtig 
verden. Baseret på hvad der allerede gøres i 
lille skala rundt omkring på kloden. På de 
næste slides et kort oprids af de væsentligste 
ting:

Bemærk: Jeg har købt filmen på Google play, kan kun 
afspilles på crome, ikke safari. 
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Landbrug (1)

Start v/ 9 min: Landbrug (1)
Byen Todmorden (ca. 15 
min.), kvinderne Mary Clear 
& Pam Warhurst har lavet 
allemandseje-mad-dyrknings-

steder i byen. De kalder stederne ‘incredible
edible’. Hver gang noget kan høstes, flyttes 
et bærbart skilt hen til stedet med teksten: 
‘Ready now, pick and eat’. Det handler om, 
hvordan et lokalsamfundet tager magten 
tilbage med hensyn til at skabe det liv, de 
gerne vil have i landsbyen. 
Nick Green, ph.d. i biokemi og landmand 
påpeger, hvordan små steder producerer 
mere effektivt udbytte. Han producerer på 
300 kvm½ tons mad, dvs. 1 hektar kan 
producere 14 tons mad efter hans 
dyrkningsmetoder i højbede, naturligvis 

økologisk og med principper hvor jordfrugt-
barheden øges samtidig med at dyrke. Hans 
tese er, at menneskene i langt højere grad 
skal tilbage og dyrke deres egen mad på 
deres egen jord. Nogen har bildt os ind, at 
industrien skal lave vores mad.
Olivier de Schütter ‘United Nations Special 
Envoy on the right to food’ forklarer, hvordan 
det er de små landmænd, der skal sikre 
vores fødevareforsyning. Industriel fødevare-
produktion kan ikke producere mad uden at 
skade jorden, landmændene, dyrene der 
lever på de industrialiserede landbrug, 
planterne og menneskene der spiser den. 
Han beskriver, hvordan politikerne holder 
priserne på mad kunstigt nede og 
understøtter fødevareindustrien.
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Charles & Perrine Hervé-Gruyer (hun 
tidligere jurist), økologiske landmænd i 
Normandiet praktiserer et landbrug uden 
brug af fossilt brændstof, alt baseret på 
håndarbejde. De producerer et grønsags-
udbytte på mindst 100 euro pr. m2, primært 
fordi de samplanter meget tæt og jorden 
oparbejder frugtbarhed samtidig med. De 
viser, at mikrogårde er en mulighed, også 
økonomisk.

Start v/ 33:43: Energi (2)
Herunder affaldssortering. San Francisco er 
verdensmestre i 0-affald.
Pierre Rabhi, agroøkolog, taler imod uende-
lig økonomisk vækst. Det mirakuløse liv i sig 
selv versus kloden som en ressource, der 

skal udnyttes. Begge syn kan ikke eksistere 
på samme tid.

Start v/ 59:00: Økonomi (3)
Vores nuværende økonomiske system 
afhænger af vækst. Men hvordan skaber vi 
velstand og jobs uden at skulle skabe 
vækst og skade jorden?
Pocheco, Lille, France, Emmanuel Druon. 
I Totnes har man en lokal valuta, som ingen 
værdi har i andre byer, men som cirkuleres i 
lokaløkonomien. Et Totnes- 10 pund har 
f.eks. David Bowie på sig. 
Mark Burton: Hvem har mag til at skabe 
penge? Penge behøver tillid for at kunne 
fungere som sit formål.
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Demokrati (4)

Start v/ 1:27: Demokrati (4)
Borgerne har mistet tilliden til politikerne.
Eksempler hvor det fungerer bedre end de 
fleste andre steder:
• Island og en ny forfatning.
• Finlands skolesystem, hvor der er både 

boglig og praktisk uddannelse og dannelse 
er en del af skolen.

• Tamil Madu i Indien. Borgernes republik.
Bemærk også af navne: Vandana Shiva, 
fysiker og filosof, specialist i frø-issues udtaler 
sig flere gange i filmen.  
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Transitionsbyer
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Inspirerende bog af Rob Hopkins, der bor i Transition Town 
Totnes. Han tænker bæredygtig levevis 360 grader rundt helt 
ud af boksen. I Totnes har man gjort mange konkrete ting, så 
som at få etablere en lokal valuta, have allemandseje spiselige 
grønsager på gaden - og meget meget mere.
transitiontowntotnes.org

Foto: Skærmklip fra filmen ‘I morgen’

https://www.transitiontowntotnes.org/


5. De 17 verdensmål
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6. ’Bæredygtighed’…

På den ene sider er bæredygtig livsstil ikke 
længere for de frelste. DET ER EN 
NØDVENDIGHED FOR KLODEN OG 
MENNESKETS OVERLEVELSE. Og alle der 
KAN tage ledelse SKAL tage ledelse på, at 
der handles.
Omvendt, så har jeg det både svært med 
ordet og med de 17 verdensmål, defineret af 
FN, fordi hvad er bæredygtighed egentlig for 
noget? Er det VÆREdygtighed? 
HANDLEdygtighed? Hvorfor skal ordet 
DYGTIGHED med ind, det smager af politisk 
korrekthed og kontrol.

