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Jeg støtter Fairtrade
 
Thure Lindhardt, skuespiller:

 ” Fairtrade gør en forskel. Jeg har selv på et besøg i 
Nicaragua set, hvordan kaffebønderne begynder at blive 
herre i eget hus og træffe beslutninger for fremtiden” 

Jeg har gavn af Fairtrade
 
Alcides Antonio Zamora, kaffebonde Nicaragua:

 ” Fairtrade betyder, at jeg kunne få en uddannelse. Og i dag er 
vi ikke afhængige af bankerne og deres høje renter. Vi kan klare 
os selv og blandt andet omlægge vores produktion til økologi”  

Hver gang du køber et Fairtrade-mærket produkt, er du med til at 
sikre, at bønder i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika får en mere 
fair betaling for deres råvarer.

fairtrade-maerket.dk

Fairtrade gør en forskel
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Økologisk is 
uden tilsætningsstoffer

w w w.skeeis .dk

skee is forhandles af: irMA (under eget label irmas økologisk balance)  slagter stig og Cafe t i køge  Cafe sonja  Cafe kaffemøllen
 Butik fisk  taraxacum  Øko-best  kwik spar foldberg  krogagergård  kragerup gods  Pilti strand Camping  iscyklen

 gårdbutikken Hedekød og egtvedgård  gyvelborg Camping  grantoftegård  den økologiske have i odder  Zoo, dfds, lalandia.

B I O  E I S  O H N E  Z U S A T Z S T O F F E
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Dette citat fra Culturels møde med  
Thomas Harttung, som kan læses i 
artiklen TRÆK VEJRET på side 24, 
beskriver meget godt vores arbejde med 
Culturel indtil videre. Ikke bare det, at 
man sætter noget i gang, men endnu 
vigtigere, at man engagerer sig – ”On 
s’engage” – og tror på, at man kan gøre 
en forskel.

Vi har startet Culturel, fordi vi gerne 
vil være med til at gøre en forskel. Vi 
vil gerne både hjælpe klimaet, styrke 
kulturen og skabe en bedre grobund for 
en bæredygtig livsstil. Men også fordi 
vi ved, det ikke nytter så meget, hvis 
vi gør det hver for sig. Vi er nødt til at 
handle i fællesskab, hvis det virkelig 
skal nytte noget. Og det fællesskab 
skaber Culturel rammerne for.

Hvis du ikke kender så meget til Cultu-
rel, løfter du sikkert netop nu øjen-
brynene i en undrende bue. Hvordan 

hænger klima, kultur og bæredygtighed 
nu sammen? For os er det hele bundet 
sammen af begreberne fællesskab 
og handlekraft – troen på, at vi kan 
forandre meget til det bedre ved at tage 
aktivt stilling til, hvordan vi lever i 
hverdagen. Aktivt at vælge strøm, der 
skaber flere vindmøller. At fylde vores 
hjerner med tankevækkende kultur-
oplevelser. Og at købe fødevarer og 
design, der er blevet til på økologiske og 
bæredygtige præmisser. 

Så Culturel er Danmarks nye kultur- og 
energifællesskab. Skabt af folk, der en-
gagerer sig, for folk, der interesserer sig  
for at støtte vedvarende energikilder, 
bæredygtige producenter og kulturud-
bydere – alt sammen for at forandre og 
forbedre vores samfund og klima. 

Culturel er en del af SEAS-NVE, Dan-
marks største kundeejede energiselskab 
– et energiselskab, der gennem hele sin 

”Man må engagere sig, sætte det i gang og så se, hvor det bevæ-
ger sig hen. Det var jo også Napoleons motto, ikke – ’On s’engage’.
Man går i gang og træffer beslutningerne undervejs, som man 
støder på udfordringerne, og så udvikler det sig undervejs. Det 
er en del af det – at tro på sagen og tro på sig selv og på, at man 
trods alt kan gøre en forskel – og så gå i gang.”

MeD  
CuLtuReL  
eNgageReR  
Du Dig

 Nyd magasinet og følg  
udviklingen på culturel.dk

100-årige historie har været båret af 
kundernes engagement. Med inspiration 
fra Det Økologiske Råd og opbakning 
fra Danmarks Naturfredningsforening, 
har vi udviklet et strømprodukt, der 
sikrer, at du giver noget tilbage til na-
turen hver gang, du bruger strøm. Det 
var så den alvorlige del af energifæl-
lesskabet – den kulturelle vinkel med 
vores fælles appetit på gode historier, 
oplevelser og kultur er så den mere 
muntre del af fællesskabet. Her sikrer 
dit Culturel-medlemskab dig gode 
rabatter på bøger og kulturoplevelser 
og nem adgang til fairtrade-produkter 
og bæredygtigt design. Det kan du alt 
sammen læse mere om på side 16.

Nu vil jeg byde dig velkommen til 
Culturels magasin. 52 sider, hvor fælles-
skabstanken, økologi, bæredygtighed, 
kulturgejst, sanser, oplevelser, kunst, 
bøger, klima og handlekraft allerede 
hænger uløseligt sammen. Vi glæder os 
til at introducere dig til resten af Cul-
turels univers, så vi sammen kan støtte 
projekter, der emmer af god energi, få 
gode oplevelser og hjælpe kloden til et 
bedre klima. Fordi vores fælles handle-
kraft er meningen med det hele. 

Anders Buhl
Ansv. redaktør 
og idèmand bag 
Culturel
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at BO i FæLLeSSKaB

Af Signe Eriksen Tonsberg
Fotos af Helle Moos

Du har dit eget hjem med fællesskabet lige uden for entredøren.  
Det er essensen i bofællesskabet. De første bofællesskaber i Dan-
mark voksede frem i begyndelsen af 1970’erne. De sidste fem år 
er der opstået og bygget en ny bølge af bofællesskaber. Nu som 
dengang giver bofællesskabet familier en mulighed for både at 
have deres egen lille kernefamilie og et dagligt fællesskab med 
andre voksne og børn i bofællesskabets minisamfund. Culturel 
har besøgt et af Danmarks ældste bofællesskaber og et af de  
yngste for at se, hvordan det fungerer i praksis.

livsvalg
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 En del af det at bo her er, at vi  
i fællesskab hjælper hinanden til  
at have en nemmere hverdag

Der er hamburgerryg, pillede kartof-
ler og grønlangkål på bordet. Kun en 
rødebedesalat med bredbladet persille 
bryder billedet af ur-traditionel dansk 
vinteraftensmad. Nåh ja, og så lige det 
faktum, at der sidder 94 mennesker til 
bords sådan en helt almindelig mandag i 
bofællesskabet Lange Eng i Albertslund. 
Ved et af bordene sidder Katrine Dahl 
Clement, hendes mand Fredrik Clement 

med Marius på 
seks og Lilli på 
15 måneder. 
Familien spiser i 
fælleshuset et par 
gange om ugen. 
Har man børn 
– og det har 

langt de fleste her – er Lange Eng et 
vanedannende sted at bo. Marius har 
seks af sine bedste venner inden for 50 
meters afstand. Han løber selv hen til 
kammeraterne og leger, og så mødes de 
selvfølgelig til fællesspisning i fælleshu-
set – som i aften.

Fællesskab og take away
”Reglen er, at alle sidder og spiser sam-
men et kvarter, og så må børnene rejse 
sig, når der bliver ringet på klokken,” 
forklarer Katrine ved langbordet.
”Nej. Vi sidder i fem-ten mi-nutter,” 
præciserer Marius. Han vender sig halvt 
om mod nabobordet og spørger en af de 
andre voksne, hvorfor hans bedste ven 
Ruben ikke er med til spisning i dag. 
Han er på vej til fodboldtræning, siger 
faren.
I dag er der lavet mad til 156 personer. 
94 af dem spiser i fælleshuset. Resten 
har valgt aftenens menu som take away. 
Derfor kom de ti minutter før spisetid 
med tupperware-bokse og hentede mad 
til familierne derhjemme. 
”En del af det at bo her er, at vi i fæl-
lesskab hjælper hinanden til at have 
en nemmere hverdag. Jeg synes, det er 
smart, at jeg kan komme hjem klokken 
17 uden at skulle i gang med at stege 
frikadeller, for det sørger de for ovre i 
fælleskøkkenet. Jeg skal bare hygge mig 
med børnene og tage dem med over og 
spise, når børnetimen er slut,” forklarer 
Katrine. 
Som alle andre voksne i Lange Eng er 
hun en del af en gruppe, der hver sjette 
uge har tre dages tjans med at lave mad 
og gøre rent i fælleshuset. Resten af 
tiden nyder man bare.
”Lange Eng er ikke et ideologisk pro-
jekt. Det har vi sagt utallige gange til 
hinanden fra begyndelsen. Det handler 
ikke om at forandre samfundet, men om 
at være i et fællesskab. Lidt kynisk kan 
man sige, at der er nogle effektivise-
ringsgevinster ved at hjælpe hinanden 
og dele hinandens hverdag. Vi prøver at 
få det smarte ud af at bo sammen,” siger 
Katrine.

Med fra start
Katrine og Fredrik har været med i 
projektet siden 2006, hvor foreningen 
hed Bofællesskabstanken, og grunden 
i Albertslund endnu ikke var købt. 
Dengang Lange Eng virkelig bare var en 
lang eng uden bebyggelse – og en drøm 
inde i hovedet på en gruppe køben-
havnske børnefamilier, der gerne ville 
være lidt mere sammen og lidt mere 
fælles om tingene, end man er på en tra-
ditionel villavej eller i en opgang.
Ideen om at etablere et bofællesskab 
blev født flere år tidligere af en lille 
gruppe venner. Siden voksede det sig 
større og større. Der blev holdt planlæg-
ningsmøder og workshops.

LANGE ENG
Den kreative klasse flytter sammen

I bofællesskabet Lange Eng i Albertslund bor 54 børnefamilier i hver deres ar-
kitekttegnede rækkehus. Der er fællesspisning seks dage om ugen – men ingen 
løfter et øjenbryn, hvis man tager fællesmaden med hjem i kernefamiliens eget 
køkken-alrum. Velkommen til det moderne bofællesskab.
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”Vi havde simpelthen så mange tanker. 
Vi kunne holde hele workshops om, 
hvordan fællesspisningen skulle funge-
re. Nogle af tankerne er blevet til noget, 
andre bliver indhentet af virkeligheden. 
Sådan er det,” siger Katrine.
Fredrik og hun var selv blevet sporet 
ind på at bo i bofællesskab, da deres 
underboer med børn flyttede fra deres 
daværende andelsboligforening.
”Da de flyttede, gik det op for os, at det 
betød rigtig meget for os at bo sammen 
med nogen, som vi gad at snakke med 
og lige kunne kigge ind hos og få en kop 
kaffe og en sludder med eller låne noget 
opvaskemiddel af,” forklarer hun. 
Dermed var tanken om at flytte i bofæl-
lesskab født.

Færge med biograf
Udefra ligner Lange Eng en gigantisk 
firkantet træfærge. Stedet er tegnet af 
Dorthe Mandrup Arkitekter og består 
af 54 rækkehuse i forskellig størrelse, 
der omkranser det udendørs fællesom-
råde i den indre gård med legeplads, 
frugttræer og bålplads. Der bor omkring 
100 voksne og 100 børn. Inde bag de 
mange hoveddøres glas skimter man 
sko og støvler i varierende størrelser – 
nogle steder i anarkistiske stor-stabler, 
andre steder organiseret på reoler. Der 
er mørkt mange steder. Beboerne er i 
fælleshuset og spise.
På vej rundt i fælleshuset hilser Katrine 
på de forskellige voksne, vi passerer: 
Hej. Hej Ole. Hej Kurt. Hej du.
”Jeg kan navnene på alle. Det kan de 
fleste her,” konstaterer hun. 
På 1. sal i fælleshuset er der et kæmpe 
multirum med et fodboldmål i hver 
ende. Det er her, mange af de større 
børn trækker op, når de må rejse sig fra 
bordet. Inde bagved er der krea-rum 
med symaskiner og arbejdsbord. Og så 
kommer vi til fælleshusets stolthed: 
biografen med kæmpe lærred, lydanlæg 
og dybe bourgognefarvede biografstole. 
Børnefilm, torsdagsfilm og ikke mindst 
fodboldkampe trækker horderne til. 
Inde ved siden af ligger cafeen med 
sofahjørne, caféborde, barkøleskab og 
legehjørne med legetøj i kasser. Og så er 
der naturligvis en computer. En del af 
fællesskabet i Lange Eng foregår nemlig 
via det veludbyggede intranet. Det er 
her, familierne informerer, koordinerer 
og til- og framelder sig fællesmad. Beta-
lingen for maden kører også automatisk 
over PBS.

