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Indledning
Da Srila Prabhupada startede Det
Internationale Samfund for Krishnabevidsthed (ISKCON), gav han som et
af samfundets formål ”…at demonstrere
en enklere, mere naturlig måde at leve
på.” I forlængelse deraf etablerede han
landbrugssamfund over hele verden, hvor
de hengivne dyrkede deres egen mad,
fik mælk fra egne køer og pløjede jorden
med egne okser. I sine bøger, breve og Srila Prabhupada på vandring imellem rismarker i Mayapur.
samtaler nævnte han også jævnligt, hvor
vigtigt det er at vende tilbage til en mere naturbegynder med det samme at dyrke til selvlig livsstil i harmoni med Krishnas natur. Det er
forsyning, hvad man kan. Det har fået en vis
ikke blot ’materielt’ vigtigt af hensyn til Jorden
udbredelse de senere år under navnet ’urban
og miljøets ødelæggelse, men også nødvenfarming’, og vi viser, at det ikke blot er en readigt for menneskehedens åndelige udvikling.
listisk måde at være selvforsynende på her og
De fleste af nutidens ISKCON-hengivne er
nu, men også er et stort første skridt i retning
klar over denne vigtige del af Prabhupadas
af et større selvforsyningsprojekt.
mission, men har ofte svært ved at se, hvordan
Hæftet er bygget op som følger. Det første
den er relevant for dem, eller hvordan de være
kapitel er et essay og nærmest et manifest,
en del af et selvforsynende landbrugssamfund.
der blev skrevet som en kommentar til to GBCDe fleste hengivne er vokset op i bysamfund
resolutioner om genoplivelse af ISKCON’s
uden adgang til landbrugsjord og viden om,
landbrugsprojekter. Kapitel to er et historisk
hvad jorddyrkning og pasning af køer egentlig
tilbageblik på et af de berømteste selvforsyvil sige.
ningsprojekter fra 1800-tallet. Her lærer vi fra
Dette hæfte er derfor ment som en inspiraeksemplet i Paris, at selvforsyning sagtens
tion for alle, der gerne ser Prabhupadas ide
kan foregå midt i et tæt befolket storbyområde.
om ”simpelt liv, høj tænkning” ført mere ud i
Kapitel tre er et minikursus i havedyrkning
livet. Vi argumenterer her for, at der er mere
og fortæller, hvordan man i praksis dyrker en
end en måde at virkeliggøre Prabhupadas
masse lækre grønsager på det, der f.eks. nu
ideer om et naturligt liv med selvforsyning.
er ens græsplæne. Herefter er der i kapitel fire
De fleste af ISKCON’s landbrugsprojekter
nogle betragtninger over de videre perspektier startet med, at ISKCON som organisation
ver, der ligger i urban farming, og hvordan man
har investeret i store jordarealer og gårde
eventuelt går videre til at inkludere køer og
og engageret mange hengivne i kollektive
okser i sit arbejde. Som afslutning i kapitel fem
landbrugssamfund. Til glæde for alle, der ikke
runder en af vores selvforsyningsentusiaster,
har denne mulighed for at være en del af et
Madana Gopala Dasa fra landbrugsprojektet
stort landbrugsprojekt, fortæller vi her om en
Nouvelle Mayapura i Frankrig, af med nogle
alternativ måde at starte på.
bemærkninger om sine egne erfaringer med
Vi foreslår, at man bliver der, hvor man er,
selvforsyning.
selv om det er midt i en moderne storby, og
God fornøjelse!
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Selvforsyning
i storbyen
af Lalitanatha Dasa

Det følgende bygger på en tekst, der oprindeligt blev skrevet i 2009 som en kommentar til
to resolutioner fra ISKCON’s Governing Body Commission (GBC), det øverste styrende verdensråd for ISKCON. I disse resolutioner (se faktaboks) tager GBC fat på de problemer, som
ISKCON’s landbrugssamfund har, og opfordrer til, at hengivne støtter op omkring dem bl.a.
ved at købe varer fra dem.
ISKCON’s styrende råd, GBC, har bedt
ISKCON’s ledere, guruer mm. om at bruge 10
procent af deres tid på at udvikle landbrugssamfund og ISKCON’s templer, restauranter
og medlemmer om at købe fra deres lokale
landbrugssamfund. I resolution 310-311.2009
bemærker GBC, at skønt nogle landbrugsprojekter har været vellykkede, ”har der været en
tilbagegang i udviklingen af ISKCON’s gårde,
og de fleste af de tilbageværende landbrug
kæmper for at overleve.”
Srila Prabhupadas vision var, at landbrug og
beskyttelse af køer ikke blot skal hvile i sig selv,
men også være en kilde til økonomisk velstand

Resolution 310. GBC-deltagelse i
landbrugsprojekter

Eftersom ISKCON’s landbrug og landmænd ofte kæmper for at holde deres
bedrifter kørende;
Eftersom ISKCON’s landbrug, kobeskyttere, landmænd og de, der beskæftiger sig
med landbrugsudvikling, ofte oplever, at de
ingen støtte har fra ISKCON’s ledelse;
Eftersom den vellykkede etablering af
varnasrama og landligt liv var et centralt
anliggende for Srila Prabhupada;
Eftersom det vediske system støtter op
omkring jordbrugssamfund og landsbyfællesskaber;
Eftersom der har været en tilbagegang
verden over i den generelle status for landbrugsprojekterne;
Eftersom de landbrugsprojekter, som
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for hele ISKCON. Dette er generelt ikke sket.
Mange landbrugssamfund har udviklet sig
til forstadsbyer på landet, hvor de hengivne
pendler til nærliggende storbyer for at tjene til
livets opretholdelse, imens landbrug og kobeskyttelse mest overlever i kraft af økonomisk
støtte udefra.
Ydermere har ideen om ”en enklere, mere
naturlig levemåde” for nærværende slet ingen
praktisk betydning for de fleste af ISKCON’s
medlemmer. Mindst 99 procent af ISKCON’s
hengivne lever et storbyliv, hvor de skaffer sig
til dagen og vejen ved at tjene en løn igennem
et almindeligt verdsligt arbejde. Det er der
GBC’s medlemmer lægger energi bag, ofte
er vellykkede;
ER DET HERMED BESLUTTET:
Alle GBC-medlemmer skal så vidt muligt
binde sig til at bruge 10 procent af deres tid på
at hjælpe med at udvikle landbrugsprojekter:
10 procent af deres klasser skal handle om
vigtigheden af landbrugsudvikling og kobeskyttelse,
og/eller de skal tilbringe 10 procent af deres
tid på et eller flere landbrug for at støtte vores
landbrugshengivne.

Resolution 311. Køb fra ISKCON’s
landbrug og landmænd

Eftersom ISKCON’s landbrug og landmænd
ofte kæmper for at holde deres bedrifter kørende;

heller intet forkert i, når det er den måde, man
kan forsørge sig selv og sin familie på. Men
hvis Srila Prabhupada mente, at ”en enklere,
mere naturlig levemåde” var for alle ISKCON’s
medlemmer, er der stadig en lang vej, før det
er tilfældet.
Manglen er også åbenbar, når det kommer
til at påvirke verden, som Srila Prabhupada
mente det med at “undervise i en enklere,
mere naturlig levemåde.” Selv om vi somme
tider i vores præsentation af ISKCON viser
lysbilleder af okser, der pløjer på et Krishnabevidst landbrugsprojekt et eller andet sted i
verden, er vores faktiske indflydelse blandt
dem, der i det større samfund arbejder for
at etablere naturlige, bæredygtige projekter,
forsvindende lille.
Dette skader vores gode navn og vores
udbredelse af Krishna-bevidsthed. Alle, der
kommer i kontakt med Hare Krishna og læser
Srila Prabhupadas bøger, forstår hurtigt, at vi
står for en anden, mere naturlig livsstil. Når folk
ser, at vores høje idealer ikke er omsat til den
måde, vi lever på, kan de naturligt miste troen
på Krishna-bevidsthedsbevægelsen som en
dynamisk faktor, der kan gøre en forskel i verden.
Eftersom de fleste templer og centre ikke
køber varer fra deres lokale landbrug, landmænd eller goshalla [kostalde];
Eftersom vi ved ikke at købe fra vores lokale
landmænd løber risikoen i tider med global
økonomisk krise for høje priser og mangel på
mad på grund af afhængighed af udefrakommende kilder, der igen afhænger af oliekonsumerende transportfirmaer;
Eftersom andre religiøse grupper med held
køber fra deres egne projekter og dermed viser
verden en økologisk, selvforsynende livsstil;
Eftersom det var Srila Prabhupadas ønske,
at vi i ISKCON viser verden en økologisk,
selvforsynende livstil, der ikke er afhængig af
hjælp udefra;
Eftersom det vediske system støtter op
omkring jordbrugssamfund og landsbyfællesskaber;

Fra et af ISKCON's landbrugssamfund.