Begreber som ‘best standard’ og ‘dannelse’ 
ligger meget bedre i min mund. Jeg forsøger i 
dette skrift at skabe inspiration, samle ideer, 
beskrive konkret viden - og samle det til 
konkrete designs og planteplaner.
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7. Årstidernes mission
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Udsigten over fælleshaverne og forsøgsmarkerne 
ved Krogerup lige uden for Humlebæk, hvor 
Årstiderne har sjællandsk hovedsæde, fra en dag 
jeg besøgte stedet i 2017. Det er et magisk sted.

Andres visioner og gøren



8. Overordnede visioner

• For at bevæge sig i en mere bæredygtig retning, er der mange visionære og idealistiske mennesker, 
der i tidens løb har givet bud på hvad, hvordan, hvorfor og eksempler på konkrete initiativer. Her er 
nogle af mine yndlingsinput:

• En TED-talk på 19 minutter med Bhutans premiereminister, hvor han på charmerende vis gør konkret 
rede for, hvordan det er lykkedes Bhutan at blive CO2-
konsumerende: https://www.facebook.com/GNHfilms/videos/1025791564148706/

• Leonardo DiCaprio beskriver en nødvendig bæredygtig 
fremtid: https://www.facebook.com/goalcast/videos/1067932486617274/

• Her er en række to minutters youtube-videoer fra organisationen Nature Is Speaking. Nogle vil måske 
mene, at filmene er lidt poppede, men de får mig til at huske det væsentlige, og derfor får du link til 
de 4, jeg bedst kan lide derfra:

• Nature is speaking - Julia Robert is Mother Nature
• Nature is speaking - Harrison Ford is The Ocean
• Nature is speaking - Joan Chen is Sky
• Nature is speaking - Edward Norton is The Soil
• Nature is speaking - Robert Redford is Redwood
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https://www.facebook.com/GNHfilms/videos/1025791564148706/
https://www.facebook.com/goalcast/videos/1067932486617274/
https://youtu.be/WmVLcj-XKnM
https://youtu.be/rM6txLtoaoc
https://youtu.be/E8d_JvMpoY4
https://youtu.be/Dor4XvjA8Wo
https://youtu.be/3e66bnuxV2A


9. Steder at besøge og inspireres fra, 
der ikke er nævnt andetsteds i materialerne

• Østergro: oestergro.dk – en selvforsyningshave på taget af en ejendom på Østerbro.
• Lars Westergaard. Westergaards Planteskole, Rynkeby Hestehave 42, 5300 Kerteminde. 

(permakultur nr. 2,2009, s.22) westergaards.dk
• Øko-landsby. Højgårdsvej 27, 5762 Skerninge, Fyn: selvforsyning.dk
• Leif Varmark & Brita U Jørgensen. Den permakulturelle have. Bisserup Havnevej 9, 4243 Rude. (permakultur nr. 2, 

2009, s. 18). plantemad.dk
• River Cottage, rivercottage.net – Hugh Fearnley-Whittingstall & organisation har lavet et fantastisk sted med dyrkning, 

dyr og en masse spændende events. Beliggende i Axminster i Sydvest-England.
• Findhorn - ’work is love in action’ findhorn.org
• Daimanhur
• Auroville - auroville.org
• Classicum v/ Svedala (40 km fra Kbh), classicum.se - sælger udestuer og har ca. 20 forskellige modeller udstillet.
• Tage Andersens sted i Sverige: tage-andersen.com – hans særlige blomsterbindinger er udstillet, og der er et smukt 

drivhus med servering i sommersæson.
• Den økologiske have i Odder – www.okologienshave.dk
• Karise Permatopia – www.permatopia.dk

facebook.com/karisepermatopia/?fref=ts
jyllands-posten.dk/livsstil/bolig/ECE8867864/den-baeredygtige-by-naar-folk-gaar-paa-toilettet-giver-de-nyt-liv/

• Fortovshaver i København - politiken.dk/ibyen/byliv/ECE3192081/koebenhavner-nu-maa-du-anlaegge-din-egen-have-
paa-fortovet/

• Urban farmer David Young i New Orleans - facebook.com/RobGreenfield/videos/933650420095370/
• Japan - facebook.com/ajplusenglish/videos/760355874105922/
• Holland - facebook.com/NowThisFuture/videos/1141378185903360/
• Ralf og Sonja Palmpers, Mobodarne, Sverige. (Permakultur nr 13, 2015, s. 4) vaxhuset.se
• www.gronkirke.dk - i taknemmelighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk

630
Andres visioner og gøren

http://www.oestergro.dk/
http://www.westergaards.dk/
http://www.selvforsyning.dk/
http://www.plantemad.dk/
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http://www.auroville.org/
http://www.classicum.se/
http://www.tage-andersen.com/
http://www.okologienshave.dk/
http://www.permatopia.dk/
https://www.facebook.com/karisepermatopia/?fref=ts
http://politiken.dk/ibyen/byliv/ECE3192081/koebenhavner-nu-maa-du-anlaegge-din-egen-have-paa-fortovet/
https://www.facebook.com/RobGreenfield/videos/933650420095370/
https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/760355874105922/
https://www.facebook.com/NowThisFuture/videos/1141378185903360/
http://www.vaxhuset.se/
http://www.gronkirke.dk/