Ens er smart
De fleste beboere i Lange Eng er akade-
mikere, kreative eller folkeskolelærere. 
Politisk ligger langeengerne også no-
genlunde på linje. Et politisk prøvevalg 
i bofællesskabet afslørede et flertal til 
Enhedslisten og SF.
”Vi synes selv, vi er meget forskellige. 
Men hvis du ser på os som gruppe ude-
fra, så er vi jo meget ens. Jeg lyder nok 
lidt kynisk, når jeg siger, at forskellig-
hed er dejligt, men det er også besvær-
ligt. Vi har i forvejen diskussioner om 
mange forskellige ting på vores stormø-
der. Hvis vi nu var dødforskellige, ville 
det nok være endnu sværere at finde 
nogle fælles løsninger,” konstaterer 
Katrine.
De fleste langeengere flyttede ind i som-
meren 2008. Dengang havde de fleste 
familier et eller to børn. Nu har de to el-
ler tre. Faktisk bliver der født så mange 
børn i Lange Eng, at bofællesskabet har 
sin egen permanente barselsklub, hvor 
der nogenlunde konstant er ti barslende 
forældre – både mødre og fædre – der 
mødes en formiddag om ugen i fæl-
leshuset. 

Politisk magtfaktor
Men Lange Eng er mere end en kaffe-
klub. Efter bare to et halvt år er beboer-
ne i Lange Eng en reel politisk magtfak-
tor i Albertslund. For eksempel kastede 
en del af beboerne sig ind i en kamp om 
skolesammenlægninger i lokalmiljøet, 
hvor stemmerne fra stenbroen fik en 
markant stemme i den lokale politiske 
dialog. Og i skolebestyrelsen er seks 
ud af 11 forældrerepræsentanter nu 
langeengere. 100 børn og 100 forældre 
har alligevel noget at skulle have sagt i 
en københavnsk forstad.
Indimellem får nogen for meget af stor-
møder og fællesskab.
”Man kan sagtens få nok. Men det er jo 
ikke værre, end at vi kan tage en pause 
fra fællesspisningen og alt det andet. 
Folk hæver ikke et øjenbryn, hvis man 
henter take away-mad 14 dage i træk. 
Det er ikke, fordi vi nødvendigvis har 
vores bedste venner her. Men vi deler 
dagligdagen. Og så er vi rigtig gode til at 
feste sammen. Vi holder jævnligt nogle 
monsterfede voksenfester med funky 
cocktails i stride strømme og bartendere 
fra de dyre barer i indre by. Det er ikke 
fornuft det hele.” 
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Den Røde Plads virker hyggelig – og 
en anelse halvdød – denne formiddag 
med sine regnvåde, ru fliser, sin stilhed 
og det vinterramte træ i midten. I 36 år 
har den legendariske plads i midten af 
bofællesskabet Skråplanet i Jonstrup 
ved København lagt fliser til alt fra 
bofællernes daglige improviserede leg, 
latter og grillerier til de traditionsrige 
kæmpe høstfester.
Hans Tovborg Jensen har taget os på 
vandring i støvregn på skråningen 
mellem Skråplanets 33 toetagers hvide 
bungalower. Han er 75 år, pensioneret 
erhvervsmand og blandt de allerførste 
beboere, der flyttede ind i Skråplanet i 
1974. Sammen med sin daværende kone 
og deres to børn på dengang to og seks 
år forlod han et parcelhus i Hvidovre til 
fordel for hus 3 i det nybyggede bofæl-
lesskab. 
”Hele ideen om sådan et bofællesskab 
var en drøm for os. Vi havde læst en 
masse om det i avisen. Og tankerne var 
i tiden: Vi ville gerne være en del af et 
tættere fællesskab med andre voksne 
og børn,” forklarer han og peger mod et 
af husene.
Dér bor arkitekten Jan Gudmand-Høyer. 
Det var ham og hans kreds af folk, der 
fødte bofællesskabstanken i 1960’erne. 

Og det er ham, der i 
slut-60’erne tegnede 
Skråplanet, der var et 
banebrydende projekt 
for sin tid. Pressen fulg-
te Skråplansprojektet 
tæt. Berlingske kaldte 

det en ”luksusudgave af Christiania” og 
Information skrev ”velhaverkollektiv”.
Det var dengang, rigtige mænd havde 
fuldskæg, kvinder havde bare bryster, 
og fællesmøderne var mange og lange. I 
de år var det heller ikke ualmindeligt at 
se et par voksne skråplansbeboere haste 
fra det ene hus til det andet i de tidlige 
morgentimer kun med en dyne omkring 
sig. Sådan var tiden. Man indrettede sig. 

Hans møder en flink mand med en 
flink hund. De stopper op og snak-
ker om et tilbud fra en glarmester, der 
skal udskifte vinduerne i fælleshuset. 
Hunden snuser rundt i sin snor. Den 
kender turen. Dér ligger nyttehaven, 
frugthaven, legepladsen til børnene, 
fællessaunaen og den legendariske 
fælles swimmingpool, der dengang i 
1970’erne gav Skråplanets børn prestige 
blandt kammeraterne i lokalmiljøet. 
Nedenfor ligger tennisbanen, der nu 
også bliver brugt til basketball af et par 
af Skråplanets talentfulde teenagere. Og 
så er der Skråplanets hjerte: fælleshu-
set. I det store åbne køkken, hvor der er 
spiseklubber hver aften fra mandag til 
torsdag, står tallerkener og glas i sirlig 
orden i de åbne skabe. Der er bardisk og 
fotokunst på væggene, og i kælderen er 
der bordtennis og et kæmpe puderum til 
børnene. Inde i værkstedet er der tegnet 
sirlige silhuetter omkring fællesværk-
tøjet med sort sprittusj. Jo, i dag er der 
orden i sagerne.

Splittelser
Undervejs har der været skilsmisser i 
mange af de 33 huse. Hans blev også 
skilt efter nogle år. Det var ikke uden 
skrammer. Men igen indrettede man sig 
i Skråplanet. Begge blev boende i bofæl-
lesskabet – bare i hver sit hus, hvor 
børnene havde værelser begge steder. 
Den opskrift fulgte flere familier. Og 
undervejs kom der nye mænd og koner 
og børn til. Og børnene fløj fra reden, 
og de andre bor her stadig. Også Hans, 
hans nye kone, ekskonen og hendes nye 
mand.
Senere henter Hans telefonlisten og 
tæller, mens han peger på navnene. 15 
af de oprindelige indflyttere fra 1974 
bor her stadig. Det er rart – og det giver 
udfordringer.
”Vi kigger af og til på os selv lidt 
udefra og siger: Hvad er det for en gang 
oldekolle? Det er et problem, men det er 
ikke til at ændre på, for vi er jo samtidig 
så glade for at være her og vil gøre 
meget for at blive boende. Personligt 
har jeg det sådan, at det at flytte herud 
er noget af det bedste, jeg har gjort i mit 
liv,” konstaterer han.
Der er den oprindelige gruppe, der som 
Hans har boet her i over 30 år, og så 
er der de familier, der er er flyttet ind 
i 1990’erne, hvor de voksne i dag er i 
50’erne. De oprindelige Skråplansind-
byggere kalder dem spøgefuldt ”de 
unge” eller ”tilflytterne”. 

SKRåPLANET
Fra fuldskæg til oldekolle

Skråplanet er et af Danmarks første bofællesskaber. De 33 huse og fælleshuset 
er fra begyndelsen af 1970’erne. I dag bor halvdelen af de oprindelige beboere 
der fortsat, og ingen har lyst til at flytte. Så nu er der oldekolle-tilstande på vej. 

 Vi kigger af og til på os selv  
lidt udefra og siger: Hvad er det  
for en gang oldekolle?
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blomstrende danske kultur for bofælles-
skaber. De tog den med til USA. Og sleb 
den til. Ret skarpt endda. Amerikanerne 
er løbende på besøg i Skråplanet og 
omvendt:
”Jeg har haft mange diskussioner med 
Charles ovre i fællessaunaen om bofæl-
lesskabstanken. Når de taler co-housing 
i USA er det på mange områder mere 
rabiat end her. Han siger for eksempel 
lidt drillende, at ’it’s not a real co-housi-
ng if you don’t eat together every day,’” 
citerer Hans på drævende amerikansk. 

Familien i fællesskabet og 
fælles-skabet som familie
Det med at spise sammen er en stor del 
af at bo i bofællesskab. I Skråplanet er 
der spiseklub fra mandag til torsdag. 
Alle beboere er med til fællesspisning 
én eller to af dagene. Hans og hans kone 
Inga Sørensen er med en gang om ugen 
– i tirsdagsspiseklubben. 
”Fra begyndelsen af har vi holdt fast 
i også at spise i familien. Mange af os 
syntes, at familiemiddagen var en vigtig 
ting. Og det synes jeg sådan set stadig. 
Da børnene var små, kunne det være 
det eneste tidspunkt, alle i familien 
var samlet. Og dengang var der jo en 
råben og en skrigen og løben op og ned 
ad trapper og ’må vi spille bordtennis’. 
Derfor holdt vi fast i muligheden for 
familiemiddagen,” forklarer han.
Sammenholdet er stærkt, fornem-
mer man. Der går ikke en dag, uden at 
Hans og hans kone er i kontakt med 
naboerne. Er nogen syge, agerer man 
sygetransport, indkøber og psykisk 
opbakning. Og Skråplanet er næsten 
selvforsynende med eksperter. Der er 
psykologer, psykiatere, sygeplejersker, 
læger, erhvervsfolk, advokater, mate-
matikere og sprogkyndige iblandt. 
”Vi har meget lidt sladder, men vi ved 
en masse om hinanden, og dét taler vi 
også om. Men vi opfatter det ikke som 
sladder. Vi har alle sammen haft vores 
nederlag med fallerede parforhold og 
job, sygdom og mislykket børneopdra-
gelse. Men vi er ikke bange for at vise 
dem og tale om dem,” siger han.

På vej ind i Skråplanet virker husene 
meget hvide, men sjovt nok er det 
anderledes på vej ud. Dér er et lysegult, 
og dér er et laksefarvet. Hans trækker 
på skuldrene. Herregud. Det er ikke alt 
fællesskabet blander sig i længere.

Er der en forskel på de oprindelige be-
boere og dem, der er kommet til siden?
”Godt spørgsmål. Ja, der er nok en 
mentalitetsforskel. De nyere har ikke 
oplevet mudderdagene, da det hele var 
nybygget og mudret, og gummistøv-
lerne lå i lag i entreerne, når børnene 
var inde og besøge hinanden. De har 
til gengæld indimellem haft fornem-
melsen af, at måden vi gør tingene på er 
indforstået. Men så må man jo spørge,” 
siger han.

Børnenes skråplan
Der bor en enkelt familie med små børn 
i Skråplanet i dag. Det var forfatteren 
Peter Høeg, der sørgede for, at hans hus 
blev solgt til en børnefamilie, da han 
flyttede til Jylland for nogle år siden.
Dengang i 70’erne og 80’erne var der 
flere børn i næsten alle 33 huse. 68 børn 
i alt i stormagtsdagene. I en årrække 
var der så mange småbørn, at Værløse 
Kommune lejede sig ind i fælleshuset 
og drev en kommunal børnehave der. 
Og på den lokale skole bemærkede man 
forskellen på parcelhusbørnene og Skrå-
plansbørnene.
 ”Vi fik at vide, at vores børn var bedre 
til at omgås andre børn i forskellige 
aldre. En otteårig kunne som det mest 
naturlige sætte sig ved siden af en 14-
årig i bussen til skole. De sagde også, at 
vores børn var gode til at være sammen 
med andre voksne end lige deres for-
ældre. Det er jo nogle kompetencer, de 
har fået med herfra som en helt naturlig 
ting,” pointerer Hans.
Engang til et debatmøde på den lokale 
skole, hvor flere forældre fra Skråplanet 
med deres stærke fællesmødekultur 
havde noget at sige, blev det for meget 
for en af de andre forældre. Nu var han 
altså træt af at høre på ”de flippede 
socialister fra Skråplanet”. Hvorpå en af 
Skråplanets mødre rejste sig og indviede 
forsamlingen i, at det altså overhovedet 
ikke var socialister, der var flest af i 
Skråplanet. Hun kendte da i hvert fald 
indtil flere socialdemokrater!

Dogme-bofællesskaber
Skråplanets grandfather arkitekt 
Gudmand-Høier er en af hjernerne bag 
hele bofællesskabsideen. Skråplanet 
har da også en meget stor aktie i USA’s 
såkaldte co-housing-bevægelse. De to 
primus motorer Kathryn McCamant 
og Charles Durrett var udvekslings-
studerende i Danmark i begyndelsen af 
1980’erne og blev fascinerede af den 

livsvalg
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 Vi har meget lidt sladder, 
men vi ved en masse om 
hinanden.