GBC har derfor gode grunde til at ville gyde
mere liv i eksisterende såvel som nye landbrugsprojekter. Men spørgsmålet er, om der
ikke skal andet til end blot mere af samme
model. Srila Prabhupada havde selvfølgelig
ret i, at en naturlig levestil er realistisk og
praktisk. Ikke desto mindre slår vi her til lyd
for, at der er brug for en ny indfaldsvinkel
for at føre hans vision ud i livet, og vi mener,
at det er muligt for alle og ikke kun nogle få
”landbrugshengivne” at slå ind på “en enklere,
mere naturlig levemåde.”
Måske tænker de, der læser dette, nu, at vi
foreslår en masseudvandring fra byerne. ”Lad
os alle forlade vores overbefolkede storbyslum
og slå os ned på landbrugssamfund i uspoEftersom der har været en tilbagegang i
udviklingen af ISKCON’s gårde, og de fleste
af de tilbageværende landbrug kæmper for
at overleve;
ER DET HERMED BESLUTTET:
Alle ISKCON’s Deitetskøkkener, templer,
restauranter og relevante projekter bør
købe, hvor som helst det er muligt, frugter,
grønsager, blomster og mælkeprodukter fra
ISKCON’s landbrug i deres lokale område
forudsat, at deres varer er af god kvalitet,
og prisen tillader det.
ISKCON’s templer, restauranter og berørte projekter bør, hvor det er praktisk muligt,
undersøge muligheden for at købe jord og
gøre den tilgængelig for landmænd at dyrke.
I tilgift bør templer for en rimelig pris stille
plads til rådighed til salg af landbrugsvarer.
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lerede, naturlige omgivelser uden moderne
bekvemmeligheder, elektricitet, rindende vand
og Internet.”
Det er ikke vores budskab. Tværtimod mener vi, at den største hindring for at realisere
et mere naturligt liv blandt ISKCON’s mange
medlemmer netop er selve ideen om, at en
naturlig levestil kun kan foregå på nogle steder
(på landet) og ikke andre steder (i byerne). I
stedet for at opfordre alle til at rykke ud på landet appellerer vi til det omvendte: lad landet ryk
ind i byerne! Hvis ISKCON’s naturlige levestil
skal være andet end et frilandsmuseum her
og der med ringe relevans for den måde, de
fleste af os lever på, må vi gøre den ”enklere,
mere naturlige levemåde” til en integreret del
af livet for alle inklusive os, der nu er fanget
i storbylivet.

Livet på landet og den industrielle
specialisering
Lad os forestille os et liv før den industrielle revolution. 95 procent af befolkningen
boede på landet. Næsten alle dyrkede og

“Vi kan gøre tingene selv, eller vi kan betale andre for at gøre dem for os. Disse er de to
systemer, vi bruger til at forsørge os med. Vi
kan kalde dem ”selvstændighedssystemet”
og ”organisationssystemet”. Det første er tilbøjeligt til at skabe mænd og kvinder, der kan
stå på egne ben. Det sidste har en tendens
til at skabe organisationsmennesker. Alle
eksisterende samfund hviler på en blanding
af disse to systemer, men procentdelen af
dem varierer. I den moderne verden er der
i de sidste hundrede år sket et enormt og
historisk enestående skift: væk fra at være
selvstændig og henimod at være afhængig
af organisationer. Som resultat er mennesker blevet mindre selvstændige og mere
afhængige end nogensinde før i historien.
De hævder at være mere uddannede
end nogen generation før dem, men faktum
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fremstillede de fleste af deres egne nødvendigheder. Det, de ikke selv kunne fremstille,
byttede de sig til i lokalsamfundet. Kun få ting
skulle hentes langvejs fra. Siden folk måtte
lave de fleste ting selv, var de alsidige i deres
kunnen som landmænd, gartnere, tømrere,
håndværkere, husmødre osv. Kun få var
specialiserede inden for et bestemt erhverv.
De fleste familier havde nogle køer, lavede
deres egne mælkeprodukter, dyrkede korn
og bønner, frugter og nødder, holdt får for
uldens skyld, dyrkede frø og urter, malede
deres eget mel, byggede og reparerede
deres egne huse osv.
Økologisk set var landsbyen en lukket enhed. Køernes møg var gødning for korn og
grønsager, og det tiloversblevne fra grønsager
og korn var foder for køer og får. Kun hvad der
var et naturligt overskud fra dette økologiske
kredsløb blev solgt på markeder uden for
landsbyen. Det gav en stabil økonomi. Hvis
én afgrøde slog fejl, lykkedes andre. Næsten
aldrig slog alting fejl på samme tid.
Den industrielle revolution ændrede dette.

er, at de egentligt ikke kan gøre noget på
egen hånd. De afhænger fuldstændigt
af enormt komplekse organisationer, en
utrolig masse teknologi og større og større
pengeindkomster. Hvad nu, hvis der sker et
sammenbrud, hvis der er strejke, eller hvis
de bliver arbejdsløse? Giver staten dem så
alt, hvad de har brug for?
I nogle tilfælde, ja. I andre tilfælde, nej.
Mange folk falder igennem maskerne i
sikkerhedsnettet, og hvad så? De lider, de
mister modet, giver tilmed helt op. Hvorfor
kan de ikke selv gøre noget ved deres egen
situation? Generelt er svaret kun alt for
indlysende: De har aldrig gjort det før og
har ikke den fjerneste anelse om, hvor de
skal begynde.”
– E.F. Schumacher: A Guide to SelfSufficiency

Industri betød, at fabrikanter bragte råstoffer
sammen fra forskellige steder langt væk fra
og ansatte arbejdere til at forarbejde dem
til et færdigt, specialiseret produkt. Dernæst
blev produktet fragtet ud til salg på markeder
verden over. Med avancen fra salget købte
industrialisten og hans arbejdere sig derefter
til de fornødenheder, som de tidligere selv
havde fremstillet.
Selv om den industrielle livsstil var tiltrækkende, havde den sine bagsider. En var, at
alle mistede deres selvstændighed, for nu
afhang deres levebrød ikke af dem selv, men
af økonomiske og politiske kræfter, de ikke
havde kontrol over. Ikke desto mindre er
dette i dag den almindelige livsstil for næsten
alle. De fleste inklusive mange af ISKCON’s
hengivne er ikke engang klar over, at sådan
har det ikke altid været, eller at det stadig er
muligt at eksistere på en anden måde.
Dette reflekteres også i de ovennævnte
GBC-resolutioner. For eksempel anbefaler
GBC, at alle ISKCON-projekter og hengivne
”køber frugter, grønsager, blomster og mælkeprodukter fra ISKCON’s landbrug.” Bortset
fra, at mange ISKCON-projekter og hengivne ikke bor i realistisk nærhed af nogen
ISKCON-gård, er det virkelige problem her
ordet ”køber”. Er det ikke netop det samme
industrielle paradigme om at skulle købe sig
til alle sine grundlæggende fornødenheder?
Siden det er selve denne ide, der ødelagde
det ”enkle og naturlige liv,” som alle engang
levede, er det så ikke også den, vi skal gøre
op med?
Måske GBC hellere skulle have anbefalet
noget i retning af: ”Alle ISKCON-projekter og
hengivne bør så vidt muligt dyrke deres egne
frugter, grønsager, blomster og mælkeprodukter. I det omfang dette ikke er muligt, bør de
købe disse fra andre ISKCON-projekter og
hengivne, og som sidste udvej kan de købe
på det almindelige marked de ting, de ikke kan
skaffe på nogen anden måde.”
Her vil nogle sikkert protestere: ”Lige et
øjeblik! Vi bor i store, forurenede byer. Det