10. Kæmpeprojekter & andet
Links med forbehold for, at de er forældede eller fjernet

Loess Plateau, Kina exposingtruth.com/massive-
permaculture-project-lifts-2-5-million-out-of-poverty/

Malaysia geofflawtononline.com/videos/video/malaysia-trip-
what-im-working-on/ 

‘Amma’ = Sri Mata Amritanandamayi Devi
har initiativet ‘Embracing the world’, som på 
mange områder laver akut hjælpearbejde og 
mere vedvarende og opbyggelig hjælp til 
selvhjælp og uddannelse. Hun har især fokus 
på at understøtte kvinder worldwide. 
Hvad angår dyrkning, da har Amma 
‘adopteret’ 101 landsbyer over hele Indien 
med formålet: ‘The focus is to help the rural 
poor blend modern technology with age-old 
sustainable living practices that have too
often been lost in current times. 

These 101 villages are meant to serve as 
both proof of concept and a model of 
sustainability and selfreliance for villages
throughout the country.’ 
Jeg anser Amma som vort største nulevende 
forbillede, hvad angår at tage ægte bære-
dygtighedsinitiativer, der samtidig er 
forankret i en konkret enhedsbevidstheds-
indsigt uden specifik religiøs tilknytning. Hun 
har været min væsentligste lærer i de sidste 
10 år, jeg har bl.a. besøgt hendes 
forbilledlige ashram i Kerala
i Indien samt et par gange 
fået kram af hende 
(ligesom mange millioner 
andre verden over).
embracingtheworld.org
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http://www.embracingtheworld.org/


At gøre ørken frugtbar
• Over halvdelen af kloden er i en proces af at blive ørken, især pga. af udpining af jorden. Allan Savory 

beskriver solidt fagligt underbygget, hvordan og hvorfor det sker. Samt et praktisk gennemført projekt, 
hvor processen er vendt. Et smukt eksempel på, hvordan alle elementer hænger sammen. Allan 
Savory: How to green the desert's and reverse climate change (22:19 min)

• Genskabelse af ødelagt landskab: https://www.exposingtruth.com/massive-permaculture-project-
lifts-2-5-million-out-of-poverty/

• Her en sjov og informativ video lavet af xx. Spring de første fire minutter over, de er bare 'pop'. How to 
green the desert with Geoff Lawton

Brug ikke glyphosat!
• Zach Bush, M.D.: GMOs, Glyphosate & Gut Health. Den mest faglige og faktabaserede video jeg har 

set om emnet (1:42:13): https://www.youtube.com/watch?v=jWgnkgYtqnw
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https://www.youtube.com/watch?v=jWgnkgYtqnw


Vandrensning
Solar water filter: https://www.facebook.com/UNILADTech/videos/1854940761450303/
• Affaldsfjernelse i vand: https://www.facebook.com/Upworthy/videos/1176563479051175/
• Affaldsfjernelse i vand: https://www.facebook.com/viralthread/videos/690957037743649/

Alternativ livsstil
Se lige disse to unge journalister, der byggede et lille bæredygtigt hjem og rejse i to år på fire hjul. En 
inspiration for dem, der drømmer om at bryde ud af arbejdstrædemøllen for få penge. De medbragte 
endda deres hund: Tiny House / Giant Journey (3:47 min)
• Kina bygger vertikale 

skove: https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10154184865691479/?autoplay_r
eason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=
2392950137&live_video_guests=0

• Public ecofriendly peeing: https://www.facebook.com/NowThisNews/videos/1369140299842757/
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Fødevaresuverænitet
• En selvforsynende bydel i støbeskeen i 

Holland: https://www.facebook.com/NowThisFuture/videos/1141378185903360/
• Urban farming på arbejdsplads i 

Tokyo: https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/760355874105922/
• En mand dyrker grønsager i 

byen: https://www.facebook.com/RobGreenfield/videos/933650420095370/
• En måde at dyrke grønsager hele året i eget 

hus: https://www.facebook.com/futurism/videos/655602467952289/
• Small-scale organic farming: http://www.huffingtonpost.com/2013/12/17/un-report-organic-

farming_n_4461577.html

Energi-bæredygtighed
• Blomstersolenergi: https://www.facebook.com/techinsider/videos/685474981650861/
• Spinning solar cells: https://www.facebook.com/DavidAvocadoWolfe/videos/10153932972616512/
• Teslas solcelletag: https://electrek.co/2016/11/17/tesla-solar-roof-cost-less-than-regular-roof-even-

before-energy-production-elon-musk/
• Vindturbine: http://educateinspirechange.org/nature/environment/cost-iphone-can-now-buy-wind-

turbine-can-power-entire-house-lifetime/
• Træformede 

tubiner: https://www.facebook.com/DavidAvocadoWolfe/videos/10153848158916512/
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11. Søren Ejlersen plantemusik