 Vi holder jævnligt nogle  
monsterfede voksenfester  
med funky cocktails i stride  
strømme og bartendere fra de  
dyre barer i indre by. Det er  
ikke fornuft det hele. 



Med Culturel får du mulighed for at krydre hverdagen med spæn-
dende kulturtilbud og bæredygtige produkter med rabat fra vores 
webshop. Vi tilbyder alt fra spændende, gratis arrangementer til 
forpremierer på film- og teaterforestillinger, koncerter, foredrag og 
meget andet.
Lige nu sparer du 100,00 kr. når du køber Sølvskeen i vores online 
boghandel. Klik ind og find flere gode tilbud på culturelshop.dk.

Tilmeld dig på culturel.dk

Danmarks nye klima- og kulturbevægelse.

For alle, der vil gøre en forskel i hverdagen.

På Sølvskeens 1264 sider findes kun de allerbedste opskrifter fra italienske familier og kokke.  
Den er for italienerne, hvad Frøken Jensens Kogebog er for danskerne, og er blevet den mest solgte kogebog i Italien.

Sølvskeen
kr. 299,95

Du sparer kr. 100,00 

Netop nu i Culturels online boghandel

Italiensk 
for 
begyndere

Culturel er også en ny måde at købe strøm på. Som medlem af 
Culturel giver du noget tilbage til naturen, hver gang du bruger 
strøm. Ved at betale 12 øre ekstra per kilowatttime bidrager du til 
en klimafond, der investerer i nye vedvarende energianlæg. For 
en almindelig husstand koster det altså mindre end 40 kroner om 
måneden at gøre en forskel for klimaet. 

Culturel er god energi, gode oplevelser og et bedre klima.
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NåR Du SeR et  
StjeRNeSKuD…
Nogle synes, et stjerneskud er den ultimative lækkerbisken.  
Andre gyser ved tanken om frokostkøkkenets fisefornemme 
fiskeorgie. Vi har spurgt to smørrebrøds-aficionados om  
stjerneskuddets historie og optimale sammensætning. 

Dissekér Din klassiker: stjerneskuDDet

Af Nadja Pass
Foto af Fintan Damgaard

Madhistorikeren
Bi Skaarup
Første gang vi ser en ret, der minder 
om et stjerneskud, er hos den kendte 
kok Otto Bock, der regerede i D’Angle-
terres gryder i begyndelsen af forrige 
århundrede. Med stærk inspiration fra 
sin læremester – den franske mesterkok 
Escoffier – udviklede han luksusretten 
”Toutes Paris”. Han lagde hvidvins-
pocherede søtunger på løse ris og 
garnerede det med hvidvinssauce, den 
krebsehalebaserede nantuasauce og 
trøfler. Sådan en ret var typisk for sin 
tid, hvor det københavnske borgerskab 
gav den hele armen. Deres økonomiske 
selvforståelse blomstrede med de 
mange anlægsbyggerier, konditor-
kagerne svulmede, og det blev populært 
at erstatte den varme frokost hjemme 
med frokostrestauranternes raffinerede 
smørrebrød. Bocks ret endte som det 
overlæssede stjerneskud, og med de 
dyre ingredienser fik det høj status, ale-
ne fordi der var så meget på, mens det 
netop er det overlæssede, der for mange 
moderne ganer får det til at fremstå så 
vederstyggeligt. I en moderne kontekst 
er det helt klart et stykke mad, der vil 
alt for meget. 

 Læs mere om Bi Skaarup og hendes 
studier af Danmarks madhistorie på 
historiskmad.dk

Nyfortolkeren
Adam Aamann
”Hadet af mange, elsket af flere! En til 
tider kontroversiel cafeteria-klassiker, 
der kan have en blanding af friture, sur 
rejespand og hylden bagerst i fryseska-
bet over sig! Men hvis denne ret bliver 
taget bare lidt alvorligt og lavet med 
friske råvarer, kan det blive rigtig godt 
på den næsten lidt for meget af gode-
måde,” indleder frokostkokken Adam 
Aamann sin opskrift på stjerneskud i sin 
kogebog Aamanns til frokost. I sin fro-
kostrestaurant på Østerbro nyfortolker 
han smørrebrødsklassikerne og prøver 
at undgå tidligere tiders kød-tsunamier, 
mens han tager både traditioner og 
råvarer under kærlig behandling. Derfor 
garneres fiskefiletterne i hans version af 
stjerneskuddet med fjordrejer, stenbi-
derrogn, friske asparges og en hjem-
merørt dressing med mayo og creme 
fraiche smagssat med en kraftigt ned-
kogt rejebisque. Man skal kunne smage, 
hvad man spiser, så der skal ikke være 
for mange andre dikkedarer. Og det går 
lidt imod stjerneskuddets natur. 

 Læs mere om Adam Aamann  
og hans moderne smørrebrød på  
aamanns.dk

 Hvor har du fået  
Danmarks bedste og værste 
stjerneskud? Anmeld dem på 
culturel.dk.

          Stjerneskuddet  
er den anden klassiker,  
vi dissekerer i Culturel.  
#1 var Wegners Y-stol.  
Se billedet på culturel.dk.



Culturel er et handlefællesskab for alle os, der gerne vil hjælpe klimaet, handle fairtradevarer 
og støtte kulturlivet – men også synes, det skal være nemt at handle rigtigt  
i vores travle hverdag. Med Culturel får du god energi og god samvittighed.
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Alt godt for bogorme
Hos Culturel elsker vi bøger, og med 
150.000 titler på hylderne i vores net-
boghandel er der et stort udbud og gode 
priser specielt til vores medlemmer. 
Sammen med Dansk Forfatterforening 
har vi bedt en række forfattere om at 
læse et uddrag af deres værker højt for 
dig på Culturel.dk. 30. april præsenterer 
vi desuden Christianshavns Bogfestival 
på Holmen.

God klimasamvittighed
Med strøm fra Culturel bidrager du til 
udbredelsen af vedvarende energi. En 
gennemsnitsfamilie vil betale ca. 40 
kroner ekstra om måneden udover sit 
normale elforbrug. Beløbet bliver auto-
matisk trukket over din elregning og 
går ubeskåret til Klimafonden. På den 
måde giver du noget tilbage til klimaet, 
hver gang du bruger strøm. Nemmere 
bliver det ikke at hjælpe klimaet lidt 
på vej. 

Rabatter og billetter
Hver måned byder Culturel på nye kul-
turoplevelser, som du kan opleve sam-
men med de andre medlemmer. F.eks. 
sparer du 50% på billetterne til Teatret 
Republique. Som medlem af Culturel er 
du også altid sikret en gratis billet til 
bogmessen i Forum.  
Følg med på Culturel.dk for at se de 
aktuelle tilbud. 

LaD OS 
HaNDLe  
i FLOK

Af Anders Buhl 



Culturel er et handlefællesskab for alle os, der gerne vil hjælpe klimaet, handle fairtradevarer 
og støtte kulturlivet – men også synes, det skal være nemt at handle rigtigt  
i vores travle hverdag. Med Culturel får du god energi og god samvittighed.

 CULTUREL  Nr. 1 2011 17

Tip en ven - og få et gavekort
Hjælp os med at gøre fællesskabet så 
stærkt som muligt. 
Inviter andre pionerer med, så vi sam-
men kan forandre verden.
Bliver din ven medlem kvitterer vi med 
et gavekort til vores Culturelshop.dk på 
300 kr.

Gratis abonnement på Magasinet
Magasinet Culturel sætter fokus på 
handlekraftige mennesker, nye fæl-
lesskaber, kulturelle tendenser og 
bæredygtig vækst. Altid med et mix 
af de dybdeborende personportrætter 
og de mere sansemættede tanke- og 
appetitvækkere. Enhver kan bestille 
magasinet på culturel.dk til 49 kroner 
+ porto. Som medlem af Culturel får du 
magasinet tilsendt gratis.

Vær med i fællesskabet
Del dine tanker om klima, kultur og 
bæredygtig livsstil med os andre på 
facebook/culturel.dk. Lad os sammen 
følge, hvordan verden slukker lyset 
under Earth Hour den 26. marts på 
culturel.dk/earthhour.  
Og husk at tippe redaktionen om hand-
lekraftige mennesker, nye fællesskaber, 
spændende projekter og tankevæk-
kende forandringer ved at skrive til os 
på redaktion@culturel.dk.

 Nemmere bliver det 
ikke at leve bæredygtigt  
i hverdagen.

 Det er nemt at blive medlem  
af Culturel. Udfyld skemaet på
culturel.dk/blivmedlem

 Læs meget mere om  
Klimafonden, og hvad dit  
klimabidrag går til, på  
klimafonden.dk

 De præcise el-priser  
bliver jævnligt opdateret,  
og dem kan du altid se på  
culturel.dk.

HanDlekraft

Sådan fungerer et Culturel- 
medlemskab
I praksis betaler alle medlemmer af 
Culturel lidt ekstra hver gang, vi bruger 
strøm – 12 øre for hver kWh, vi bruger. 
For en gennemsnitsfamilie bliver det 
til ca. 40 kroner ekstra om måneden. 
De bliver automatisk trukket over 
elregningen som et ekstrabeløb oveni 
vores normale elregning. De 40 kroner 
går ubeskåret til Klimafonden, der 
bygger nye vindmøller for pengene. På 
den måde er vi sikre på, at ingen af os 
bruger strøm uden samtidig at give no-
get tilbage til klimaet. Så selvom vi også 
går op i at spare på strømmen, kan vi i 
hvert fald bruge den strøm, vi er nødt 
til at bruge, med god samvittighed. 

God samvittighed  
– og alt muligt andet godt
For de samme 40 kroner bliver du også 
en del af Culturels handlefællesskab 
og får dermed adgang til alt muligt 
andet godt. For når vi handler i flok, er 
vi mange nok til at sikre publikum til 
spændende teaterforestillinger, læsere 
til eksperimenterende bogudgivelser og 
købere til de nyeste fairtradevarer. Og 

fordi vi handler i flok, kan vi samtidig 
opnå fælles fordele og rabatter på alt 
fra billetter til bøger og bæredygtigt 
design.

Du betaler automatisk  
over din elregning
Det er nemt at blive medlem af Culturel. 
Du skal bare udfylde skemaet på  
culturel.dk/blivmedlem – så sørger vi 
for resten. Nemmere bliver det ikke 
at være med til at gøre en væsentlig 
forskel. For som vi plejer at sige hos os 
på Culturel: Vores fælles handlekraft er 
meningen med det hele.

Om Klimafonden

Klimafonden er – ligesom Culturel – startet af 
SEAS-NVE, der er Danmarks største kunde-
ejede energiselskab. Fonden er udviklet med 
inspiration fra Det Økologiske Råd og i samar-
bejde med Danmarks Naturfredningsforening. 
Christian Poll, der er klimapolitisk medarbejder 
i Danmarks Naturfredningsforening forklarer: 
”Når forbrugerens ekstra bidrag går ind i en 
fond, giver det en sikkerhed for, at pengene nu 
også går til det beskrevne formål – i dette til-
fælde investering i vedvarende energi. I en fond 
er pengene låst til formålet, og den model hilser 
vi miljøorganisationer særdeles velkommen”. 

Hvad koster strømmen?
De danske strømpriser afhænger altid af, om du 
bor øst eller vest for Storebælt. Det gælder derfor 
også for Culturel.
I Østdanmark ligger prisen for Culturels strøm på 
ca. 67,50 øre/kwh inkl. moms og 12 øre bidrag 
til Klimafonden. I Vestdanmark er prisen ca. 
65,25 øre/kwh inkl. moms og 12 øre bidrag til 
Klimafonden. 



 Det var vores klipper, der insisterede på, at vi skulle have et 
confession cam hjemme i mit køkken. Fordi det straks fortæller 
en vigtig pointe nemlig, at det ikke er et glossy magasin. 



 CULTUREL  Nr. 1 201119

Barbara Læssøe Stephensen er vært på programmet Kulturgeist på DR’s nye hemmelige kanal  
DR K. Programmet lyste i efteråret pludselig op mellem modeshows uden ende og lange ørken-
vandringer om den historiske jesus. efter 8 år med Smagsdommerne som det stort set eneste 
kulturprogram på DR friskede det gevaldigt med et format, der ikke kun ville anmelde og give 
kritik, men også formidle og engagere i de værker og kulturelle begivenheder, det egentlig hand-
ler om. Vi har spurgt, hvilke overvejelser der ligger bag den form, som Kulturgeist har fået.