er umuligt for os at dyrke vores egen mad.
Vi har ikke alle adgang til jord” Det er ikke
sandt. Der dyrkes mange ting i byerne. Ja,
en af verdens største jordbrugsafgrøder
bliver hovedsageligt dyrket i storbyerne.
Selv om det er skrevet i 1988, er følgende
iagttagelse fra Bill Mollison mere sand end
nogensinde:11
”Den største enkeltafgrøde i USA, en
afgrøde, der kræver 573 kilokalorier pr.
kvadratmeter at opretholde, hvilket er mere
energi, end der bruges på dyrkning af majs
eller grønsager, er …” – gæt engang!
”Det anslås, at i USA var 6,5 millioner hektar
afsat til græsplæner i 1978 … og en stor udvidelse af græsplæneområdet er sket i årene
siden.” 6,5 millioner hektar græsplæner svarer
til halvanden gange Danmarks areal.
”I 1978 brugte græsplæner 15–20 % af
USA’s årlige gødningsproduktion, samme
mængde, der brugtes på Indiens samlede fødevareproduktion. Med hensyn til vandforbrug
blev 44 % af vandforbruget i Californien brugt
på græsplæner, endnu en enorm offentlig udgift til græsplæner, der også har omkostninger
i form af forurening af grundvand, atmosfære
og jordbund.”
Den forbløffende kendsgerning er, at alle
de moderne lande, ”der dyrker store græsplænearealer, kunne producere al deres mad
på samme areal med de samme ressourcer.”
Tænk over det. Al den jord, der nu spildes på
græsplæner, kunne med lethed producere
alle de grønsager, frugter og blomster, som
vi behøver!
Mollison sukker: ”Græsplænen er blevet de
moderne byområders forbandelse, ligesom
sukkerrør er de lavtliggende tropiske kystområders forbandelse og kvæg forbandelsen for
de halvtørre og tørre græsarealer.”
Bill Mollison nævner, at i USA er ”den gennemsnitlige forstadsgræsplæne på omkring
650-900 kvadratmeter.” Sammenhold dette
med Srila Prabhupadas udtalelse: ”Man kan
dyrke en have. Alle, der har jord – i det mindste i Indien har selv den fattigste mand et lille
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stykke jord – kan bruge dette for Krishna ved
at dyrke blomster, der kan ofres til Ham.” (Bg.
11.55, kommentar.)
Mange har sikkert tænkt, når de læser denne
passage: ”Sådan er det måske i Indien, men
her, hvor jeg bor, har ikke alle mennesker et
stykke jord.” Men faktum er, at der er masser
af jord overalt, selv i byerne. Vi ser blot ikke
skoven for træer eller rettere, vi ser ikke jorden
for græsplæner.

Selvforsyning i byen
Mange er ikke klar over, hvor lidt jord der skal
til for med lethed at dyrke mere mad, end en familie kan sætte til livs. At holde køer er måske
ikke muligt i alle verdens byer – mange steder
er det ligefrem forbudt – men fuldstændigt at
forsyne en familie med frugter og grønsager
hver dag året rundt kan let gøres på 100-200
kvadratmeter havejord overalt i verden.
Hvis man ikke har sin egen have, kan man
sikkert leje eller låne en plet jord hos en, der
har det. Selv nogle få kvadratmeter kan bruges. Ja, på nogle måder er det faktisk bedre
med lidt jord end megen jord, for det tvinger én
til at lære kunsten at dyrke meget på et meget
lille areal. Når man først kommer i gang, vil
man blive overrasket over, hvor meget man
faktisk kan høste.
Nu er mange byer selvfølgelig forurenede,
så det siger sig selv, at man ikke dyrker
grønsager op ad en stærkt trafikeret vej eller
anden forureningskilde (selv om man sagtens
kan dyrke f.eks. blomster her). Men hvis man
kigger sig omkring, vil man opdage, at der
i alle byer er masser af små og større jordstykker, hvor man let kan dyrke grønsager til
mennesker. Måske er det ikke perfekt, men
det er stadigvæk bedre end det, man kan få
i butikkerne.
Problemet er ikke, at jordbrug ikke er muligt
i storbyerne. Det virkelige problem er, at de
fleste af nutidens mennesker er så fremmede
over for Moder Natur, at de ikke har den mindste anelse om, hvordan man dyrker noget så
enkelt som et par kartofler eller nogle blomster.
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Heldigvis er det ikke så vanskeligt endda.
Enhver kan blive en selvforsynende bygartner
ved at lære det fra dem, der allerede ved, hvordan man gør det, ved at læse bøger om emnet
og – vigtigst af alt – simpelthen ved at gøre
det. Nogle ting vil slå fejl til at begynde med,
men mange ting vil også lykkes, og gradvist
vil man i løbet af nogle år indhente erfaring og
blive en meget dygtig bybonde.
Hvad mere er, kræver det ikke de store investeringer ud over ens tid. Man behøver ikke at
vente på opbakning fra ISKCON’s ledere, eller
at nogle starter et stort landbrugssamfund,
som man kan håbe at passe ind i. At være
bybonde er særdeles græsrodsvenligt. Alle
kan blive det blot ved at starte med det, de
har der, hvor de er.
Det er heller ikke en underskudsforretning.
Tværtimod er det forbavsende økonomisk givtigt og kræver ingen form for kunstige tilskud.
Det, man selv dyrker, vokser uafhængigt af
ydre økonomiske og politiske konjunkturer
og kan fortsætte uden ophør på ubestemt tid.
Ideen kan også brede sig til andre, når de ser,
hvor enkelt og indbringende det er.
Så selv om det er godt, at GBC er bekymret for tilbagegangen for ISKCON’s
landbrugsprojekter, er problemet mere end
noget andet et begrebsmæssigt problem.
Det går helt tilbage til roden i den industrielle mentalitet med dens ide om, hvordan
man forsørger sig selv. Når først dette er
forstået, er løsningen ikke vanskelig eller
kostbar. ”Urban farming”, som det nu hedder
på moderne sprogbrug, kan praktiseres af
hengivne hvor som helst. Blot ved at skabe
bevidsthed om og uddanne i det kan alting
ændre sig til det bedre og indlede, hvad der
måske kan blive den anden bølge – storbybølgen – i ISKCON’s jordbrugsrevolution
og vise verden et eksempel på ”en enklere,
mere naturlig levemåde.”
1
Bill Mollison, Permaculture – A Designer’s Manual, Tagari Publications, Australia
1988, s. 434-435.

Et historisk tilbageblik:
Paris anno 1880
Som eksempel på jordbrug og selvforsyning i byerne fortæller den amerikanske gartner-guru
Eliot Coleman bygartnerierne – les maraîchères – i Paris i sidste del af 1800-tallet.1 På den tid
havde Paris omkring en million indbyggere, og 1800 maraîchères leverede året rundt de fineste
grønsager ikke bare til byens indbyggere, men også ud over landets grænser.
Hvis målet er dyrkning af friske, lokale
grønsager hele året rundt, og hvis man kan
lide ideen om at dyrke i lille skala og udnytte
pladsen effektivt, er ingen model mere inspirerende end den, som gartnerne fulgte i
Paris for 150 år siden. I den anden halvdel af
det 19. århundrede var la culture maraîchère
(markedsgartnerierne) i Paris det imponerende
resultat af mange års udvikling af både beskyttet grønsagsproduktion og frilandsdyrkning.
Den første udvikling med forlængelse af
sæsonerne (ved hjælp af primitive forløbere
til drivbænken) var begyndt i den kongelige
potager (grønsagshave) i Versailles under den
berømte overgartner la Quin-tinie i 1670erne
og ’80erne. Disse tidlige begyndelser nåede
deres imponerende kulmination i hænderne
på de parisiske maraîchers (markedsgartnere)
imellem 1850 og 1900.
”Det franske gartnersystem” var imponerende af grunde, der lyder helt tidssvarende i dag:
1. Det var så lokalt, som noget kan være,
for det foregik inden for og omkring et
byområde. De parisiske gartnere dyrkede et areal, der svarede til så meget
som en sekstendedel (seks procent) af
hele området inden for Paris’ bygrænser.
De parisiske gadeadresser for nogle af
disse 1800-tals ”haver” er adresserne på
det 21. århundredes kontorer og lejlighedskomplekser. Paris, der dengang var
selvforsynende med friske grønsager, må
nu importere landbrugsprodukter langvejs
fra.
2. Udvalget af frugter og grønsager var

fremragende. Dette system gav mad til
Paris hele året rundt med det bredeste
udvalg af årstidens frugter og grønsager
såvel som vækster, der var ude af sæson.
Varmebænke, der blev opvarmet med
komposterende hestegødning og dækket
med glasrammer tillod gartnerne at trodse
kulden og avle friske salater i januar og
tidlige agurker og meloner i maj og juni.
3. Systemet var bæredygtigt. Både varmen
til vinterproduktionen af grønsager i drivbænke og tilskuddene til jordens frugtbarhed var biprodukter af komposteringen af
et andet biprodukt – hestegødning blandet
med halm fra byens stalde. Denne genanvendelse af tidens ”transportaffald” var
så vellykket og så omfattende, at jorden
voksede i frugtbarhed fra år til år på trods
af det høje produktionsniveau.
4. En sidste imponerende faktor var systemets utrolige produktivitet, som det blev
demonstreret af mængden af dyrkede
grønsager. I tilgift til at brødføde Paris’
indbyggere eksporterede gartnerne også
grønsager til England. Gartnerne høstede
i gennemsnit mindst fire gange og normalt
op til otte gange årligt på det samme jordstykke. Det var et vellykket system både
praktisk og økonomisk.