En hjertevarm og hjertevarmende hyldest til 
planter og natur leverer Søren Ejlersen, 
medstifter af Årstiderne, på cd’en Magiske 
Planter. Find link til musikken på bloggen der 
linkes til nedenfor, eller gå direkte til spotify
her: spotify:playlist:5GOJRD48wTjeCW8I2036nk

I samme blogindlæg siger Ejlersen (jeg 
kunne ikke være mere enig) : 
»…Planterne er nok blevet min skæbne og 
mit liv. De fylder min bevidsthed og omfavner 
mig uendeligt… Vi har optaget lyden fra 
komposten, de knitrende, våde kålhoveder 
og de ranke majs i marken…

Jeg tror på, at planterne har et større og 
rigere liv, end vi umiddelbart ser. Særligt 
gamle, kloge træer – men også et simpelt 
kålhoved – kan navigere, kommunikere og 
tage beslutninger. Især hvis vi lader dem 
være så frie og utæmmede som muligt og 
undlader at bedøve dem eller hjælpe dem for 
meget. Naturen kan nemlig selv, vi skal blot 
give den lov… Planter er magiske.«
Citeret fra: aarstiderne.nu/blog/2018/april/08/naturens-musik-
magiske-planter/
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12. Metatone planteoptagelser

Tekst af Rolf Bekker og Verner Bekker
»Det er almindelig kendt, at planter indånder 
kuldioxid og udånder ilt. Planterne optager 
næringsstoffer fra jorden og omsætter dem 
til fast stof ved at bruge solens energi. 
Endvidere er det med speciel udstyr at 
opfange elektromagnetiske bølger fra 
planterne og omsætte dem til lyde. 
Metatone har gennemført forsøg i lydstudiet 
og frembragt musik fra forskellige planter. 
Udstyret består af to følere, der sættes på to 
forskellige tilfældige valgt blade. Følerne er 
koblet til et apparat, der kan konvertere de 
elektromagnetiske bølger til en midi signal. 
Metatone bearbejder ikke signalerne eller 
melodierne fra plante, men omsætter kun 
signalerne til lyde således, at vore ører kan 

høre dem.
Når Metatone udfører forsøgene kommer der 
en perlerække af toner, der triller op og ned 
af toneskalaen alle planter har signaler, der 
varierer fra plante til plante. Metatone har 
optaget en lang række af forskellige planters 
signaler, de ep`vi udgiver er et udpluk af de 
omfattende signaler. 
I forbindelse med optagelserne af signalerne 
fra planterne har Metatone observeret, at 
planterne reagerer på berøringer
Ved at lytte til planternes musik, kan vi opnå 
indre fred og ro, der skaber en healende 
effekt og frigør gamle bindinger.«
Verner har venligst udlånt to optagelser:
Efeu                        Citrus
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Fotos: Hvor intet er anført er billeder taget af Mette Kold. 
Jeg har ikke været systematisk med hensyn til at tage 
billeder på kurser og besøg på spændende steder, så jeg 
har efterfølgende købt enkelte billeder på shutterstock og 
i høj grad benyttet mig af gratisbilledestedet pixabay for at 
have det visuelle at støtte mig til. Det er altid anført, hvis 
billederne er fra en af de kanaler. 

Tekster: Hvor ingen kildehenvisning er påført, er teksten 
skrevet af Mette Kold. De deciderede planteportrætter i 
teksten er mestendels resumé fra en eller typisk begge af 
bøgerne Aiah Noacks bog Fantasilater (2017) og/eller 
Karoline Nolsø Aaen & Tycho Holcombs bog 
Permakulturhaven (2017). I begge bøger er der skrevet 
væsentligt mere detaljerede planteportrætter, end der 

forekommer her. Jeg kan varmt anbefale læsere at købe 
disse to dansksprogede bøger. Er teksten et resume 
andetsteds fra, henvises der specifikt dertil. Især læser 
jeg igen og igen på havenyt.dk, drevet af Landsforeningen 
Praktisk Økologi, som man også kan vælge at melde sig 
ind i. Enkelte af planteportrætterne er resume fra artikler i 
Tidsskrift for Permakultur, og også her skrives det 
specifikt i teksten, når jeg henter tekstnært herfra. Det er 
erfarne Mira Illeris og Esben Schultz, der udgiver dette 
anbefalelsesværdige tidsskrift, der kan bestilles fra 
levbaeredygtigt.dk. Man modtager automatisk bladet, hvis 
man har meldt sig ind i Permakultur Danmark, 
permakultur-danmark.dk. Citeres andetsteds fra fremgår 
det af teksten.  
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13. Mycorrhiza (svamperod)
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• Suzanne Simard, en TED-talk, 
18 min.: How trees talk to 
each other
youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs

(underholdende)
• Peter McCoy forklarer på 56 

minutter mycorrhiza
youtube.com/watch?v=hHKlbn8SHGo

(lidt kedelig J)
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14. Også i trætoppene 
afstemmer de 
med hinanden
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Bog: Richard Powers: The overstory 
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15. At forstå Levendehed og natur på 
en helt ny måde startede med… 
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…at jeg læste Peter Wohllebens fine bog. Herefter 
opstod en drøm om at bruge langt mere af min tid på at 
udforske, forstå og dyrke naturen på en måde, der tager 
højde for, at alle planters (og menneskers) ‘default’ 
tilstand er forbundethed. 
Mikrobiomet er ubegribeligt enormt, og vi skal arbejde 
med og ikke imod det.
videnskab.dk/naturvidenskab/professor-traeer-taler-sammen-og-passer-paa-hinanden
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16. Succes er ikke altid hvad man ser 
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Husker ikke kilde,
så den på facebook
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17. Succes er: Velfærd 
for jord, dyr, planter og mennesker
• Biodiversitet
• Flere bier, insekter, fugle og dyr i øvrigt
• Dannelse / vidensdeling udi selvforsyning
• Samling / samvær om konkrete gøremål
• Beboere i nærområdet kan inviteres til omvisning
• CO2 reduktion / -storage
• Udbytte
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18. WHOS’s mål 3: Sundhed & Trivsel

Jeg har som sundhedspsykolog arbejdet 
kropsligt baseret, med yoga, mindfulness og 
meditation som de grundlæggende metoder 
og redskaber, når jeg arbejder med 
smerteramte og stressramte klienter gennem 
mere end 20 år. Formålet i det psykologiske 
fokus er udviklingen af den psykologiske 
fleksibilitet, hvor der fokuseres på 
varmhjertethed og kærlig omsorg 
(‘heartfulness’ / ‘compassion’) over for alt og 
alle levende, herunder sig selv. 
Fysiske øvelser, åndedrætspraksisser og 
stillesiddende meditationsteknikker er det, 
jeg lærer videre. Samt dialoger med kursister 
og klienter om, hvad praksisserne 
afstedkommer i det indre og det ydre.

En af mine væsentlige lærere, hjernefors-
keren Richard Davidson siger, at ‘Vi har en 
biologisk disponering for godhed – men den 
skal kultiveres og bruges for at være aktiv.’ 
Han henviser til Dalai Lama, en af hans 
væsentligste lærere, der taler om universel 
kærlighed. Han siger, at ‘Erkend enheden 
med alt og alle. Dét er kuren mod lidelsen og 
jordens ubalance (s. 119 i ‘Altered Traits’). 
Davidson og Dalai Lama understreger: Det er 
ikke tilstrækkeligt at tale om eller at lære 
andre om værdien af loving-kindness
meditation. Meditationen skal af én selv 
praktiseres. Og uselviske handlinger skal 
proaktivt tilvælges at gøres. Igen, igen og 
igen. Processen fra tilstand til 
personlighedstræk er lang. 
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19. Krop og sind - og ikke at 
forglemme: Sjæl & ånd

Jeg har så langt tilbage, jeg kan huske, 
betragtet mig selv og alt andet levende, som 
havende en form for åndelighed. Der er en 
usynlig sammenhængskraft, som jeg igen og 
igen erfarer, men har svært ved rationelt at 
argumentere for eksisterer. Religionerne taler 
om tro, og videnskaberne har på forskellig vis 
forsøgt at finde beviser på det åndeliges 
eksistens. Jeg kan ikke indplacere det i én 
Gud, liggende uden for mig, men snarere 
oplever jeg at erfare den mirakuløse (og 
fuldstændig for fornuften utrolige) altid 
flydende Livsgnist overalt. Jeg erfarer den 
allermest ufiltreret og klart i naturen.
Jeg har gennem mange år haft inspirerende 
og dygtige lærere, men allermest vedhold-
ende har mine to 1:1 lærere Verner Bekker 

og Thomas Bentzon Ehlers holdt mig fast på 
den sti, jeg følger. Verner har jeg haft 
månedlige lektioner med i mere end 15 år. 
Thomas møder jeg ligeledes cirka månedligt 
og har gjort det i nu et par år. De begges 
lærer udspringer på hver sin måde af kristen 
mystik. Verner Bekker har i mange år været i 
Rosenkors-ordenen. Thomas går sin helt 
egen vej, uafhængigt af specifikke skoler. De 
begge har skrevet meget fine bøger, der 
opleves som transmissioner fra en 
guddommelig stemme. Verner: 1) Mit univers. 
2) Sund krop og sund Sjæl – intet uden Ånd. 
3) Den Nye Tid. Thomas: 1) Den 
Guddommelige Vision. 2) Rejsen til Gud. 
Næste slide: En dansk kendt sang, der siger 
hvad jeg her har forsøgt at sige J
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20. Noget om kraft
Tekst: Halfdan Rasmussen

♮ ♬ ♩ »Med store undrende øjne går jeg,
hvor anemonerne lyser hvidt.
Og midt i forårets lysvæld står jeg
og ser mod himlen og spørger blidt:
Hvem opfandt lærken og nattergalen?
Hvem satte knopper på birk og bøg?
Og hvem bestemte, at netop svalen
sku være svale og gøgen gøg?