CuLtuReL 
MøDeR 
KuLtuRgeiSt

Kulturgeist indledes hjemme i Barba-
ras køkken, hvor hun fortæller til et 
videokamera, hvad hun vil undersøge 
i aftenens udsendelse. Billedkvaliteten 
kunne være meget bedre, og de irrite-
rede udbrud, når hun laver fejl eller har 
glemt, hvad hun vil sige, er klippet med. 
Spørgsmålene, som hun stiller til dagens 
emne, er ret krævende, men formen er 
afvæbnende og inviterende.

”Det var min klipper, der insisterede på, 
at vi skulle have et confession cam
hjemme i mit køkken. Fordi det straks 
fortæller en vigtig pointe nemlig, at det
ikke er et glossy magasin, det her. Jeg er 
indigneret, begejstret, jeg undrer mig
eller har en mærkelig tese. Men jeg er 
ikke eksperten. Jeg har en holdning, jo, 
og jeg har læst kunsthistorie i et år, men 
vi bruger ikke vores sparsomme tid på 
at tjekke årstal. Jeg er ikke den, der har 
alle svarene.”

”I øvrigt har det confession cam også 
vist sig at være en praktisk indretning. 
Vi har ret travlt, mens vi producerer. Og 
når jeg så sidder hjemme og skriver eller 
laver noget andet, så kan jeg optage 
lige, når jeg tænker: Der er den! Det er 

dét, det handler om! Men det bliver al-
drig perfekt. Og det skal egentlig heller 
ikke være perfekt. Faktisk er det meget 
vigtigere, at man kan mærke mit tempe-
rament. Som seer skal man vide, at det 
er mig, man tager på en rejse med.”

”Det med kunst bliver tit så ophøjet, 
men jeg vil gerne fortælle, at man ikke 
behøver være ekspert for at få noget ud 
af kunsten. Man kan bruge sin intuition 
og sin almindelige dømmekraft. Det 
er o.k. at komme til kunsten med den 
krop og de erfaringer og den evne til 
meningsdannelse, man nu har. Det er 
det, jeg tror på. Dét har jeg lyst til at 
formidle.”

Du nævner gerne oplevelser med 
kunst, du selv har haft. I skolen, med 
din mormor, med dine børn. Hvad 
tænker du om at være personlig?
 
”Jeg har slet ikke lyst til at være neu-
tral. Det falder mig også meget let at 
være personlig. Og jeg synes, det mang-
ler på tv. De værter, der inspirerer mig, 
er dem, der tør være meget personlige. 
Det er for eksempel Jakob Olrik fra I 
seng med DR 2 eller Mikael Bertelsen. 

Så de findes, de personlige værter. Men 
den journalistiske tilgang fylder uberet-
tiget meget. For en retoriker som mig må 
personen gerne bære teksten igennem, 
mens en journalist stræber efter at være 
neutral. Og det er jo nok en af forskel-
lene på en retoriker og en journalist. For 
en retoriker er personligt engagement et 
plus. Og jeg er blevet spurgt, fordi min 
chef Flemming Hedegård, DR K’s Kanal-
redaktør, gerne ville have en vært, der 
både kan og tør være personlig. Så det 
ligger også i opgaven.”

Hvordan slår den tilgang ellers igen-
nem i din rolle som tilrettelægger?

”Vi vil gerne give appetit på værket, 
ikke gøre seeren propmæt. Jeg har jo 
ofte undret mig over, hvorfor der ikke 
er mere formidling af billedkunst på tv. 
Det virker så oplagt, fordi det er bille-
der. Men det er meget sjældent, at man 
på tv får lov til at OPLEVE et billede. 
Typisk bliver det i stedet refereret. I 
Smagsdommerne er der en præsentation 
af et værk på cirka halvandet minut, det 
er proppet med oplysninger, tonen er 
informerende, og det hele skal være så 
faktuelt som muligt. I Kulturgeist vil vi 

kulturliv

Af Lisbet Kjær Johansen
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hellere give plads til at vise værkerne. 
Vi lader kameraet starte i et hjørne, og 
så bevæger det sig hen over værket. 
Uden at det er plastret til med kommen-
tarer og faktuelle oplysninger. Der er 
alligevel ingen, der kan kapere det. Så 
vi giver ikke alle informationerne – det 
må man selv google sig frem til.”

Hver gang hiver du en kunstner med 
ind at se en anden kunstners værk. 
Hvorfor?

”Jeg vil hellere høre kunstnere reflekte-
re i stedet for at forklare. Men tit bliver 
de ikke bedt om andet. Kunstnere bliver 
typisk spurgt: ’Prøv at forklare, hvad 
du laver.’ Jeg forsøger at få dem et andet 
sted hen. I det første program havde 
vi fat i den norske forfatter Karl Ove 
Knausgaard. Han har i forbindelse med 
sit værk Min Kamp givet interview 150 
gange før – og han har hver gang skullet 
forklare, hvorfor han gør, som han gør. 
Jeg tog ham i stedet med til en udstil-
ling, som han ikke havde set før, Sophie 
Calle på Louisiana. Sophie Calle er en 
billedkunstner, der ligesom Knausgaard 

selv bruger sin egen, private historie i 
sine værker. Han blev så optaget af hen-
des værk, at han glemte dét, han plejer 
at fortælle. I stedet så vi, hvad han 
tænder på, og fik et indblik i, hvad de 
to kunstnere har til fælles. I program-
met om undskyldninger bad jeg Peter 
Øvig Knudsen om at reflektere over 
undskyldningen – et begreb, som han 
ikke havde brugt før – og så demonstre-
rede han jo sit vid og sin intelligens på 
baggrund af sine kæmpeværker med en 
spontan refleksion, som vi kunne dele 
med ham her og nu.”

”Flere af de kunstnere, jeg har haft 
inde, spørger mig under optagelserne: 
Hvornår skal jeg så forklare, hvem jeg 
er, og hvad jeg laver? Jamen, det skal du 
slet ikke, siger jeg, jeg skal nok sige et 
par ord om dig som oplæg. Og bagefter 
fortæller de mig, at de har haft nogle er-
kendelser undervejs, som de ikke havde 
set komme, men som også har gjort det 
meget sjovere og mere interessant for 
seeren. For vi har fulgt kunstnerne i de-
res refleksioner her og nu. Man mærker 
jo spontaniteten.”

”Vi går heller ikke efter det aktuelle. Vi 
vil ikke ligge under for det tyranni. I 
stedet har vi et væsentlighedskriterium. 
Nogle gange er det gamle det nye, som 
vi siger på redaktionen. For eksempel 
tager vi i programmet om kroppen i 
kunsten på Glyptoteket og viser nogle 
af skulpturerne dér. De er jo ikke nye, 
men de er interessante i sammenhæn-
gen, og vi har dem til rådighed hele 
tiden.” 

”Jeg har også mange meninger om, hvil-
ke rum i byen vi viser. Jeg er inkarneret 
bybo, og jeg har boet inden for voldene, 
siden jeg var 18. Så jeg kender hver en 
brosten. Så i programmet om undskyld-
ninger er det ikke tilfældigt, at jeg går 
forbi Domhuset. Vi fortæller ikke altid 
om stederne; nogle gange viser vi dem 
bare, og så er der detaljer, som nogle 
måske lægger mærke til, andre gør 
måske ikke, men det er fint.” 

Hvor stammer den interesse fra – er 
du selv blevet taget ved hånden?

”Det er ikke, fordi jeg er blevet slæbt 
rundt med min familie for at se på 
kunst, men de har taget mig med på 
højskole, siden jeg var 11, og jeg har på 
den måde været rundt i hele landet og 
hørt foredrag og deltaget i alverdens 
former for aktiviteter, og det har givet 
mig interesse for at se på kultur og 
samfund. Og så har de i øvrigt lyttet til, 
hvad det var, jeg oplevede. Jeg er sådan 
én, som tog til Louisiana med mine 
venner i weekenden, og efter gymna-
siet rejste jeg til Firenze, da jeg havde 
tjent nogle penge, og så stod jeg der og 
oplevede de mest fantastiske værker 
og blev forelsket – der fik jeg for alvor 
åbnet sanserne for billedkunsten. Siden 
har jeg dyrket alle de skatte, der var lige 
rundt om mig. Så jeg kender museernes 
samlinger virkelig godt.” 

”Men værkerne skal selvfølgelig være 
vedkommende. Det skal være betyd-
ningsfuldt for os lige nu; det skal indgå i 
nogle af de tendenser, som vi undersø-
ger.” 

Hvor ser I efter dem?

”Jeg har et opsparet overskud af ting, 
der har ligget i min indre skrivebords-
skuffe, og som jeg gerne vil have ud. Jeg 
har et stort netværk blandt kunstnere, 
og jeg bruger Facebook meget. Dér får 
jeg ofte inspiration og svar, hvis jeg har 
et spørgsmål. Vi er ikke et trendma-
gasin, men vi undersøger ting, som vi 
har lagt mærke til, studset over, undret 
os over. Hver gang løfter vi også en 
kunstner op. Som Gudrun Hasle og Tine 
Maria Nielsen, som laver fantastiske 
værker, men ikke har lavet udstillinger 
på museerne. Jeg synes, det er sjovt 
at pege på kunstnere og kunstværker, 
som ikke har fået den anerkendelse, de 
fortjener endnu. Der er så meget, jeg 
elsker, og som jeg har lyst til, at andre 
skal se.”

Barbara Læssøe Stephensen er vært på DR K-formatet 
Kulturgeist. Hun er uddannet i retorik med sidefag i 
kunsthistorie. Indtil for nylig kommunikationschef 
i Kunstforeningen Gl. Strand. Har tidligere været 
ansat som taleskriver og taleredaktør i henholdsvis 
Miljø- og Energiministeriet og i Undervisningsmi-
nisteriet. Desuden har hun lavet kampagner for De 
Radikale op til folketingsvalg og er Smagsdommer på 
DR2.
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Top 5 tv værter og formater

 Jakob Olrik & I seng med DR2
Noget så intimt som sex bliver 
præsenteret, så man kan holde ud 
at se på det. Der bliver skabt et 
naturligt rum, hvor Jakob Olrik 
sidder og snakker med sin gamle 
ven, der er tilrettelæggeren. Det er 
i øvrigt også optaget hjemme.

 Jes Stein Pedersen 
 & Deadline 2. Sektion

Han er så fantastisk dygtig til at 
finde nye mennesker, der kan være 
eksperter i vores liv. Det er ikke 
tordenskjolds soldater hver gang. 

 Matthew Collings  
 & This Is Modern Art, BBC

Han tager udgangspunkt i spørgs-
mål, som almindelige mennesker 
stiller til kunsten. Fx hvor blev 
skønheden af? Og så rejser han 
rundt og ser på værker og leder 
efter svar i samtaler og leg med de 
ypperste, sjoveste kunstnere. 

 Mikael Bertelsen 
 & Den 11. Time m.m.m

Han er grotesk modig og original. 
Han har blandt andet lært os, at tv 
både kan være langsomt og super
underholdende. Samtidigt.

 Ramasjang sover 
Det program har da været min 
trøst i de lange vinteraftener, hvor 
man ligger alene i sin egen seng, 
men så alligevel kan høre en an-
dens åndedræt. Det er overskuds-
tv for alle pengene. De værter, der 
er med. Den måde de er villige til 
at afgive autoritet og lægge sig og 
snaske i en hovedpude. Også Signe 
Lindqvist, der er chefen for hele 
kanalen.

Værd at holde øje med lige nu 

 Pernille Fischer Christensens  
 nye film: En familie

 Nathalie Djurberg på  
 GL STRAND 

 Næste sæson af Borgen

 Indvielsen af Your Rainbow  
 Panorama – Olafur Eliassons 
 installation på taget af AROS

 Og så alt det, der vil overraske 
 mig... 

Klassiske værker, der bliver ved 
med at inspirere
 
Listen er uendelig, men for nu at gøre 
det nemmere bliver vi i Danmark: 

 Manets Absinthdrikkeren
på Glyptoteket
Jeg så Manet for første gang i 
80’erne på Orddrupgård og har 
været fascineret lige siden. Jeg 
elsker det dystre og dunkle, hvor 
det kan være svært at skelne sort 
fra grønt. Det er mystisk dragende.

 Salis rytterstatue på  
 Amaliensborg Slotsplads

Den står og balancerer på tæerne. 
Som en evig påmindelse om, at der 
findes en verden og en tilstand, 
hvor alt er i balance, og det hele 
går op i en højere enhed.

 Emil Aarestrups digte
Der er så mange digtere at vælge 
imellem. Men Aarestrup har været 
med mig, siden jeg var helt, helt 
ung, og jeg er stadig benovet over, 
hvor ekvilibristisk han behandler 
rim og rytme.