Intensive teknikker
Størrelsen på det gennemsnitlige parisiske
markedsgartneri var på den tid imellem en
halv og en hel hektar. En førende gartner gav
følgende råd som sit første princip til succes:
9

”Dyrk altid det mindst mulige jordstykke, men
dyrk det exceptionelt godt.” En anden gartner
refererede til de parisiske maraîchers som
”jordens guldsmede”, der havde præcise
teknikker til at skabe udsøgte grønsager på
enhver årstid. J. Guré forklarede i Ma pratique
de la culture maraîchère ordinaire et forcée
situationen således: ”Intensiv grønsagsdyrkning, sådan som man gør det i professionelle
gartnerier med kunstig vanding og let adgang
til kompost, adskiller sig fra almindelig grønsagsdyrkning på den måde, at det nødvendigvis må være en fortløbende proces, der kører
uafbrudt hele året, ofte med mange grønsager
plantet sammen på det samme jordstykke.”
Behovet for at dyrke så meget som muligt på
et lille areal resulterede i intensive planteteknikker, der er vanskelige for moderne gartnere
at tro. For eksempel ville en varmebænk tidligt
om foråret blive bredsået med radise- og
gulerodsfrø og tilplantet med salat på samme
tid. Radiserne ville blive høstet først, hvilket
gav mere plads til gulerødderne, der voksede
imellem salaterne. Når salaten dernæst blev
høstet, fik gulerødderne lys og plads nok til at
vokse sig færdige. Men lige så snart salaten
var høstet, blev der plantet små blomkålsplanter imellem gulerødderne. Når gulerødderne
blev trukket op, havde blomkålene hele bænken for sig selv, indtil de blev høstet, og jorden
gjort klar til de næste afgrøder.
Dette niveau af intensiv dyrkning året rundt
blev næret af mindst 100 tons og nogle gange
helt op til 400 tons hestegødning pr. tønde land
afhængig af, hvor mange varmebænke var i
brug. Komposterende gødning blev ikke blot
brugt som varmekilde under varmebænken,
men også lagt på gangene imellem de glastildækkede varmebænke for at give ekstra
varme. Når gødningen i varmebænken havde
mistet sin varme og var blevet nedbrudt til en
krummet kompost, blev den skovlet ud og
brugt som jordtilsætning. Det har altid været
manges erfaring, at en blandet kompost af
hestegødning og halm er det bedste til grønsagsdyrkning. De franske maraîchers var
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helt enige i dette. Mange gartnere på den tid
udtrykte opfattelsen, at komposteret hestegødning var den eneste anvendelige gødning til
grønsagsdyrkning.
Disse gamle maraîchers var også ”økologiske” i den bedste moderne forstand, en
konklusion, de nåede frem til gennem praktisk
erfaring. Så langt tilbage som i 1870 skrev
Vincent Gressent i La potager moderne, en
instruktionsbog for parisiske gartnere: ”Til
grønsagsdyrkning udretter kemiske gødninger
ikke alt det, man gerne vil have. De stimulerer
planten og giver kvantitet, men skader kvaliteten… I princippet angriber insekter og skadedyr kun svage og sygelige planteeksemplarer,
der mangler den rette næring… Som bevis for
dette henviser jeg til Paris’ markedshaver, hvor
grønsagsdyrkning har nået sin fuldkommenhed… Man ser ikke problemer med skadedyr i
de parisiske markedshaver, hvor som helst der
anvendes rigeligt med kompost, og gartnerne
har fornuftige sædskifter.”
For at maksimere produktionen pr. kvadratmeter på disse små produktionsenheder var
stierne og gangene overalt i haverne kun 25
cm brede, hvilket er for smalt til trillebørskørsel. Gødningen (den friske til opvarmning såvel
som den komposterede til jordforbedring) blev
bragt til bedene i kurve af pileflet (hottes).
Disse var lavet med en forlængelse foroven på
kurven, der krummede hen over arbejderens
hoved, så ladningen kunne anbringes, hvor det
ønskedes, når han bukkede sig fremad og lod
læsset af gødning falde ud af rygkurven over
sit hoved. Hestegødning fra bystaldene blev
dagligt bragt til haverne af arbejdsvognene,
der vendte tilbage efter at have bragt kasser
med grønsager til markederne.
I tilgift til varmen fra den komposterende
gødning blev der sørget for yderligere klimatisk
beskyttelse med 2½ cm tykke rughalmsmåtter, der kunne rulles over glastildækningerne
som ekstra isolering på kolde nætter. Ifølge et
klimakort har det centrale Frankrig sammen
med Paris en mindstetemperatur om vinteren
imellem minus 12 og minus 6 °C, selv om Paris

kan have været lidt varmere på
grund af den øeffekt, som byen
selv skabte.
Afgrøder, der ikke var beskyttet af drivbænke, blev beskyttet
af glasklokker (cloches) med
en diameter på 45 cm. De franske maraîchers anbragte disse
cloches i lange sirlige rækker
og brugte dem til alting lige fra
at starte udplantningsplanter
til at beskytte fem færdige salathoveder under hver cloche
frem til høsten. Siden hver
klokke skulle luftes individuelt
på solskinsdage (en lille pind med et hak blev
brugt til at holde den ene kant oppe), og siden
nogle gartnere havde 3.000 cloches, kan man
forestille sig den næsten utrolige mængde af
manuelt arbejde og opmærksomhed til hver
detalje, som det hele krævede. Klokkerne
kunne også dækkes med stråmåtter i koldere
perioder.

En moderne maraîcher
I efteråret 1974 var jeg så heldig at besøge
et overlevende eksempel eller i det mindste
en nær slægtning til dette klassiske franske
system med intensiv markedsdyrkning. Selv
om Louis Saviers markedsgartneri i Banvilliers
lå femten kilometer syd for Paris og ikke inden
for bygrænsen, var det helt tydeligt påvirket af
disse tidligere gartnere, både når det kom til de
anvendte teknikker og til de udsøgte afgrøder.
Saviers ene hektar var omgivet af en to meter
høj mur, som det også havde været tilfældet
for hver eneste af gartnerne i Paris (sydvendte
mure giver et varmt mikroklima). Men i modsætning til det 19. århundrede, hvor andre
gartnerier ville have været naboer til hans lille
landbrug, var han omgivet af forstadshuse.
Dette besøg til Saviers have var den mest
indflydelsesrige påvirkning på min udvikling
som markedsgartner. Mine håndskrevne noter
begynder med ordet ”Wow!” Kvalitet kunne
ses overalt: det velorganiserede anlæg, de

Rugmåtter rulles ud over glasklokkerne
for at beskytte planter på en kold nat.

velordnede tætte rækker, koldbænke og varmbænke på linie, den mørke chokoladefarvede
jord og i særdeleshed afgrøderne, der glødede
af sundhed. Selv om jeg var startet som markedsgartner seks år tidligere og havde læst
mange bøger om intensiv dyrkning, var det
først, da jeg stod i Saviers have, at jeg forstod,
hvor godt det kunne gøres.
Jeg besøgte Louis Savier ved tre følgende
lejligheder, indtil han blev pensioneret i 1996.
Hvert besøg var mere imponerende end det
forrige. Savier havde overtaget gartneriet først
i 1960erne fra sin far, men var blevet utilfreds
med skiftet, der havde fundet sted i hans fars
tid til kemiske midler. Han vendte tilbage til
de ældgamle økologiske metoder og derfra
til biodynamisk, og siden da gik det uafbrudt
frem for ham. Han fortalte mig, at skadedyr
og sygdomme var forsvundet, og kvaliteten
af afgrøderne var røget i vejret.
Afgrøderne, jeg opregnede i min notesbog, var forskellige salater, endivie, vårsalat,
radisser, porrer, gulerødder, selleri, spinat,
bladbeder, majroer, løg og persille. Hvert bed
var del af et planlagt sædskifte og inkluderede
geniale sammenplantninger (porre/gulerod,
vårsalat/løg, radis/romænesalat), der udnyttede, hvordan vækst og modningstidspunkt
for de parrede planter supplerede hinanden
til at give imponerende udbytter. Persillen
var plantet i hjørner og kroge, der ellers ikke
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ville have været brugt,
og blev høstet tre gange
om året.
Et særligt træk ved
Saviers virksomhed,
som også havde været
der i de gamle parisiske
haver, var de pladsbesparende 45 cm brede
letvægts jernbanespor,
der i stedet for stier og
veje gav adgang til alt på
hans hektar. Trækvogne
blev trukket ad disse
spor, både med kompost
til bedene og kasser med
friskhøstede grønsager fra marken til pakkeskuret. En tredje sporvogn bar vandingssystemet. Det havde lange arme ud til begge
sider og drev sig selv frem ved vandtrykket,
når det trak slangen efter sig i sporet.
Meget af det, man kan læse i gamle franske
bøger fra det 19. århundrede, var stadig det
samme, men nogle ting havde ændret sig.
Saviers have havde talrige glasdækkede rammer, men de arbejdskrævende glasklokker var
der ikke længere. I stedet dækkede drivhuse
med glas og plastik omkring en fjerdedel af
det dyrkede areal. Komposteret hestemøg var
stadig den foretrukne gødning, men gødningen til opvarmning af varmebedene var blevet
erstattet med varmtvandsrør.
Den gennemsnitlige arbedsstyrke på seks
arbejdere pr. tønde land var den samme, men
takket være havefræsere og hurtigere transport til markedet var de parisiske gartneres
16-timers arbejdsdag blevet reduceret til noget
mere rimeligt. Savier mente, at han arbejdede
elleve timer om dagen. Når hans forstadsnaboer fortalte ham, at de arbejdede kun otte
timer om dagen, mindede han dem om deres
tre timers transporttid (halvanden time frem
og halvanden time tilbage). Han fortalte dem,
at han foretrak at tilbringe disse tre timer i sin
have i stedet for i bil, bus eller tog.
Han havde ret, for hans markedshave var
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Grønsagsbede renses for ukrudt med en hjulhakke.