Hvad er det dog for en slags reflekser
der kalder pindsvin og tudse frem?
Og hvem er det, der går rundt og hekser
i Hornbæk, Tarm og Jerusalem?
Thi alle steder er samme under
og samme kraft, som gør sjælen stum.
Og alle vegne går folk og grunder
på livets dybe mysterium.

Men ingen svarer fra skjulte egne
og gir os grundig og god besked,
så jeg må svare på andres vegne
og formulere, hvad ingen ved:
Jeg tror, der ligger et barn dybt inde
i alle levende ting, der gror,
et barn, der er som en fuglevinge,
en lille gud, der er evigt stor.

Jeg tror, han danser i altings hjerte.
Jeg tror, han hviler i altings vækst.
Og alle underes under er det,

at han er ordløs og altings tekst.
Han er i spurvenes sang i hækken,
i solsortfløjt og i hundeglam.
Og hvis du lytter til tudsens kvækken
og lammets brægen, så er det ham.

Han er i regn og hvor støv må tørste.
I vandets rislen. I træets saft.
I alt det mindste. I alt det største:
Den mindste enhed. Den største kraft.
Hør, blæsten synger din sang, veninde!
Se, træet blomstrer på barnets bud!
Jeg tror, der lever et barn dybt inde,
en kraft, som aldrig kan drives ud.«

Hør Louise Fribo synge den smukt: 
https://www.youtube.com/watch?v=UOzjMu4BIV8
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21. Må det være nemt?

Hvor stammer vores havekultur egentlig fra? 
Jeg kan i tidens løb huske at have set mange 
skønne engelske film, hvor adelen har haft 
konkurrencer udspringende af deres elskede 
haver, og hvor temaet altid var ‘største, 
smukkeste, sjældneste, særligste’. Altid har 
overskriften og undertonen været: Det vi 
hylder, er det der er sværest. Gartneren skal 
kontrollere og overvåge, og alt det der vokser 
velvilligt, skal holdes nede. Engelsk havekul-
tur har haft stor indflydelse på os. Hele 
‘fjerne ukrudt’ kulturen er formentlig et 
fænomen udspringende herfra. 
En anden kultur, der lever med en mere 
sofistikeret form for kontrol, er japansk 
havekunst. Bonsai-beskæringskunsten 
handler om at formgive både ovenfor jorden 
og i rødderne. Hvor hårdt og hvor meget kan 

vi gå til planten, så vi kan formgive, så den 
tilfredsstiller øjet og de forestillinger, vi har 
om æstetik? Associationen vandrer videre i 
retning af geishaer, der går i stramme sarier, 
med små skridt og meget kontrollerede 
bevægelser og adfærd og underdanigt 
servicerer. 
I både vesten og visse dele af østen kan vi 
ikke lide det vilde. Vi kan ikke lide det 
tilsyneladende ukontrollerbare. I både 
havekunsten, i religionerne og kulturerne har 
vi rammer og regler for korrekt adfærd og 
korrekt havebrug. Naturen og mennesker 
skal holdes under kontrol. Og med god grund 
da egentlig. Hvis lyster, drifter, begær og 
grådighed tager over, går kulturer til grunde. 
Hedonisme har vi mange eksempler på har 
ført til, at kulturer udrydder sig selv. 
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Så en form for rammesætning og styring skal 
der til. I naturen ser vi ind imellem, at nogle 
planter fuldstændig tager magten og 
udraderer andre arter, i hvert fald og især 
hvis menneskene forlods har bragt naturen 
ud af balance. Menneskeuberørt natur er 
som grundregel mangfoldig og præget af en 
meget høj grad af diversitet.  
Grundtænkningen i permakultur repræsen-
terer en balancetænkning. Mennesket ér 
henover designet. Det ér kultur. Men kultur 
på nogle andre præmisser end stram kontrol 
med. Megen tid går med at iagttage det land-
skab, man kommer til, før man begynder at 
agere i det. Spørgsmålene: Når vi ikke styrer 
og kontrollerer, hvad vokser så velvilligt? 
Hvordan løber vandet? Hvilke mikrokulturer
eksisterer i form af læ, sol, skygge, kulde-