 Søren Ulrik Thomsens essays
Det er altid godt at starte et mid-
dagsselskab med et essay af Søren 
Ulrik Thomsen. Jeg læser gerne et 
op om ugen, hvis jeg kan komme 
til det! Parcelhuse på højkant er 
en lige højre til min generations 
selvfedme.

 Nils Malmros’ film  
 Kundskabens træ

Den films replikker og konflik-
ter har lagret sig i mig og min 
generation for altid. Kampen 
for at opbygge relationer og den 
nådesløse måde unge behandler 
hinanden for at overleve i det nye 
hierarki. Ungdommen er alt andet 
end sorgløs, og hver replik kan 
ændre dit liv.
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Sanserne er altid med os. en sikker vej til et sjovere, dybere og smukkere liv  
er at give dem alt, hvad de kan tage. Slå ørerne ud, spids næsen og lad hænderne  

følsomt fatte en inciterende bog om vores gådefulde kroppe.

SaNSeBeRuSet  
tiL HVeRDag

Til sindet
Hvad er meningen med, at menneskebørn er så hjælpeløse og 
bruger en hel barndom på bare at lege og lære? Dyreunger 
kan jo klare sig selv efter få måneder. Den fabulerende barn-
dom er netop det, som gør os til mennesker, påstår filosofi-
professor Alice Gopnik: Barndommen er menneskehedens 
Reserch & Develoment-afdeling, hvor mennesker gennem leg 
lærer at forestille sig, at verden kunne være anderledes. Og 
så øver vi vores uovertrufne sociale færdigheder i alverdens 
forestillede scenarier som børn: ”Så sagde vi, at du var fa-
ren, og jeg var hunden, og så blev vi væk.” Allerede 1-årige 
udviser omsorg og empati, og netop indsigten i andre men-

neskers sind er det, som sætter os i stand til at være sociale – og til at manipulere 
andre! Til gengæld husker små børn ikke livet lineært (først skete der dét, så skete 
der dét), og de kan kun huske begivenheder, hvis man giver dem et stikord. Alice 
Gopniks bog er en koncentreret aha-oplevelse om børns tidlige udvikling. Herlig 
pligtlæsning for voksne.
The Philosophical Baby: What Children’s Mind Tell Us about Truth, Love, and the  
Meaning of Life. Farrar, Straus and Giroux, 2009. 

Til maven
Hvorfor spiser vi så få forskellige ting og mest af alt 
korn på tusind måder, når naturens spisekammer bugner 
af spiselige planter og dyr. Hvis vi genopliver tidligere 
generationers viden om urter, planter og svampe ude fra 
vildnisset, kan vi supplere vores mad med vilde smags-
oplevelser – og føre vores køkken i nye retninger. Tor 
Nørretranders viser i sin nye bog, hvordan landbruget 
gennem 10.000 år har udpint jorden med monokulturer. 
Vi har brug for flerårige planter, der lever sammen i 
symbiose og i det hele taget ligner de vilde planter mere. 
Så vi skal både samle i naturen og dyrke små køkken- 
haver. Vi kan både blive sundere, reducere CO2-ud-

ledning og skaffe mere mad til klodens voksende befolkning, når vi bliver venner 
med det vilde, lige fra skvalderkål til kantareller og meget vildere endnu! Lad os for 
eksempel tage ud og spise dunhammere. Om efteråret kan man spise rødderne som 
mos. Og om foråret spirerne: Træk toppen op ad planten – den ligner en porre og 
smager lidt som agurk. 
Tor Nørretranders: Vild verden. Tiderne skifter, 2010.

Til synet og sindet
Den lige vej til sindet går gennem krop-
pen. Og når Dansk Danseteater – i 30 år 
flagskibet inden for moderne dans –  
kaster kroppene rundt i rummet, ram-
mes man af tusind følelser. Find én 
at holde i hånden, så er alle sanser på 
arbejde under forestillingen.
Se programmet på danskdanseteater.dk

Af Heidi Laura
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sanseeksplosioner

Til næsen
Rotten er lugtesansens konge og oplever som så mange 
pattedyr verden gennem næsen, mens vi mennesker 
har en overraskende ringe evne til at lugte os frem. 
Sandsynligvis er vores næse faktisk blevet sløvere og 
sløvere, siden vores fjerne stenalderforfædre begyndte 
at holde hunde som hjælp til at jage, fordi hundens 
fine næse gjorde arbejdet for os. Til gengæld kan den 
menneskelige næse noget helt særligt: Vi har én sans 
for lugte, som kommer udefra – og en anden for lugte, 

som kommer inde fra vores mund. Det er forklaringen på, at mad og 
drikke kan lugte så meget anderledes, end den smager. Tænk bare på blå oste, som 
nok er en ganefryd, men ingen næseglæde. Imidlertid opfanger mennesket også 
dufte helt ubevidst; mange oplever et uforklarligt behag eller ubehag ved steder 
eller andre mennesker, som i virkeligheden er molekylært: Det er lugten, som ube-
vidst påvirker os. Den amerikanske psykolog og lugteforsker Gilbert Avery er en 
skøn guide til duftmolekylernes rejse gennem næsens hemmelighedsfulde verden.
Gilbert Avery: What the Nose Knows – The Science of Scent in Everyday Life. Crown 
Publishers, 2008.

Til øret
Vi er en musikalsk art. Umiddelbart giver det ingen mening, at 
mennesker skulle være så optaget af musik – et rent overskuds-
fænomen, som ikke på nogen måde sikrer vores overlevelse. Men 
musikken sidder dybt i os og hører til det sidste, vi glemmer, hvis 
mørket sænker sig over vore hjerner. Dybt demente kan ofte 
stadig synge. Måske har vi engang i fortiden kommunikeret med 
toner, før det sprog, vi kender i dag, udviklede sig. Og måske 
havde vi dengang alle absolut gehør og kunne genkende enhver 
tone umiddelbart. Kinesere har stadig absolut gehør meget of-
tere end vesterlændinge, måske fordi deres sprog stadig bruger 
tone som betydningselement. Nogle ser farver, når de hører 
musik – komponisten Franz Liszt kunne finde på at bede sine 
orkestermusikere om at ”spille mere blåt”, andre oplever vilde 
lydhallucinationer – og vi udskiller alle bonding-hormonet 
oxytocin, når vi synger sammen. Den uforlignelige neurolog 
Oliver Sacks rapporterer i Musicophilia fra øregangene og 
indersiden af hovedet med et væld af tankevækkende cases. 
Oliver Sacks: Musicophilia, Tales of Music and the Brain. Knopf, 2007.

Til øret
Third Ear byder på store lytteoplevelser 
for sande radioelskere. 
Hent podcasts eller tune ind på  
thirdear.dk

Til øret 
Drømmende tonemalerier fra den 
amerikanske indie duo Beach House: 
dream pop, lo-fi og shoegaze. 
Beach House: Teen Dream. 

Til næsen
Dejlige bærtoner 
med lidt mokka og 
cigarkasse? Til alle, 
som har lyttet til 
vinelskeres 
lyriske ord-
filigran  
uden helt at 
kunne omsætte det 
til duftbilleder, findes en magisk kasse 
– Le Nez du Vin. De små flasker med 
vinøse dufte oversætter ordene til duft-
molekyler og olfaktoriske oplevelser, fra 
solbær over citron til røg, mens et hæfte 
fortæller om de store vines typiske 
duftkomponenter. 
Le Nez du Vin kan købes i vinbutikken 
Garance i Skt. Gertrudsgade.

Til tungen
Røget paprika: Sommergrillsmag på 
dåse, sejt til vintergryderetter.

Til næsen
Blomster på flaske. Rosenvand er uund-
værlig i orientalske søde sager og dejlig 
til at lette vintertyngden. Prøv et skvæt 
i en god limonade (for eksempel Cal Vals 
økologiske) eller fyld dadler med rester 
af julemarcipanen blandet med rosen-
vand. Også godt til ansigtet.
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TRÆK 
VEJRET
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TRÆK 
VEJRET

 

 Man må engagere sig,  
sætte det i gang og så se, 
hvor det bevæger sig hen. 
Det var jo også Napoleons 
motto, ikke – ’On s’engage’.

Kul og grønne sKove

Af Nadja Pass. 
Fotos af Carsten Snejbjerg
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Iværksætterens åndedræt
Vekselvirkningen mellem teori 
og praksis
Lad os bare trække vejret dybt ned i 
maven nu og starte med iværksætterens 
åndedræt. Den store mentale indånding, 
der gøder ideer, får visioner til at spire 
og forretninger til at blomstre. For det 
er sådan, de fleste kender ham – som 
den visionære iværksætter bag Aarsti-
dernes økologiske grøntsagskassekon-
cept. En virksomhed, han startede sam-
men med kokken Søren Ejlersen i 1999, 
og som 10 år senere grøntføder 40.000 
husstande hver uge. En succeshistorie 
om, hvordan man driver en bæredygtig 
forretning, hvor den økonomiske vækst 
trives, mens man dyrker ambitionerne 
om at gøre fødevarekvaliteten mere 
nærværende og landbruget lidt grøn-
nere. 

Thomas Harttung indånder konstant 
teorier, viden og erfaringer. Han læser, 
tager til konferencer i hele verden 
og tænker. Og ud ånder han så idéer, 
løsningsmodeller og eksperimenter: 
”Det er aldrig til at sige, hvor den næste 
idé kommer fra – hvilken kombination 
af tanker, der fører til den næste idé. 

man nødt til at have en rummelighed, så 
det ikke behøver at se pissegodt ud på 
en torsdag morgen. Man skal acceptere 
en grad af grimhed og ukontrollerethed. 
I mit tilfælde bunder det også i en form 
for tro. Det gør ikke noget, at det hele 
ikke kan forklares. Jeg aner ikke, hvor 
det her ender henne – men det skal føles 
rigtigt. Man er nødt til at være ydmyg 
og acceptere, at man ikke kan kontrol-
lere alt. Man har ikke krav på, at det går 
efter en lige linje. Man må engagere sig, 
sætte det i gang og så se, hvor det be-
væger sig hen. Det var jo også Napole-
ons motto, ikke – ’On s’engage’. Man går 
i gang og træffer beslutningerne under-
vejs, som man støder på udfordringerne, 
og så udvikler det sig undervejs. Det er 
en del af det – at tro på sagen og tro på 
sig selv og på, at man trods alt kan gøre 
en forskel og så gå i gang. Man er nødt 
til at acceptere, at der kommer nogle 
tomgangsperioder, hvor der ikke sker så 
meget, eller verden er en imod. Så skal 
man huske at dagdrømme lidt.”

Så det gælder om at leve en alsidig 
hverdag. Ved at have gang i mange ting 
på en gang holder man sit opmærksom-
hedsfelt spændt ud på flere forskellige 
områder – og så kommer der mere ind. 
Det er også vigtigt at veksle mellem 
det praktiske og det mere filosofiske. 
Jeg er i virkeligheden ikke særligt 
praktisk anlagt, men jeg roder med mit 
biochar-anlæg selv, fordi vi ikke har 
økonomiske ressourcer til at have folk 
ansat på mine mest langhårede idéer. Så 
hvis der skal ske noget, kræver det, at 
jeg selv gør det. Det var det samme, da 
vi startede Barritskov Grøntsagshave, 
forløberen for Aarstiderne. Jeg skrev 
nyhedsbrevet om natten og lavede en 
masse andre af de praktiske opgaver, 
indtil det var kommet i omdrejninger, 
og vi havde råd til at ansatte lidt flere. 
Jeg lærer en masse af det undervejs, 
men jeg kan godt have lidt svært ved at 
fastholde opmærksomheden tilstræk-
keligt længe ad gange, så når det først 
kører, skal der helst være nogle andre, 
der tager over.”

”Hvis nu jeg var perfektionist, ville det 
her aldrig kunne lade sig gøre. For det 
roder jo og ser forfærdeligt ud. Dér er 

Man trækker automatisk vejret lidt dybere, når man går hen over markerne på Barritskov fordybet 
i samtale med Thomas Harttung – den visionære landmand, der for 10 år siden var med til at starte 
kassegrønthandlen Aarstiderne og siden har udviklet en række andre grønne forretningsideer. Og 
det er faktisk hverken den overfriske vinterluft eller udsigten over det kuperede landskab øst for 
Vejle, der uvægerligt får en til at trække vejret helt ned i maven. Det er samtaleemnet. 