et smukt sted at være. Jeg husker en diset
efterårsdag i 1989, hvor jeg betragtede hans
datter og en anden ansat, mens de høstede og
bundtede radiser på knæ. De havde vandtætte
bukser på, elastikkerne til bundterne lå lige ved
hånden, og bundterne blev lagt på række på
jorden bag dem for at blive kørt videre til vask
og pakning. Det velorganiserede arbejde fortalte om effektivitet, men farverne og sceneriet
mindede om et impressionistisk fransk maleri.
Historien om de gamle parisiske haver er
vigtig, for de faktorer, der gjorde dem specielle
og gav det nittende århundredes maraîchers
økonomisk fremgang, såsom beliggenhed,
bæredygtighed, kvalitet og produktivitet, er
de faktorer, der vil give økonomisk fremgang
til markedsgartnere i det 21. århundrede. Der
er meget at lære af fremgangsmåden hos de
franske maraîchers, der med naturens ressourcer udformede nogle imponerende produktionssystemer. Der er også meget at lære
af de efterfølgende generationer, der tilpassede de gamle ideer med nye teknologier og
arbejdsbesparende forbedringer uden at miste
deres engagement i smag, ernæringsmæssig
kvalitet og det smukke ved godt arbejde.
1
Eliot Coleman, The Winter Harvest
Handbook, kapitel 2: Historical Inspiration.
Chelsea Green Publishing 2009.

Intensiv grøntsagsdyrkning
og selvforsyning i praksis
At være selvforsynende en stor del af året
med almindelige grøntsager, blomster og urter
kræver ikke meget andet et stykke havejord.
Er man vegetar, kan man på den måde let
dyrke alt, hvad man har brug for. En lille have
kan med en overkommelig indsats forsyne
en hel familie med mere, end den kan spise
sig igennem. Det er også forbavsende, hvad
man kan få ud af en altan eller vindueskarm.
Ligeledes er det muligt at indsamle mange ting
som frugter, bær, nødder og urter i naturområder, langs strande, i parker og selv i private
haver, hvor man kan spørge ejeren om lov til at
tage det, som han eller hun ikke selv får brugt.
Man kan også leje eller købe en kolonihave
eller måske låne et ubenyttet stykke jord eller
have, eventuelt imod en aftale om, at ejeren
må tage til sig selv af det, der dyrkes.
Har man en græsplæne, kan man inddrage
et stykke af den eller – endnu bedre – helt
sløjfe den. En nyttehave giver ikke blot noget
til gengæld for den tid, man investerer i den,
men kan også somme tider ligefrem være
tidsbesparende, for mange bruger mere
tid på at passe en græsplæne, end de ville
bruge på en praktisk anlagt grønsagshave
på samme areal. De fleste vil blive forbavset
over, hvor hurtigt man kan opnå en rimelig
grad af selvforsyning uden hverken sommer
eller vinter at skulle købe frugter og grønsager
til husholdningen.
Uheldigvis er havedyrkning i dag en fremmed beskæftigelse for mange mennesker. De
fleste har slet ikke et forhold til den jord, de
får deres mad fra. Mange tror, at havedyrkning
er en umulig krig imod naturen, hvor man
brækker ryggen på sig selv. Havefræsere og
efterårsgravninger med sved på panden, en
konstant bekæmpelse af ukrudt, for meget
eller for lidt vand og et mylder af talrige sultne

væsener, der kryber, kravler, gnaver og yngler
hurtigere, end man kan være over dem.
Sådan behøver det ikke at være. Kunsten
er at lære at arbejde med naturen i stedet
for at gå imod den. Da gør naturen selv en
stor del af arbejdet og giver langt mere, end
ens hjerte kan begære. Hemmeligheden er
at forstå, hvordan ting foregår i naturen og
eftergøre dem.

Planten og rhizosfæren
Lad os begynde med at forstå lidt om planter.
Den gængse opfattelse er, at planter lever af at
suge næring op fra jorden. Vi ser deres rødder
som sugerør, der suger vand og næringsstoffer
til sig og transporterer dem op til bladene, hvor
næringsstofferne bruges til at opbygge alt det,
en plante består af.
Hvad mange ikke ved, er, at der naturligt
også går en strøm den modsatte vej, nemlig
fra planternes blade ned gennem rødderne
og ud i jorden. Den strøm er ikke ubetydelig.
Op mod en tredjedel af den solenergi, planten
binder, havner i jorden i form af sukkerstoffer
og andre ting, der afgives fra rødderne. Disse
stoffer holder liv i en hærskare af mikroorganismer, der lever på, omkring og til dels inde
i plantens rødder.
Denne levende sfære omkring planterødderne kaldes rhizosfæren (af rhizo = rod). Fra
naturens side er det igennem symbiosen med
rhizosfæren, at planten virkelig får sin næring.
Her finder man de såkaldte knoldbakterier
(rhisobium), der danner knolde på bælgplanternes rødder og binder luftens kvælstof, som
derved bliver tilgængelig for planterne. Her
lever mykorrhiza, en gruppe svampe, der bl.a.
hjælper med forsyningen af fosforforbindelser.
Her er der kolibakterier, der også kan binde
kvælstof. Nogle bakterier leverer vækststoffer
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til planten, andre skaffer andre stoffer, planten
har brug for osv.
Ikke blot ernærer rhizosfæren planten. Den
beskytter den også. Planter med en stor og
sund rhizosfære er langt mindre sårbare over
for sygdomsforvoldende organismer end planter med en lille rhizosfære.

Dyrk jorden
De, der før har oplevet jorddyrkning som en
veritabel krig imod naturen, har sikkert brugt
en stor del af deres kræfter på at ødelægge
rhizosfæren. Når man vender jorden, ender
organismerne på og omkring rødderne i jordoverfladen langt nede i jorden. Derfor bør jord
ikke vendes, selv om mange gør det. Sprøjter
vi med svampemidler, dræber vi mykorrhizasvampene. Er jorden bar, har rhizosfærens organismer mindre at leve af, og jorden omkring
dem udtørres. Gøder vi med kunstgødning,
tvinger vi planterne til at optage næringsstoffer
uden om rhizosfæren, uanset om de har brug
for dem eller ej. Derimod leverer en sund og
velforsynet rhizosfære hele tiden næringsstoffer til planten ifølge dens øjeblikkelige behov.
Hvis vi skal arbejde med naturen, må vi
først og fremmest fremme betingelserne for
rhizosfæren. Rhizosfærens organismer kræver egentlig kun tre ting: plads, luft og noget
at leve af. Plads og luft er mere eller mindre
samme ting og skaffes ved at holde jorden
løs og have de rigtige planteafstande. Jorden
må aldrig være sammenpresset, kompakt
eller vandlidende. Noget at leve af betyder
kompost, dødt plantemateriale, dyregødning
eller levende planter, der afgiver næring igennem deres rødder. Det er alt, der skal til for
at få en stærk og sund rhizosfære, som igen
er nøglen til en vellykket og arbejdsmæssigt
mindre krævende jorddyrkning.
Det handler altså om at dyrke jorden. ”Ja,
selvfølgelig gør det det,” vil de fleste sikkert
svare. Men faktum er, at det er der mange,
der ikke gør. De fleste dyrker planterne. Men
det er jorden, der skal dyrkes, for så kommer
planterne af sig selv!
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Lad os se på nogle praktiske jordbehandlingsteknikker. 1 Her er fire gode tips, der
sparer en masse arbejde, fremmer jordens
frugtbarhed, holder på fugtigheden, hæmmer
ukrudtet og fodrer regnormene, der er nogle
flittige fyre og helt af sig selv står for en masse
af gravearbejdet, hvis de får noget at spise.
1.
2.