broer, varmekoncentrationer mm.? 
Diversitet og mangfoldighed eksisterer i 
sunde naturomgivelser. Det samme 
overføres til ens styrede, men ikke over-
kontrollerede, have og de afgrøder, man 
vælger, når man ser med permakultur-øjne. 
Vi vælger de planter, der naturligt har det 
nemt på stedet. Vi etablerer på en sådan 
måde, at planterne kun i beskedent omfang 
konkurrerer om plads og næringsstoffer, og i 
stedet danner synergier af hinandens 
tilstedeværelse, både under og over jorden. 
Jeg er generelt i livet dybt stimuleret af og 
taknemmelig over, når jeg kan indgå i 
sammenhænge, uanset om det er 
menneskelige sammenhænge eller det er 
natursammenhænge, hvor denne 
grundfilosofi kan herske.
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Det må gerne være nemt. Jeg må gerne have 
et arbejde, der bringer mine største ressour-
cer og kompetencer i spil. Kravene fra mig 
selv og omgivelserne behøver ikke være 
næsten uopnåelige. Jeg må gerne have det 
sjovt og ubesværet, mens jeg arbejder og 
lever i øvrigt. 
Samtidig er naturen jo ret beset ret ubøn-
hørlig. Og i livet oplever vi nærmest konstant 
små og store tab og farveller. Liv og død 
eksisterer konkret og metaforisk hele tiden 
side om side. Liv medfører automatisk død, 
sådan er det. Overalt. Således, såvel i livet i 
øvrigt som i haven anerkender vi, at den er i 
konstant udvikling og forandring. Nogle 
planter dør, andre spreder sig. Vi skærer 
måske lidt til, planter nogle nye arter, men 

hele tiden med øje for: Hvilke arter vil have 
det let her, især i starten? Vel vidende, at på 
et tidspunkt skal planten selv indgå i diversi-
teten og klare sig, mens jeg læner mig 
tilbage og iagttager den være robust. Og ind 
imellem høster jeg deraf til mit køkkenbrug, 
gerne så den vokser videre, men nogle 
gange så den fjernes og noget nyt kan 
komme til.
Det er en ny måde at se på. En ny måde at 
leve på, når jeg skuer ind i den kultur, jeg er 
vokset op i, som jeg på mange måder bliver 
nødt til at vende ryggen. Her er ingen rigide 
strukturer. Ingen kontrol af den absurde 
slags. Men i stedet: 
Ubesværethed. Tillid. Flow.
Tør jeg godt? Må jeg godt?
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Jeg vil være medskaber af såvel 
små som større haver og 
madskove, som et konkret udtryk og 
bevis for, at det hele tiden er det, der har 
været tanken med homo sapiens’ 
tilstedeværelse på kloden (tror jeg):
En balance mellem disciplin, ydmyghed, 
respekt og styring, samtidig med overgivelse, 
accept og anerkendelse af, at overfloden 
eksisterer allerede. 
Jeg skal ikke som sådan skabe den fra 
bunden. Jeg skal træde ind i den natur, der 
allerede er - og leve med i den, være 
medformende, med respekt for også de 
andre levende skabninger, der har bo og 
kommer til at tage bo der.
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22. Omsat til min konkrete mission: 
Være medskaber af madskove! 

Egne tanker
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sammenhæng



VI ER NATUR. Så enkelt kan det siges. Vi er 
lige så meget natur som planterne og dyrene. 
Vi er skabt af det samme stjernestøv. Og 
særligt tidligere i menneskehedens historie 
udviklede vi os i tæt samspil med naturen; 
der var ganske enkelt ikke andre muligheder.
HISTORISK BETRAGTNING. At vi lige så stille 
fjernede os fra at leve i pagt med naturen, 
blev tydeligt med koloniseringen fra 1500-
tallet, og det tog fart med den industrielle 
revolution fra 1800-tallet. Grundtanken bag 
adfærden var, at naturen (og andre 
mennesker og dyr) underlagde vi os. 
Kontrollerede, styrede, fjernede, bekrigede, 
alt efter hvor farlige eller irriterende, vi 
oplevede dem.
Hvordan vi ser på natur, hvordan vi agerer 
over for og i naturen, præges ind i os som en 
ubevidst konstruktion fra den dag, vi fødes. 

Med fare for at fornærme andre religioner, så 
skal der ikke mange fakta til, før man kan 
konstatere, at buddhisterne vel er de mest 
pacifistisk indstillede af alle på kloden lige nu. 
At leve vegansk er religionen iboende, og selv 
en myre forsøger man at undgå at træde ihjel, 
ligesom man mediterer på fred på kloden og 
sjælefred, også for ens såkaldte fjende.
Mens den imperialistiske kultur erobrer og 
slår ihjel. Det er alt lige fra land til flere køer, 
der skal brødføde vores umættelige behov for 
at spise kød. Og grise og kyllinger, som vi 
stuver sammen på alt for lidt plads, så de kan 
vokse sig hurtigt store, så vi kan slagte og 
spise dem. Men det er også i det små, hvor vi 
på vores lille private matrikel gerne vil have 
nogle dyr men ikke andre, og derfor fjerner 
myrerne med gift, alt imens vi sår blandede 
vilde blomster for at invitere flere 
sommerfugle i haverne...

23. Eftertanker / forord
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Nå, dette skal ikke blive en kritisk skælden
læseren ud for at være dobbeltmoralsk. Der 
har jeg nemlig selv været i omkring 40 år; 
altså både dobbeltmoralsk og skældende mig 
selv ud for at være det. Heraf:
AFMÆGTIGHEDEN. Vi fleste ønsker jo en 
klode, hvor vi ikke sætter et (for) negativt 
aftryk. Men hvordan egentlig at gøre det? 
POLITIKKEN. Det kunne jo altså være rart, 
hvis politikerne lavede nogle rammer, der ikke 
kun fremmer økonomisk vækst, men at 
politikkerne også iboende sig havde nogle 
flere specifikke mål for bæredygtighed som 
styreredskab, gennemsyrende hele kulturen. 
KAPITALEN & VIRKSOMHEDERNE. Fortalere 
for cirkulær økonomi har de sidste 30 år 
prøvet at råbe verden op; det ser ud til 
langsomt men heldigvis sikkert at komme til 
at lykkes henover de kommende årtier. 