Vi taler nemlig om klodens åndedræt: den kolossale indånding, verden tager hvert forår, når foto-
syntesen får planterne til at suge CO2 ind for at kunne blomstre om kap med hinanden. Og den store 
udånding, der sker senere på året, når planterne visner – udånder – og giver slip på al den CO2, de 
har lagret sommeren over. Det åndedræt mener Harttung nemlig er nøglen til at løse klimaproble-
merne. Hvis bare vi kunne påvirke klodens åndedræt, så den udåndede knap så meget CO2, men i 
stedet lagrede den i jorden, ville det gøre en kolossal forskel. Og nu er Thomas Harttung ikke den, 
der nøjes med at livsfilosofere og teoretisere, når han først er på sporet af en ide, der kan være med 
til at forandre verden. Så han har opfundet en maskine, der i et 1.000 grader varmt snuptag kan 
gøre lige netop det. Dén går vi og taler om, mens vi indånder luften i fulde drag. 

Undervejs slynger samtalen sig rundt om andre former for vejrtrækning – alt det vitale, der skal til 
for, at økosystemer, virksomheder, medarbejdere, iværksættere, Professor Balthazar-maskiner og 
planter trives optimalt. Det er en samtale om alle tilværelsens hjertepumper. Og ikke mindst om det 
sorte guld i den sorte muld.
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Klodens åndedræt 
Fotosyntese XXXL
For Thomas Harttungs vedkommende 
slog iværksætterens åndedræt for alvor 
igennem, mens han skrev biologirap-
porter i gymnasiet. Mens hans klasse-
kammerater kæmpede for helt at forstå, 
hvordan det nu lige var med fotosyn-
tesens komplekse mekanismer, der får 
planterne til at indånde CO2 og udskille 
ilt ved hjælp af sollyset, tændte det 
nogle helt andre og langt mere filosofi-
ske tanker hos den unge gymnasiast. 

Han sugede til sig af den nye viden, som 
planterne suger CO2 under fotosyn-
tesen, og lagrede al informationen i 
hjernen, ligesom moserne, oliefelterne 
og prærierne lagrer biologisk materiale 
og dermed lagrer CO2. Biologisk mate-
riale, der gennem årene presses tættere 
og tættere sammen, mens det lige så 
langsomt ændrer karakter og substans – 
og bliver til noget helt nyt. Kul bliver til 
diamanter, smådyr til olie, planterester 
til tørv. Og i Thomas Harttungs hjerne 
blev alle informationerne om CO2-
lagring presset sammen og raffineret 
til en helt ny vision: ”Drivkraften i mit 
arbejde er at finde ud af, hvordan vi kan 

bruge naturens egne mekanismer til at 
løse de menneskeskabte problemer. Jeg 
startede med at lave en økologisk drift 
på Barritskov, der handler om at bruge 
naturens mekanismer frem for menne-
skeskabte mekanismer. Og så dukkede 
klimaforandringer op som et tema – og 
det første, jeg tænkte var: ’Hvordan kan 
vi sætte naturen på arbejde i kampen 
for at løse det her?’”

”Min interesse for kulstof går helt til-
bage til min gymnasietid, hvor jeg inte-
resserede mig meget for fotosyntesen og 
planternes rolle i det store geo-kemiske 
kredsløb. Det er jo tankevækkende, at 
de menneskeskabte CO2-udledninger i 
atmosfæren tilsammen udgør ca. 7 mil-
liarder tons, mens naturen selv ind- og 
udånder 100 milliarder tons hver eneste 
sæson, når planterne spirer og visner 
og bliver nedbrudt af mikroorganismer. 
Planteverdenen i sig selv tager altså 13-
14 gange så meget ind og ud, som hele 
menneskehedens CO2-udledning skaber. 
Naturen er en enorm lunge, så det må da 
være muligt at skrue lidt på knapperne 
i den enorme lunge, så kloden udånder 
lidt mindre, end den indånder. Det kan 
næsten kortslutte min hjerne at tænke 

på, at hvert eneste lille CO2-molekyle 
i teorien må være inde og vende på 
kloden ca. hvert 8. år. Det må da være 
muligt at få nogle af dem til at blive her. 
Vi må da kunne lagre nogle af dem. For 
mig er det fuldstændig oplagt at bruge 
naturen som reguleringsmekanisme. 
Ikke alene er den en non-profit orga-
nisation; den ville faktisk elske at gøre 
det, for hvis du kigger på de terrestiske 
økosystemer, er landområdernes ind-
byggede natur at indsamle kulstofdepo-
ter. Det ligger i skovenes, mosernes og 
præriernes dna, at de skal lagre CO2. Det 
er mennesket, der hele tiden plyndrer 
lagrene, men hvis vi lod dem være, ville 
de lige så stille akkumulere. Så det er 
ikke usømmelig omgang med naturen 
at bede den om at lagre kulstof; det har 
kloden 3-4 milliarder års erfaring med. 
Så det er en meget ufarlig teknologi, 
vi tager fat i her. Den er billig, den er 
effektiv, og den er ufarlig, for naturen 
er vant til at gøre det. Det er naturens 
natur.” 

”Men det undrer mig også, at vi kun 
snakker om stigningen i atmosfærens 
indhold af CO2. For i virkeligheden er 
atmosfærens indhold af gasarter jo for-

 Det kan næsten kortslutte min 
hjerne at tænke på, at hvert ene-
ste lille CO2-molekyle i teorien må 
være inde og vende på kloden ca. 
hvert 8. år. Det må da være muligt 
at få nogle af dem til at blive her.

kul og grønne skove



 28    CULTUREL  Nr. 1 2011

bavsende konstant, og det er tilsynela-
dende kun CO2, vi for alvor er begyndt 
at flytte på. Ilt-indholdet, methan og 
kvælstofindholdet er forbløffende 
stabilt. Vi skal være meget glade for, at 
jorden holder iltindholdet stabilt på 21,3 
– for hvis den faldt bare 2 %, hvis den 
gik fra 21 til 19, ville fotosyntesen falde 
med 40 % i verden. Så ville næsten 
halvdelen af vores biologiske aktivitet 
gå i stå – vi er fuldstændig afhængige af 
ilt. Hvis vi omvendt øgede iltindholdet, 
ville store dele af kloden selvantænde. 

Så vi lever midt imellem noget, hvor det 
hele brænder op, og hvor det bliver me-
get lavproduktivt. Så når man tænker 
på, hvor meget vi tonser rundt, og hvor 
meget stormene pisker ilt ind og ud af 
verdenshavene, er det egentlig utroligt, 
at vi sådan kan holde det på 21,3. Men 
det skal vi være meget glade for, for 
hvis det ændrer sig, er vi på den. 

For mig at se er ilt naturens valuta – det 
er altings skaber og ødelægger. Med for 
mange penge brænder man op. Med for 
få penge dør man. Ligesom ilten skal vi 
holde os på den smalle sti. Ilt giver liv 
og er en vigtig del af mange skabelses-
processer. Men ilt nedbryder også, den 
får ting til oxydere og forgå.”

Muldens åndedræt 
– et femstjernet hotel for  
mikroorganismer
Men lige så højtflyvende og luftig 
snakken om ilt, CO2 og atmosfæriske 
forstyrrelser er det ene øjeblik i Thomas 
Harttungs selskab, er samtalen det 
næste øjeblik så håndgribelig, at vi 
begge to står med helt sorte hænder og 
pulveriserer biochar mellem fingrene. 
Vist tager det millioner af år, før bioma-
teriale bliver presset til olie, der gemmer 
sig dybt under jordens overflade, koster 
dyrt at hente op og sekunder at futte 
af. Men Harttung har opfundet en ma-
skine, hvor det kun tager et par timer, 
før udtjent affaldstræ bliver forvandlet 
til gas, der kan varme hele gården op 
– og ikke mindst samtidig produce-

rer det pyrolyserede trækul, der vil 
øge markernes CO2-indhold uendeligt 
længe, når det først bliver spredt ud 
over Barritskovs jorde. En maskine, der 
ånder træflis ind – og udånder lige dele 
gas og trækul. 

Egentlig er der tale om et lille kraftvar-
meanlæg. Ind kommer affaldstræ fra 
udtjente Aarstiderne-kasser og paller, 
der bliver hugget op til træflis og smidt 
i maskinen. Her bliver de af en kolossal 
snegleformet skovl transporteret hen 
igennem et 500 grader varmt rør, der 
er tømt for ilt, så træet ikke forbræn-
der, men forkuller. Undervejs i den 
proces udskilles to ting: 1) gas, der 
brændes af ved 1.000 graders varme og 
dermed opvarmer hele Barritskov, og 2) 
trækul, der har fået nogle ret utrolige 
egenskaber af at blive pyrolyseret i 
den høje varme: ”Biochar har magiske 
egenskaber. Det er ikke noget, jeg har 
fundet på; det stammer helt tilbage til 
nogle indianere, der for 3-4.000 år siden 
fandt på at gøde deres marker langs 
Amazon-floden med resterne af deres 
trækulsproduktion. Det gjorde jorden så 
frugtbar, at de blev fastliggere i stedet 
for nomader. Trækullenes struktur er 
nemlig et rigtig godt arnested for de mi-
kroorganismer, der er med til at øge jor-
dens frugtbarhed. Man kalder det ’terra 
preta di indio’ – indianernes sorte jord – 
og den indeholder typisk 5-10 gange så 
meget kulstof som jorden udenom. Det 
forbedrer muldens kvalitet markant. 
Trækullenes struktur er nemlig meget 
porøs, fordi træets årer, der tidligere 
transporterede vand rundt i stammen 
og grenene, bliver bevaret under var-
mebehandlingen. Så en teskefuld af det 
her har samme indre overflade som en 
hel tennisbane. Den porøse struktur er 
en perfekt matrix for jordens mikroor-
ganismer, så de koloniserer den og øger 
dermed jordens biologiske diversitet. 
Man kalder det ligefrem et femstjernet 
hotel for mikroorganismer.” 

”Tidligere var det kun noget, som vi var 
nogle få jordbrugs- og antropolog-nør-
der, der interesserede sig for, men efter 
at klimadiskussionen kom på banen, er 
der kommet ret stor interesse for det. 
For ud over at være meget velegnet 
som jordforbedringsmiddel øger det 
jo jordens evne til at holde på kulstof. 
Normalt pløjer man jo bare resterne af 
afgrøderne ned eller lader bladene blive 
liggende på græsplænen om efteråret. 

Så spiser regnormene det, og det er jo 
fint, men i den proces er det faktisk kun 
10 % der indgår i den pulje af biomate-
riale, der hele tiden er under nedbryd-
ning. De sidste 90 % bliver faktisk til 
CO2, der ryger op i atmosfæren igen. 
Hvis man i stedet omdanner det over-
skydende biomateriale til biochar, lagrer 
man CO2’en i mulden. For biochar bliver 
ikke nedbrudt. Det bliver i den form, 
det er i, og du vil kunne genfinde det i 
samme form flere tusinde år senere. Så 
på den måde kan vi med biochar lagre 
en masse CO2 i mulden. På en måde, der 
svarer til naturens egen natur.” 

Den Tredje Verdens åndedræt
Energikødhakkemaskine til troperne
Efter den lille sviptur til Amazonas 
er det tid til i det hele taget at tage 
de globale briller på. For en ting er, 
hvad en Professor Balthasar-maskine 
på en gård i Østjylland kan udrette. 
Selvom det i sig selv er ret meget set i et 
ultralokalt perspektiv, ligger maskinens 
helt store potentiale ifølge Harttung i 
den Tredje Verden. Både når det gælder 
CO2-besparelserne, jordforbedrin-
gerne og udnyttelsen af biomaterialet: 
”Anlægget er bygget i en størrelse, hvor 
det kan stå i en afrikansk landsby og 
holde dem forsynet med elektricitet og 
varme, køling, tørring eller afsaltning. 
I dag bruger de jo ofte gamle diesel-
motorer fra Sovjetunionens fald, og 
de er håbløst ineffektive. Med det her 
anlæg vil man i stedet kunne udnytte 
landsbyens lokale biomasseressourcer. 
Ikke riskornene, men avnerne; ikke 
kokosmælken og kokosmelet, men 
skallerne; ikke majskornene, men de 
afgnavede kolber. I troperne bliver 
biomaterialet jo nedbrudt lynhurtigt på 
grund af varmen og luftfugtigheden, så 
hvis man skal kunne udnytte biomassen 
ordentligt, skal man bruge den dér, hvor 
det er. Så dér kan vores teknologi være 
virkelig interessant.”