3.

4.

Dyrk i bede, der aldrig betrædes.
Sørg for, at jorden så vidt muligt altid er
dækket, enten af noget, der vokser, eller
af dødt plantemateriale (man finder ikke
bar jord i naturen). Kun når man skal
så eller har med meget små planter at
gøre, er dette ikke altid muligt.
Fjern aldrig noget fra haven. Smid med
andre ord ikke ’haveaffald’ væk, men
giv det tilbage til jorden. Det, du kalder
’haveaffald’, er i virkeligheden kostbar
gødning og næring, som du smider ud
af vinduet.
Hold jorden løs så dybt nede som muligt, men vend aldrig jorden.

Dyrkning i højbede
De fleste private haveejere dyrker grønsager
i rækker, som man går imellem på begge sider.
Men dyrkning i bede eller højbede, som man
også kan kalde dem, er en overlegen dyrkningsmetode. Det kaldes også for ’den franske
metode’. I det 19. århundrede drev parisiske
markedsgartnere deres gartnerier midt inde i
Paris på små, dyre og knapt tilmålte jordlodder
og udviklede et dyrkningssystem, hvis produktivitet aldrig er blevet overgået (se kapitel
2). Kinesiske gartnere, som også arbejder i
nærheden af byer på små, begrænsede stykker jord, har brugt samme metode i tusinder
af år. Ved at dyrke i bede kan man dyrke fire
til seks gange så meget som ved almindelig
rækkedyrkning på samme areal!
Ideen er i sin enkelhed at dyrke i velgødede
og dybt jordbehandlede bede, som man aldrig
træder i. I sådanne bede behøver man mindre
afstand mellem planterne, for jorden mellem
rækkerne trædes aldrig sammen og er altid

løs. Planternes rødder kan vokse uhindret nedad, hvorfor planterne ikke
konkurrerer med
hinanden i bredden og derved kan
stå meget tættere
sammen. Samtidigt
betyder den tætte
planteafstand, at
planternes blade
danner et sammenhængende tag
over jorden, hvilket
skaber et gunstigt
mikroklima, holder
på fugtigheden (højbede bruger kun
halvdelen eller en
fjerdedel af det vand, man almindeligvis må
tilføre) og hindrer ukrudt i at komme frem.
Erfarne højbedsdyrkere oplever stort set aldrig
ukrudt som et problem, når bedene først er
etablerede og kørt ind.

Anlægning af bede
Det første arbejde ved bede er at anlægge
dem. Det tager lidt tid, men er ikke uoverkommeligt. Når de først er etablerede, kræver
den løbende pasning meget mindre end en
konventionel nyttehave.
Start med et stykke bart jord. Det betyder, at
hvis du starter med en græsplæne, fjerner du
græsset først. Det kan gøres ved at skrælle
tørvene af med en god arbejdsskovl (læg tørvene til kompostering et sted i haven i en stak
med rødderne opad). Man kan også dække
jorden i et par måneder med sort plastik eller
gamle gulvtæpper, eller man kan bruge en
havefræser.
Markér et bed ved f.eks. at banke fire pæle
i bedets fire hjørner og træk en snor imellem
dem. Bedet bør være mellem 120-150 cm
bredt, så man kan nå ind til midten fra begge
sider uden at træde i det, og lige så langt, som

En hakke er uundværlig i selvforsyning.

man vil have det. Da man altid skal gå uden
om det for at komme om på den anden side,
er det praktisk ikke at lave det for langt. Et syv
meter langt bed giver et bed på 10 m2, men
bede kan også være 2, 3, 4 eller 6 meter lange
afhængigt af smag og behag. Mange kan lide
at anlægge dem, så de løber fra syd mod
nord, men det kan også være praktisk at tage
hensyn til havens topografi og øvrige karakter.
Bedet skal dybdegraves. Som sagt må
jorden helst ikke vendes, så det bedste er at
bruge en kraftig gravegreb, som man stikker
dybt ned i jorden og løsner den med. Stik greben så langt ned, den kan komme og vrik den
frem og tilbage for at løsne jorden. Tryk den
herefter længere ned og løsn igen jorden på
samme måde. Skub eventuelt greben endnu
længere ned en tredje gang, hvis det er muligt.
På denne måde kan man komme ned i 45-50
eller 60 cm’s dybde, hvilket plejer at være
udmærket (undtagelsen kan være, hvis jorden
har været sammenpakket af maskiner. I så
fald må man finde ud af få jorden løsnet i den
påkrævede dybde). At gå bedet igennem på
denne måde kan gøres på en times tid, hvilket
skulle være sidste gang, det gennemgraves,
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hvis man sørger for aldrig igen at træde i det.
Bedet skal gødes. Er det en gammel
græsplæne, er der sikkert allerede megen
gødningskraft i jorden, og det er muligvis ikke
nødvendigt at tilføre mere. Men ellers må
man skaffe sig noget. De parisiske gartnere
havde adgang til ubegrænsede mængder
hestemøg. Det er stadigvæk en mulighed, for
der er mange hestestutterier og rideskoler, der
faktisk har svært ved at komme af med deres
gødning. Komøg eller anden dyregødning er
også godt, hvis man kan få fat på det. Det
bedste tidspunkt at lægge denne gødning ud
er om efteråret, så den kan blive omsat vinteren igennem, men man kan også gøre det
om foråret og starte med at dyrke kartofler,
kål og andre ting, der tåler frisk eller halvfrisk
gødning.
Nogle kommuners genbrugspladser tilbyder
gratis eller meget billig kompost, der består af
indsamlet ’haveaffald’, ofte blandet op med
hestemøg. Dette er en udmærket gødning og
har den fordel, at da den er omsat, kan man
med det samme dyrke planter i den.
Fordel under alle omstændigheder enten
kompost eller møg ud på hele bedet og hak
det herefter ned i overfladejorden med en
kultivator eller et hakkejern. Samtidigt pulveriseres overfladen, som så til sidst jævnes
med en rive.
Bedet er nu etableret, og fremover skulle en
løsning af jorden i overfladen med et hakkejern
eller kultivator være tilstrækkelig jordbehandling, hvilket kan gøres på ti minutter. Husk at
dække bedet til med plantemateriale (blade,
halm, afklippet græs osv.), hvis der ikke skal
sås eller plantes med det samme. Bemærk, at
hvis der skal sås i bedet med det samme, skal
man have tilført kompost og ikke frisk gødning,
der kan virke spirehæmmende, og som små
kimplanter ikke bryder sig om at vokse i.
Læg mærke til, at vi ikke har lavet kanter eller støttemure af sten, brædder eller lignende
omkring bedet. Sådanne tjener mest til at give
bolig til snegle og er unødvendige, da bedet
ikke eroderes, hvis man dyrker jorden rigtigt
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ved altid at have noget til at vokse i den, eller
den er tildækket med plantemateriale.
Har man flere højbede ved siden af hinanden, har man gange imellem dem. Gangbredden kan man selv bestemme, men 30 til 45
cm er rigeligt. Disse gange graver man aldrig
i. Tværtimod skal jorden her være så hård
som mulig for at hæmme ukrudt. Gangene
kan renholdes ved at skrabe dem af med en
skovl eller gå over dem med et hakkejern en
gang imellem.
Havetraktorer, fræsere osv. er ikke blevet
nævnt her. Når man først har lært sig de grundlæggende teknikker, kan man let overkomme
at dyrke 100 eller 200 kvadratmeter eller mere
med håndredskaber alene. Det er også god
og billig motion. Men vil man bruge maskiner,
er det selvfølgelig bedre at gøre det end ikke
at dyrke noget.
Man bør med det samme etablere et sædskifte og inddele sine bede i eksempelvis fem
dele, så man ikke dyrker de samme planter
på samme sted år efter år. I første del kan
man dyrke kartofler, i næste forskellige slags
kål, i tredje squash, majs, græskar og selleri,
i det fjerde salater, bladbeder, spinat, ærter og
bønner og i det femte gulerødder, pastinakker,
rødbeder og andre rodfrugter. Næste år roterer
man, så man har kål, hvor der var kartofler,
squash, hvor der var kål osv. Kartoflerne skal
dyrkes, hvor der var gulerødder osv.
Hvad skal du dyrke? Hvad dit hjerte begærer. Skriv ned, hvad du bruger i husholdningen
og godt kunne tænke dig at have. Køb nogle
frøposer og prøv dig frem. Brug vinteren på
at læse havebøger eller besøg gode hjemmesider som Praktisk Økologis www.havenyt.
dk, hvor du kan finde tips om dyrkning af de
forskellige grønsager. Træk på andres erfaringer. Gartneri er et gammelt håndværk, og der
er ingen grund til at skulle eksperimentere sig
frem til alting. Andre har allerede gjort erfaringerne. Vær på den anden side altid frisk på at
lave eksperimenter og se, hvordan de falder
ud. Nogle ting vil slå fejl til at begynde med,
og nogle ting vil lykkes.