Spredte det sig til måden at drive virksomhed 
på, så kunne vi som private borgere være lidt 
mindre overladt til den individuelle jungle det 
er at forsøge at leve i pagt med naturlovene, 
på trods. For ja, det er godt nok på trods. Bare 
en tur gennem supermarkedet kan jo gøre en 
helt forpustet. Hver eneste fødevare, man 
hiver ned fra hylden, er indpakket i plastik 
mm., og ofte også fyldt af alskens 
tilsætningsstoffer, der hverken er god for en 
selv eller grundvandet.
ET HOLISTISK SYN PÅ MAD, NATUR, TRIVSEL. 
Heldigvis er vores måde at forstå naturen og 
madkvalitet på som sagt under forandring. 
Det gælder både vores dyrkning (som dette 
skrift handler om), og det gælder i øvrigt også 
vores forståelse af, hvor vigtig naturen er for 
vores velbefindende. Forskning i en mere 
bæredygtig dyrkning, der genopbygger en 
robust jord, er nødvendig for at etablere 
fundamentet for politiske pejlemærker. 
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SKRIFTETS FORMÅL. Dette skrift er fagligt 
baseret og henviser også til forskning, viden 
og erfaring. Dets ærinde er mestendels 
praktisk anvendelighed, pegende hen i 
retning af konkret adfærd i forhold til 
spørgsmålene: ‘Hvad og hvordan gør vi så 
dyrkningsmæssigt set?' Det vil også gerne 
pirre nysgerrigheden og forundrings-
villigheden, så det at passe på vores dyrebare 
jord udspringer fra (genfundet?) kærlighed til 
naturen og kloden og dermed lyst til at passe 
på den – for det er det eneste solide 
fundament, der kan danne pejlemærke for 
opbyggelig adfærd.

(ET UDSNIT AF) MIN FAGLIGE PRÆGNING 
Som nævnt har min egen afmægtighed i de 
senere år i høj grad haft rod i konkret hvad og 
hvordan-spørgsmål. For at være præcis, de 
sidste syv års tid har jeg vendt ryggen halvt til 
alle dommedags-tallene, og i stedet 
koncentrerer jeg mig om at udforske de 
principper og de praksiseksempler, der viser
vejen til en mere bæredygtig livsform - og 
omsætte til eget liv, hvor småt det end kan 
forekomme at være. Der findes heldigvis 
masser af pionerer derude, der har været i 
gang i mange år, og som viser alle vi mere 
handlingslammede vejen, så vi også kommer 
i gang med mere af det, der opbygger frem for 
at nedbryde.
Det var opdagelsen af Permakultur, baseret i 
den fantastiske manual af Bill Mullison, og et 
Permaculture Design Course (PDC) i 2015-
2016, der blev min indgang til at få lidt mere 
handleretning og dermed sjælefred. 
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Det var i 2019 et 8-dages kursus i Jord- og 
plantefrugtbarhed hos Martin Beck & Erik 
Frydenlund, der gav mig viden og redskaber til 
at blive endnu mere konkret.
Et 10 dages kursus og besøg i Colorado i 2019 
hos Jerome Osentowski, der har adskillige, 
forskelligt designede og bæredygtigt 
opvarmede, drivhuse, samt en over 30 år 
gammen madskov, ekspanderede mit 
perspektiv omkring, hvad der er muligt 
yderligere. Han har bygget mange bæredygtigt 
opvarmede drivhuse, lige fra udelukkende at 
være bygget i genbrugsmaterialer til de 
(næsten skamløst) luksuriøse hos ultrarige i 
Aspen, og vi kursister var heldige at få lov at 
besøge en del af dem.
Vinteren 2021-2022 tog jeg sammen med 
folkene fra Køge Fælles Jord et online kursus 
hos Charles Dowding i No dig gardening.
Gennem mere end 20 år har han 
dokumenteret metoden. 

Næst fortsatte vi det meget omfattende 10 
ugers online kursus hos Richard Perkins i 
Regenerative Agriculture. Sammen med sin ex-
partner har han skabt den svenske farm 
Ridgedale, hvor alle de ting, han holder kursus 
om, er vist i virkeligheden. 
Fælles for alle disse lærere er, at dyrkningen er 
baseret på, at samtidig med masser af 
spiselighed, øges jordfrugtbarhed og 
biodiversitet. 
Jeg har også besøgt mange andre praktikere 
og lærere, hvoraf mange af dem har skrevet 
virkelig gode bøger, der også henvises til og 
beskrives. Hvem de er og hvordan de gør, 
fremgår tydeligt i skriftet. 

654