”I tredjeverdensperspektiv er denne 
her idé også interessant, fordi den er 
ret simpel at bruge. Det kræver ikke en 
masse undervisning at komme i gang. 
Sneglen er altædende, og motoren er 
ligeglad med, hvad der brænder i kam-
meret – bare der er varmt. De fleste 
andre kraftvarmeanlæg er ret følsomme 
over for brændslets sammensætning, og 
som bekendt får det ret hurtigt en ende, 
hvis man hælder benzin på en diesel-
motor. Men den her energikødhakke-

 Naturen er en enorm lunge, så 
det må da være muligt at skrue lidt 
på knapperne i den enorme lunge, 
så kloden udånder lidt mindre, end 
den indånder. 
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 Biochar har magiske egenskaber. 
Det er ikke noget, jeg har fundet på, 
men det stammer helt tilbage til nogle 
indianere, der for 3000-4000 år siden 
fandt på at gøde deres marker.

maskine er meget nem at vedligeholde. 
Så det er en meget demokratisk og 
tilgængelig måde at lave energi på. Så 
det er da drømmen – at det her kan 
blive udviklingslandenes decentrale 
kraftvarmeværker.”

Men selvom Thomas Harttungs hjerte 
banker voldsomt for maskinen og dens 
store potentialer, har den også voldt 
ham mange udfordringer og hjerte-
kvaler: ”Det er drømmen om at få 
energi-selvforsyning, kulstoflagring 
og brødfødning af verdens fattigste til 
at gå op i en højere enhed, der har fået 
mig til at bruge så mange kræfter på det 
de sidste 5 år – og ja, det har da været 
op ad bakke ind imellem. Så vi er meget 
glade for, at vi har fået støtte både 
fra Fødevareministeriet og Klima- og 
Energiministeriet. Der må man sige, at 
den danske tradition for at understøtte 
udviklingen af nye klimatiltag virkelig 
slog igennem. Men der er lang vej 
endnu.” 

Inde i drivhuset, hvor Professor Balta-
zar-maskinen står, foregår alt nemlig 
stadig med tilbageholdt åndedræt. Lige i 
dag er maskinen symptomatisk nok skilt 
ad. Der bliver arbejdet på hele tiden at 
optimere teknikken. Projektet er stadig 
så meget i støbeskeen, at det stadig skal 
bevise sin levekraft ved at kunne køre 
uafbrudt i et vist antal tusinde timer. 
Og det er ikke helt lykkedes endnu. 
Derfor hober træflisen sig op i store 
bjerge udenfor, mens den venter på at 
blive forvandlet til gas og sort guld. 
Det er lidt spændende, hvornår det 
kommer til at ske – og potentialet er så 
stort, at ventetiden næsten ikke er til 
at bære. Man holder automatisk vejret 
i spænding ved tanken. Ikke mindst, 
fordi selve teknikken, når man får den 
forklaret, også handler om tilbageholdt 
åndedræt, for i virkeligheden efterligner 
store dele af teknikken de gammeldags 
kulmiler, hvor man hældte jord oven på 
de glødende kul for at forhindre ilten 
i at nå ned til dem, så de ikke brænder 
op, men i stedet forkuller. Af iltmangel.

Aarstidernes åndedræt 
Hjertepumpens tro og tillid
Lige så stille der er i det lille drivhus, 
der huser maskinen og gemmer sig lidt 
omme bag avlsgårdens hovedbygning, 
lige så livligt er der på resten af Barrit-
skov, der også huser noget så jordnært 
som Aarstidernes hovedpakkecentral.  

Kul og grønne sKove
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Det pulser af liv og en veldrevet virk-
somheds åndedræt. Medarbejdere, der 
indånder fornemmelsen af, at deres 
arbejdsdag bidrager til noget menings-
fyldt, og udånder kasser fulde af øko-
logiske grøntsager. For nok gør Thomas 
Harttung sig masser af filosofiske 
tanker i et makrokosmisk perspektiv 
og snakker om Gaia-teorier og klodens 
samlede åndedræt, men fødderne er 
stadig plantet i Barritskovs muld, og det 
er ikke spor tilfældigt, at Aarstidernes 
kernebegreb er ordet ’Jordforbindelse’. 
I dag er Harttung selv ikke længere en 
del af Aarstidernes daglige ledelse, men 
som stifter og bestyrelsesformand følger 

han stadig udviklingen tæt, og i dag er 
det ikke kun landbruget og skovbru-
get, der er omlagt til økologisk brug; 
han arbejder konstant på at udvikle 
Barritskov til sit eget lille selvforsy-
nende økosystem: ”Barritskov er i sig 
selv et lille økosystem, der så vidt som 
overhovedet muligt er selvforsynende. 
For eksempel bliver plankerne fra det 
lille savværk til vægbeklædning på 
pakkeriet og til de borde, der står i 
vores mødesal. Og de stumper, der ikke 
kan bruges til andet, opvarmer mit eget 
hus. Man kunne kalde det en drøm om 
ressourcesuverænitet. At kunne klare 
sig med egne løsninger i stedet for at 
være afhængig af ting udefra. Det er jo 
en grundlæggende ting i økologisk tan-
kegang, at man så vidt muligt skal være 
selvforsynende og benytte sig af lokale 
ressourcer og dermed gøre sig uafhæn-
gig af fossile brændsler. Det er jo en 
del af hele det økologiske regelsæt. Det 
gennemsyrer, hvordan vi tænker her, og 
derfor gør vi ind imellem ting, der ikke 
kan betale sig økonomisk, men betaler 
sig ressourcemæssigt. Jo mere vi selv 
kan gøre, udvikle, skabe og skaffe på 
stedet, jo mere forurenende transport 
slipper vi for.” 

 Det er aldrig til at sige, 
hvor den næste idé kommer 
fra – hvilken kombination 
af tanker, der fører til den 
næste idé. Så det gælder om 
at leve en alsidig hverdag.

”Jeg tænker også på virksomheden 
som en slags hjertepumpe. Også her 
handler det jo basalt set om indånding 
og udånding. Du lukker op og trækker 
sammen, lukker op og trækker sammen. 
Den rytme skal man interessere sig for. 
For hvis du kun lukker op, løber du jo 
tør for tryk, du er jo nødt til at trække 
dig sammen for at pumpe energi ud. 
Man kan ikke bare slå ud med armene, 
man er også nødt til at klemme balderne 
sammen. Det er ligesom med ilten. Der 
må hverken være for meget eller for lidt. 
Den rytme kender jeg jo også fra udvik-
lingsprojekterne her – først sker der en 
hel masse, og så kan der komme nogle 
lange ørkenperioder, hvor der ikke 
rigtigt sker noget, og så må vi få kon-
centreret det, vi ved. Ved at finde ud 
af, hvad det dybest set er, vi kan gøre 
noget ved, og hvad vi ikke kan ændre 
på, for ellers kan vi ikke komme videre. 
Og den form for økologisk hjerterytme 
er vi da afhængige af.”
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“Hero of the Environment”
Thomas Harttung blev i 2009 kåret 
til en af de få “Heroes of the Env-
ironment” af Time Magazine. Han er 
økologisk landmand og skovbruger på 
Barritskov ved Vejle. I 1999 stiftede 
han kassegrønthandlen Aarstiderne 
sammen med kokken Søren Ejlersen. I 
2005 stiftede han desuden GreenCarbon 
A/S og BlackCarbon A/S, der udvikler 
innovative klima- og bioenergiløsnin-
ger. Desuden sidder han i en række 
bestyrelser og udvalg, der alle arbejder 
med økologi, bæredygtighed, fødevare-
forsyning og klimaforandringer. 

Verden set gennem  
kulstoffets filter
”De fleste mennesker vandrer jo gen-
nem livet uden nogensinde at forholde 
sig til, at kulstof er skelettet bag alting. 
Alting er bygget op på kulstofskeletter. 
Og kulstof har så mange – hvad Goethe 
ville have kaldt – fremtrædelsesformer. 
Det går jo fra det blødeste bløde til 
det hårdeste hårde. Fra dit cashmere-
tørklæde til diamanter. Nogen gange 
ser jeg på hele verden gennem sådan et 
kulstoffilter, der lidt ligner det net, man 
ofte ser i computerspil og 3D-animati-
oner. Som om det hele er hængt op på 
en reolvæg af kulstof. Ligegyldigt hvad 
man ser på, er der jo kulstof i alting, 
ikke blot i brædderne, men også i de 
svampe, der vokser langs brædderne. 
Alt er jo kulstof.”

Kul og grønne sKove

Og så til den virkelig tekniske  
side af sagen
”Black Carbon-anlægget varmebehand-
ler træflisen, så halvdelen af kulstoffet 
bliver til gas, mens den anden halvdel 
bliver til trækul. Gassen bruger vi til 
opvarmning og elektricitet, mens de 
pyroliserede trækul gøder jorden. 
Når man laver grillkul lader man typisk 
meget af gassen blive i kullene, så de 
kan udvikle meget høj varme. I black 
carbon-anlægget handler det i stedet 
om at trække gassen ud, så den kan 
bruges til opvarmning og elektricitet. I 
praksis foregår det ved, at træflisen på 
en time bliver kørt igennem en snegl, 
der transporterer det igennem et 500 
grader varmt, iltløst rør. Når der ikke er 
ilt til stede, kan det ikke brænde – kun 
pyrolysere. I bunden ryger koksene ud, 
og gassen ryger over i den blå kedel, 
hvor der er 1000 grader varmt, hvilket 
giver den perfekte forbrænding af 
gassen, der bestemt ikke er nogen fin 
feminin naturgas, det er en svedig, 
møgbeskidt gas, der er fuld af tjære. For 
at holde den høje temperatur forvarmer 
vi luften, så vi blæser varm luft ind i 
kedelen. Udstødningen bruger vi dels til 
at drive motoren, der laver elektricitet, 
dels til at opvarme sneglen ved hjælp af 
overskudsvarmen fra kedlen, så sneglen 
ikke bruger andet energi end det, den 
producerer med sin egen gas. Det er 
lidt en hønen-ægget-metode - når først 
det er blevet varmt, har det ikke brug 
for energi udefra. Så det skal kun lige 
startes ved hjælp af en lille oliebrænder. 
Resten af overskudsvarmen bruger 
vi til at lave varmt vand, og central-
varme til hele gården, så når røgen 
ryger ud i skorstenen, er den kun 150 
grader varm. Så vi har altså taget 1000 
grader og udnyttet energien rundt om 
i bygningerne helt ned til det blev 150 
grader.” 

Verdens mest geniale motor
”Stirlingmotoren er en lidt Storm P-
agtig affære. Den fungerer ved, at dens 
fire stempler er fulde af heliumgas. På 
den ene side af stemplerne er der 1000 
grader varmt – på bagsiden er der kun 
40 grader varmt, for det er returvan-
det fra vores centralvarmesystem. Når 
heliumgassens temperatur skifter mel-
lem 1000 og 40 graders varme, udvider 
gassen sig og trækker sig sammen. Det 
kører motoren på. Varmt, koldt, varmt, 
koldt – det får stemplet til at flytte sig. 
Man kalder det en ekstern forbræn-
dingsmotor, fordi der ikke brændes 
energi af inden i selve motoren. Der fin-
des kun 20 af lige denne type Stirling-
motorer i hele verden – vi er så heldige 
at have to af dem.” 

Læs mere om thomas Harttung  
og Black Carbon på 
blackcarbon.dk

 Nu har vi længe levet i en  
epoke, hvor vi har nedbrudt 
kulstof, fjernet skove, gravet  
olie op og brændt den af  
– og vi har plyndret os igennem  
den biologiske mangfoldighed.  
Nu synes jeg, vi skal til at  
opføre os som arkitekter i stedet  
for nedbryderkonger.



Erik Steffensen: Rodin
Erik Steffensens ”Rodin” er en af mine absolutte favoritter. Det sort/hvide foto er 
smukt og sløret som gamle fotos, der bærer på gamle historier. Kvinden står natur-
lig, smuk, nøgen, ærlig, sårbar og med en historie, hun kun selv kender. Mine egne 
private og sårbare historier går i gang, når jeg ser hende. Det minder mig om alt det, 
jeg også er, men som ikke kommer til orde i min hverdag. Ikke fordi jeg gemmer på 
det, eller fordi det er hemmeligt, men bare fordi alle de små historier og erindrings-
brudstykker ikke giver mening for andre end mig selv. Det er rart at være i værket, 
og jeg ville ønske, jeg kunne blive lidt længere.

Lynkursus: ”De rigtig gode kunstoplevelser 
får du ikke ved at lytte til andres anbefalin-
ger, men ved at være åben og nysgerrig og 
give dig selv tid til, at kunsten kan komme 
tæt nok på, så den kryber ind under huden 
på dig og rykker ved dig,” siger kunstkon-
sulenten Birgitte Riis, når man spørger 
hende, hvordan man kommer godt i gang 
med kunstens verden. Derfor har vi bedt 
hende sætte ord på, hvordan 4 af hendes 
yndlingsfotoværker er krøbet ind under hu-
den på hende – og hvad de har rykket ved.