Hvad med ukrudt? Små planter skal holdes
ukrudtsfrie så tidligt som muligt, dvs., så
snart de er spiret frem. Det gøres med et
hakkejern eller med hænderne. Når planterne er større, er lidt ukrudt kun gavnligt
og med til at holde på fugtigheden og give
en mere alsidig biosfære i bedet. Man kan i
så fald vente med at hive ukrudtet op, indtil
lige før det bliver for sent. Ukrudtsbehandling
gøres bedst på en solskinsdag, så ukrudtet
ikke slår rod igen. Fjern det ikke, men lad det
blive på bedet med rødderne opad. Ukrudt
er for resten et dårligt ord, for det antyder,
at disse planter er unyttige eller skadelige,
hvilket ikke er tilfældet. Alt i naturen tjener
et formål.
Hvad med skadedyr? Den første pointe er,
at skadedyr er ikke et problem på jord, der er i
balance. Da vi havde dyrket en af vores haver
nogle somre, holdt kållarverne til vores store
overraskelse op med at være et problem. Det
samme gælder for snegle, bladlus og andre.
Skadedyr er mest et problem i monokulturer,
hvor man dyrker én bestemt afgrøde på et stort
område. Hvis man har mange forskellige ting til
at vokse i sin have, er problemet mindre. Det er
udmærket her og der med et par kvadratmeter,
der vokser vildt, for det øger biodiversiteten og
havens generelle sundhedstilstand. Insekter
er en verden for sig. Jo flere, jo bedre. Insekter lever et langt stykke ad vejen af nektar
fra blomster, så jo flere blomster man har, jo
flere slags insekter har man, jo bedre blive
hele økobalancen, og desto færre skadedyr
har man. Fugle er også nyttige og kan sætte
mange larver til livs. Frøer og tudser kommer,
hvis de har højt, fugtigt græs at gemme sig i,
og de spiser mange snegle.
Hvis man stadigvæk har problemer med
visse skadedyr, kan man somme tider fjerne
dem manuelt, beskytte planterne med net, eller
finde en tredje udvej. Spørg erfarne økologiske
haveejere, hvad de gør.
Om efteråret er det vigtigt, hvis bedet er
bart efter, at grønsagerne er høstet tidligt, at
så en grøngødning på jorden, så man ikke

mister næringsstoffer. Spred f.eks. sennepsfrø
bredt ud over hele bedet og hak dem ned i
jorden. Derudover skal man ikke gøre noget
ved bedene ud over at dække dem til med
et tykt lag plantemateriale (gerne 30-40 cm),
der kan kompostere og holde jorden varm om
vinteren. Man behandler først jorden igen til
næste forår, når man skal til at så og plante.
Altså ingen efterårsgravning.
Om vinteren vokser der ingenting, men er
man forudseende, gemmer man rodfrugter,
hvid- og rødkål, æbler osv., der kan føre én
igennem den mørke tid. En god kælder, gerne
lidt fugtig, er glimrende til at have nogle kasser stående i. En rigtig god metode er også at
grave nogle drænrør af cement ned i jorden
på højkant og gemme rodfrugter i dem. Eksempelvis er 80 cm lange drænrør med en
diameter på 40 cm gode. Grav dem ned, så
den øverste kant rager fem centimeter over
jorden. Dæk dem med en flise, når de er blevet
fyldt op. Rodfrugter har så ideel en temperatur
og fugtighed i et sådant rør, at de selv i maj
og juni næste år er lige så friske og hårde,
som da man lagde dem ned om efteråret.
Cementrøret hindrer mus og rotter i at komme
til grønsagerne.
Det er blot at gå i gang. De praktiske erfaringer kommer af sig selv, og glæden ved at
opleve Guds natur og rigdom gør hurtigt, at
ens jord ikke er en byrde, som græsplænen
var det, men en konstant kilde til større og
større glæder.2
Meget mere kunne skrives om det, men vi
håber at have givet en forståelse af, at vi taler
om noget praktisk og realistisk. Det er blot at
gå i gang.
1
Fra Økologisk jorddyrkning, en artikel
af Troels Østergård i Praktisk Økologi, marts/
april 2003.
2
Meget af stoffet til denne artikel var
hentet fra ’Den selvforsynende have’ af John
Seymour (Gyldendal 1978). Bogen kan anbefales.
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Fra græsplæne til rigtig have
En billedhistorie om, hvordan en almindelig kedelig
kolonihave blev til en spændende og udbytterig nyttehave.

Hovedsageligt en
stor græsplæne

Jorden vendes
som forberedelse
til grønsagsdyrkning

Bede er blevet
anlagt og sået/
plantet til
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Allerede et par
måneder efter
om sommeren og
efteråret skyder
grønsager op

Den færdiganlagte
nyttehave
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Småt
er godt
Small is Beautiful var titlen på en bog af
den engelske økonom E.F. Schumacher
fra 1973. Bogen blev kaldt en af de mest
indflydelsesrige bøger efter Anden Verdenskrig og gør op med industrialismens
økonomiske paradigme om, at vejen
frem er hele tiden at gøre tingene større
og større. Schumacher argumenterede
dygtigt for dynamikken, potentiellet og
bæredygtigheden i små enheder, hvad
end det er landbrug eller andre former for
produktion og levestil.
Vi har forsøgt at formidle det samme
budskab i dette hæfte, når det kommer
til at virkeliggøre Srila Prabhupadas ide
inden for ISKCON om et naturligt liv og
selvforsyning, som han betegnede som
‘enkelt liv, høj tænkning’. Vi foreslår, at
for de fleste af os er vejen frem at starte
småt og gradvist at bygge op i takt med, at vi
høster erfaring, og det, vi allerede arbejder
med, er rentabelt og hviler i sig selv.
Srila Prabhupada lagde stor vægt på beskyttelsen af køer og okser som fundamentet for
en selvforsynende livsstil. Derfor er mange
af ISKCON’s selvforsyningsprojekter startet
med anskaffelse af køer og okser sammen
med en gård med jord og stalde til at have
dem i. Men vi gør opmærksom på, at der er
en alternativ rækkefølge, hvor man begynder
med grønsagsdyrkning på et lille stykke jord og
ikke går videre, før man virkelig mestrer dette.
Først derefter tager man det næste skridt og
anskaffer sig en ko eller en okse.
Fordelene ved dette er flere. For det første er
startinvesteringerne så små, at alle kan være
med. Der skal ikke skaffes eller lånes en stor
startkapital. Derved løber man heller ingen
risiko for at miste en masse og stå med en stor
gæld, hvis forsøget ikke lykkes fra starten af.
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Okser er stadig vejen frem.

For det andet kan man starte hvor som helst,
selv inde i byerne, hvor de fleste af os bor. Hvis
man senere vil flytte på landet, har man høstet
en masse erfaring, så man faktisk ved, hvad
jorddyrkning går ud på. Og man kan også blive
i byen og fortsætte der, hvis det er det, man vil.
For det tredje kan man med det samme gøre
det, man virkelig vil, nemlig dyrke til selvforsyning. Med andre ord kan man dyrke til sig selv
og sin familie de ting, man selv har brug for.
Investeringer, der skal forrentes og betales tilbage, tvinger derimod én til at dyrke til et større
marked og være underlagt mekanismer, der let
tvinger én til at gå på kompromis med det, man
egentlig vil. At starte småt betyder, at man hele
tiden bevarer sin frihed og selvstændighed.
For det fjerde tillader det én at lære gradvist igennem sine erfaringer år for år, indtil
man en dag faktisk er parat til at tumle med
noget større. De fleste moderne menneskers
uvidenhed om de mest simple ting ved jord
og dyrkning er den største hindring for at

virkeliggøre enhver ide om selvforsyning.
Mange selvforsyningsprojekter er strandet på,
at deltagerne simpelthen ingen anelse havde
om, hvad de skulle stille op med den jord og de
dyr, som de havde anskaffet sig. Start derfor
småt for at lære jordbrugskunsten. Derefter
kan man gradvist vokse i takt med, at ens
erfaring vokser år efter år. Omvendt inviterer
man let til en katastrofe, hvis man kaster sig ud
i et stort projekt, som man slet ikke har erfaring
eller uddannelse til at klare.
For det femte er en start med intensiv
grønsagsdyrkning på lidt jord en glimrende
forberedelse til senere at indføre køer og okser. Hvis man allerede dyrker grønsager i et
rimeligt stort omfang, vil køer være en fordel
fra dag ét, for der er nemlig med det samme
afsætning for deres gødning. Køer giver ikke
kun mælk, men også møg og urin, der er
de bedste gødninger til grønsagsdyrkning.
Kogødning er så værdifuld, at selv om koen
ikke giver mælk, kan det alligevel betale sig at
have hende alene for gødningens skyld. Det
forudsætter selvfølgelig, at man har noget, der
skal gødes. Starter man med køer og okser
uden grønsagsdyrkning, vil man ikke kunne
anvende gødningen, der i stedet vil være et

affaldsproblem, og med det samme har man
en underskudsforretning.
På samme måde er der også arbejde til en
okse, hvis man allerede dyrker grønsager, der
skal transporteres, og har jord, der skal behandles. Uden det vil oksen være arbejdsløs og
hurtigt blive set som en belastning og en udgift.
Kort og godt giver det mening at gå i gang
med at praktisere selvforsyning, sådan som
Srila Prabhupada ville have det, ligegyldigt
hvad vores situation er. Enhver situation,
uanset om vi er godsejere eller kun har en
lille græsplæne eller sågar bare en altan eller
vindueskarm til rådighed, er Krishnas gave til
os. Lad os udnytte Krishnas gaver, sådan som
Han har givet dem til os hver især, så vil de
hurtigt blive til mere, og til sidst ender vi måske
der, hvor vores idealer virkelig er.
Som Srila Prabhupada skrev det i et brev til
Hayagriva i august 1968:
”Livet bør gøres enkelt, uden at man behøver at arbejde hårdt dag og nat for økonomisk
udvikling uden nogen åndelig forståelse. Ideen
er at acceptere livets blotte nødvendigheder
for at holde sammen på krop og sjæl, og størstedelen af tiden bør engageres i udvikling af
Krishna-bevidsthed.”

Køer beskyttes på Nouvelle Mayapura i Frankrig.
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Efterskrift: nogle sidste
tanker om selvforsyning
af Madana Gopala Dasa

Før jeg skriver noget om selvforsyning og
landbrug, vil jeg gerne bemærke, at hvis vi
praktiserer sadhana-bhakti og synger eller reciterer Hare Krishna opmærksomt og forsøger
at undgå forseelserne imod det hellige navn,
vil det hæve os til godhedens kvalitet. Hvis vi
virkelig kommer til godhedens kvalitet, kan
vi ikke fortsætte som før, og naturligt ønsker
vi at ændre vores livsstil. Et selvforsynende
liv er derfor et naturligt biprodukt af at blive
Krishna-bevidst.
Jeg mener personligt, at det er mere eller
mindre for alle at dyrke deres egen mad. Nogle
hengivne bruger undskyldningen, at det ikke
er deres natur eller varna, men hvis vi ser på
varnasrama-pyramiden, består den for det
meste af sudraer og vaisyaer. Ksatriyaer og
brahmanaer er øverst og derfor i mindretal.
Det er sund fornuft. Toppen leder resten af
befolkningen i samfundet, men resten af befolkningen er i virkeligheden dem, der kører
samfundet med deres praktiske tjenester.
Det er kun inden for de sidste 150 år, at vi har
haft et industrielt samfund, og i virkeligheden
var det kun efter Anden Verdenskrig, at landbrugsøkonomien og det industrielle landbrug
startede i stor skala. Det er et kunstigt samfund, og Krishna vil slet ikke have os til at leve
sådan. Krishna er Selv en kohyrdedreng i en
lille landsby.
Selvforsyning og landbrug er noget, som
alle kan praktisere, uanset om man bor i byen
eller på landet. Selvfølgelig er der mange
flere muligheder for at arbejde med jorden i
landområder, men intet kan forhindre én i at
starte, selv i byen. Et af Srila Prabhupadas
meget vigtige mål var at etablere helt selvforsynende landbrug, men jeg tror på, at vi bør
starte småt dér, hvor vi er, med noget, som vi
kan vedligeholde. Nøglen til succes er altid
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Madana Gopala i gang med sine bier.

godhedens kvalitet. Lidenskabens kvalitet er
at starte store projekter, som man ikke kan
vedligeholde eller håndtere. Hvis man starter
småt og lærer f.eks., hvordan man dyrker
kartofler og bønner, vil Krishna lægge mærke
til éns indsats og give én flere muligheder for
at ekspandere projektet.
Et andet punkt er, at vi bør hovedsageligt
dyrke mad, som vi selv skal spise, og kun
sælge overskuddet. Hele pointen med at
dyrke mad er at blive utilknyttet og uafhængig af den store pengeøkonomi, der gør os til
slaver. Vi kommer alligevel til at købe maden i
butikkerne, så hvorfor ikke dyrke vores egen?
Prabhupada brugte det berømte udtryk ”enkelt
liv, høj tænkning”. Vi har i virkeligheden mere
frihed og ekstra tid, hvis vi forsørger os selv.
Vi kan være i illusion og tro, at vores moderne
levemåde er god, og at vi har gjort fremskridt,
men når vi ser på det, arbejder vi mere end
nogensinde før på vores kontorer og fabrikker
og har slet ikke et fredfyldt eller lykkeligt liv. Vi
betaler tilmed for at røre os og få motion, som
man får helt af sig selv, når man dyrker jorden.
Kroppen er skabt til at arbejde hårdt.
Jeg begyndte selv med at dyrke chilier i
min vindueskarm, da jeg boede i Oslo. Jeg
fik nogle rigtigt fine chilier, og jeg udvidede

Fra haven i templet i Paris.

gradvist mit landbrug til en lille fælleshave. Så
udvidede jeg også den, og efter nogle år besluttede jeg mig til at flytte til vores landbrugsprojekt i
Frankrig, Nouvelle Mayapura, hvor jeg kan dyrke
alt det, jeg vil. Langsomt, men sikkert bør man
gøre fremskridt i den rigtige retning.
Mange hengivne i Vesten er hovedsageligt
bymennesker, så overgangen fra byliv til landet
er lidt vanskelig for os. Vi har måske heller ikke
tro på, at en naturlig måde at leve på og arbejde med jorden, bygge sit eget hus og skaffe sig
sine nødvendigheder uden megen anvendelse
af penge er muligt, så vi har brug for at udvikle
den tro. Den bedste måde at gøre det på er
at blive Krishna-bevidst og læse Prabhupadas
bøger. Det står overalt i hans forklaringer. Vi er
nødt til at lære fra dem, der allerede ved, og
de bedste folk er dem, der voksede op med
landbrug. De er der stadigvæk, selv i Europa,
og for de flestes vedkommende er de ivrige
efter at lære fra sig til den yngre generation,
hvis vi er lidt ydmyge.
På billederne er der et par af mine selvforsyningsprojekter i templet i Paris. Man kan dyrke
en masse mad på et lille areal, hvis man laver
højbede og aldrig træder der, hvor man dyrker
planterne, så planternes rødder kan trænge
dybt ned i den løse jord. På denne måde

kan man plante sine afgrøder ret tæt. Lav
små gangstier imellem bedene og lav aldrig
bedene større, end at planterne kan nås fra
begge sider. Omkring en meter er godt. Under
den franske revolution var denne intensive
form for gartneri udbredt i Paris på grund af
fødevaremangel og kun lidt plads.
Jeg kan varmt anbefale John Seymours
Self sufficiency and how to live it, en klassiker
for aspirerende selvforsynere. Selvfølgelig
må man lære landbrug ved at gøre det, men
nogle bøger kan give inspiration. Husk, at
man ikke behøver en formel uddannelse for at
dyrke landbrug eller praktisere selvforsyning,
men man er stadigvæk nødt til at lære ved at
arbejde sammen med de rigtige folk.
Alle kan starte deres selvforsyningskarrierer
ved at have en lille have, og jeg anbefaler
også, at man holder bier, hvilket er relativt let
og også en fornøjelse. Man kan tage et kursus
hos det lokale biholdersamfund og starte med
én bikube. Det er sandsynligvis det nemmeste
dyr at starte med (og det mindste), og belønningen er stor – en masse honning. Dette var
blot en kompakt introduktion og inspiration til at
begynde at gå i den rigtige retning, men husk
én ting: virkelige helte taler ikke meget. De
viser gennem handling, hvad de kan!
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”… Eller man kan dyrke en have. Alle, der har et stykke jord (i det mindste har alle i
Indien, selv fattige mennesker, et lille stykke jord), kan anvende det for Krishna til at dyrke
blomster, som man kan ofre til Ham ...”
Således skrev Srila Prabhupada, Hare Krishnas grundlægger, i sin kommentar til Bhagavad-gita 11.55: Dette hæfte tager tråden op og gennemgår, hvordan man kan forvandle
selv et lille stykke jord til et blomstrende selvforsyningsprojekt.