Udvalgt og beskrevet af Birgitte Riis
Tak til Astrid Kruse Jensen, Peter Lav Gallery,  
Galleri Bo Bjerggaard og LARM Galleri for tilladelse  
til at gengive værkerne.

kunstkonsulent Birgitte riis

Ismar Cirkinagic: Mass Grave L1
I Ismar Cirkinagics smukke landskabsfotografi skinner solen ned mellem træerne på 
den frodige skovbund. Jeg kan høre fuglene synge og lugte den friske skov.
Titlen er ”Mass Grave L1”. Det smukke landskab gemmer på en dyster fortid. 
Borgerkrigen på Balkans grusomheder visker med ét alle tanker om skønhed 
væk. Selvom tiden sletter alle spor, er der hændelser og grusomheder, vi ikke kan 
glemme! Men midt i gruen mærker jeg håb og glæde. For selvom jeg har haft mine 
kriser og sorgperioder, er jeg helet igen. Livet insisterer på at vokse, og det er en rar 
og betryggende tanke. Der er meget på spil i Ismars værk – det gemmer på mange 
historier. Jeg er vild med det!

FOtOKuNSt

 Selvstændig kunstkonsulent 
i Birgitte Riis Art Consulting. BA 
i Kunsthistorie fra Københavns 
Universitet 2008. Skriver kunst-
blog og artikler, holder foredrag og 
kurser om kunst og kunstverdenen 
og rådgiver virksomheder og private 
om kunst. 
Læs mere på birgitteriis.com
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Adam Jeppesen: DK-Ørestaden 07-14-07
Adam Jeppesens foto af den ensomme og eftertænksomme pige, der netop har spist for sig selv, er helt vidunderligt. Faktisk er 
jeg så heldig at have hende hængende hjemme hos mig selv, og hun taler til mig på nogenlunde samme måde som Erik Steffen-
sens ”Rodin”. Mange stopper op ved det her foto og undrer sig over, hvordan jeg kan have et så trist og mørkt billede hæn-
gende. Men jeg synes, det er alt andet end trist og mørkt. Jeg synes, det er så helt vidunderligt. Som en låge til mine inderste 
tanker. Og det behøver slet ikke være tanker i mol. Bare rolige og afklarede tanker, der ikke er styret af ydre krav, omstændig-
heder og forventninger.

Astrid Kruse Jensen: Constructing a Memory
Astrid Kruse Jensens ”Constructing a Memory” er jeg vild med, fordi det spreder 
glæde og tænder mit barnlige univers. Leg, grin, ubekymrethed og sorgløshed. Og 
så giver det mig lov til at tage mine glansbillederindringer fra min barndom frem: 
somre, hvor solen altid skinnede og duftede af syrener. Juleaftner, hvor sneen dale-
de roligt ned uden for vinduerne, mens der duftede af jul og glæde. Ild i pejsen, nye 
vanter, store bølger ved yndlingsstranden ved sommerhuset på Falster, solbrændte 
skuldre, det første kys, den første kæreste, én stor pærevælling af glade minder.
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Bierne er menneskets bedste venner. 
Ikke alene giver de os den honning, 
der søder vores mad og smører vores 
forkølede struber. Det er bierne, der 
bestøver både blomsterne og 20-50 % 
af landbrugsproduktionen. Så hvis det 
ikke var for bierne, måtte vi undvære 
mange af vores fødevarer.  
Men ikke alene har mennesket brug 
for bierne, bierne har også brug for 
menneskene, hvis de skal overleve de 
mange trusler, der hviler over Europas 
bibestande i disse år. Og det største 
udviklingspotentiale ligger ifølge 
stifteren af Københavns Byhonning 
Kooperation – antropologen Oliver 
Maxwell – i at skabe gode levevilkår 
for bierne i byerne: ”Noget af den mest 
mangfoldige natur i Danmark ligger ved 
togbanerne, hvor planterne får lov at 
vokse vildt, og landbruget ikke sprøjter. 
Og det samme gælder faktisk byernes 

parker og gårde, fordi der ikke bliver 
sprøjtet hele tiden. Så i modsætning til, 
hvad man umiddelbart forestiller sig, er 
det faktisk sundere og bedre for bierne 
at leve og producere honning i byerne 
end på landet. På landet er det nærmest 
en ørken for bierne, fordi der ofte kun 
er én slags blomster i de store plantager. 
Desuden blomstrer planterne på landet 
kun et par uger i juni, mens der i byer-
nes parker, haver og gårdanlæg bliver 
dyrket blomster året rundt. 

Beskæftigelse for udsatte grupper
Men ifølge Maxwell er det ikke gjort 
med at få flere bier tilbage i byerne. Der 
skal også være nogen til at tage sig af 
dem. Der mangler simpelthen biavlere  
– og det er en nok så vigtig del af 
Københavns Byhonning Kooperations 
mission at rekruttere nye generationer 
af biavlere – og ikke mindst at gøre det 
til et langt mere mangfoldigt felt, end 
det er dag: ”De fleste biavlere i dag er 
hvide mænd over 60 år, så hvis biavlen 
skal trives fremover, skal vi have 
spredt interessen til nogle af de yngre 
generationer. Jeg synes, det er oplagt 
at give nogle af byens udsatte grupper 
mulighed for at blive biavlere, fordi det 
ikke kræver en formel uddannelse og 
er relativt let at lære, samtidig med at 
det giver en ny status og andre netværk 
at være biavler. Derfor samarbejder 
vi med fem forskellige sociale pro-
jekter, der hver især skal rekruttere 
7-15 biavlerelever. Der er både tale om 
psykisk syge, tidligere stofmisbrugere, 
indvandrere og langtidsledige, der nu 
får en mulighed for at komme tættere 
på arbejdsmarkedet som biavlere.”

Hvis den vision skal lykkes, er det 
ifølge Maxwell afgørende, at det bliver 
nemmere og billigere at komme i gang 
med at være biavler: ”I dag er det dyrt 
at købe en honningslynge, og du skal 
have ret god plads til udstyret, hvis du 
skal have det derhjemme. Dét stiller vi 
nu til rådighed i vores Bybihus, hvor 
biavlereleverne har fri adgang, og hvor 
alle andre, der har lyst til at holde bier 
i København, kan blive anpartshavere 
og komme godt i gang uden de store 
investeringer. Med tiden håber vi, at 
der kommer økonomi nok i projektet 
til, at vi kan ansætte 3-4 personer i 
skånejob i Bybihuset, for der er masser 
af praktiske opgaver at løse, også for 

Europas bier er en truet dyreart. Klimaforandringerne påvirker deres levevilkår, smitsomme  
sygdomme spreder sig, landbrugets pesticider forgifter nektaren, der bliver længere mellem  
blomsterne på landet, og der bliver stadigt færre biavlere, fordi honningpriserne er presset i bund. 
Det prøver Københavns Byhonning Kooporation nu at gøre en hel masse ved. Så det er tid til at 
snakke om både beskæftigelsen, bierne, blomsterne – og byerne. 

 Virksomhederne kan have  
bistader stående på taget og  
få honning med deres logo på. 
Lidt ligesom en årgangsvin.
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BIERNE IND 
I ByERNE
Af Nadja Pass

Byens nektar

dem, der ikke lige har lyst til at være 
biavlere – for eksempel ligger der meget 
snedkerarbejde i at lave rammerne. Så 
på den måde er der mange forskellige 
muligheder for at være med i projektet 
og komme blødt i gang på arbejdsmar-
kedet.” 

Honning som firmagave
Drømmen om den økonomiske bære-
dygtighed er en vigtig del af projektet, 
der er en såkaldt socialøkonomisk 
virksomhed, der ikke alene prøver at 
løse miljømæssige problemer og sociale 
udfordringer, men gør det på en virk-
somheds præmisser, så driften kan løbe 
rundt, og man kan reinvestere en del af 
overskuddet i virksomhedens fremtidige 
drift. Derfor er det også en vigtig del af 
ambitionen at gøre projektet økonomisk 
bæredygtigt. Og det skal især ske ved at 
sælge honningen – og øge honningens 
markedsværdi: ”Hvis vi skal have en 
bæredygtig byhonningindustri i byen, 
er det vigtigt, at vi kan tage en ordent-
lig pris for vores honning. Det er svært 
i dag, fordi der kommer så meget billig 

honning fra Kina og Mexico, at priserne 
på den danske honning er presset. 
Derfor udvikler vi nye måder at sælge 
honning på, så den kan sælges dyrere 
og dermed finansiere projektet. Planen 
er især at tænke i ’firmahonning’, hvor 
virksomhederne kan have bistader stå-
ende på taget og få honning med deres 
logo på. Lidt ligesom en årgangsvin. Det 
er en meget smuk historie, der ligger 
bag sådan et glas honning, og så kan 
man tage en højere pris for hvert glas, 
fordi det går til et godt formål.” 

Bien som nyttedyr
Ud over de mange praktiske tiltag prio-
riterer Maxwell informationen meget 
højt. I dag er kun de færreste danskere 
opmærksomme på biernes betydning 
for byernes natur og planter. Og de 
færreste af os er klar over, at nogle 
blomster er mere bi-venlige end andre, 
og at vi derfor alene med blomstersam-

mensætningen i vores altankasser kan 
være med til at få byen til at summe. Så 
det kræver meget oplysningsarbejde at 
få bierne tilbage på danskernes mentale 
honningtavle. Desuden kæmper projek-
tet med, at mange forveksler bier med 
hvepse og helt basalt er bange for at 
blive stukket. Derfor holder Køben-
havns Byhonning Kooperation work-
shops i de områder, hvor de nye bistader 
bliver sat op: ”Samfundsudviklingen 
har betydet, at mange af de situationer, 
hvor vi tidligere havde kontakt med 
bierne – og naturen – generelt er ved at 
forsvinde. Når vi bor i byen, tænker vi 
ofte på natur som noget, der ligger fjernt 
fra vores hverdag. Men min holdning 
er, at hvis man skal skabe en bevidst-
hed om naturen, så skal den ikke bare 
være pæn at se på. Den skal også være 
produktiv. For nylig talte jeg med Dan-
marks biavlerforening, og de fortalte, at 
deres medlemstal aldrig har været hø-
jere end under 2. Verdenskrig, hvor der 
var sukkerrationering, og man kunne få 
en stabil forsyning af sødemiddel ved at 
holde bier. Dengang nåede de helt op på 
40.000 medlemmer. I dag er de 4.000.”

Smittende begejstring
Ideen til Københavns Byhonning 
Kooperation har ikke været længe un-
dervejs: ”Jeg fik ideen lige efter klima-
konferencen, hvor jeg havde sagt mit 
job op for at udvikle et konkret projekt 
– en ny socialøkonomisk virksomhed 
– der dels kunne hjælpe miljøet, dels 

 Det er faktisk sundere  
og bedre for bierne at leve  
og producere honning i byerne 
end på landet.

Af Nadja Pass
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kunne hjælpe på det, I danskere kalder 
’integrationsproblematikken’. Jeg hader 
det ord og synes, det er vigtigt i stedet 
at tænke konstruktivt og skabe positiv 
synlighed for de mennesker, der lever 
på kanten af samfundet. Det cyklede 
jeg og tænkte på, da jeg kørte forbi et 
sted på Amager, hvor der var bistader. 
Det var koldt, og det sneede, men der 
var et navneskilt på hegnet – og så 
ringende jeg til biavleren og drak en kop 
kaffe med ham, og han var så begejstret 
for bier, at jeg blev smittet med det 
samme – og så begyndte jeg at læse om 
bier og biavl og mødte flere biavlere og 
hørte om de forskellige projekter, der 
var i gang.”
 
Derefter er det gået slag i slag, og 
allerede et år senere er Københavns By-
honning Kooperation en realitet. Men 
Oliver Maxwell har også været en rigtig 
arbejdsbi i det forgangne år: ”Det er en 
meget vigtig balancegang at opstarte 
en socialøkonomisk virksomhed. For 
på den ene side skal der være én, der 

påtager sig 
ansvaret 
for at drive 
processen – 
men på den 
anden side 

er det vigtigt at indgå partnerskaber 
med andre, der kan hjælpe én videre. 
Det kræver, at man kan skabe begej-
string om projektet og giver partnerne 
mulighed for også at have indflydelse. 
Og projektet ville aldrig have været, 
hvor det er i dag, hvis ikke vi havde fået 
en masse hjælp til for eksempel grafisk 
design og juridisk rådgivning. Så rigtig 
mange gode ideer og projekter dør, fordi 
der ikke rigtig er nogen, der er klar til 
at gribe bolden og løbe med den. Men 
det er mindst lige så vigtigt, at man har 
en meget åben tilgang, hvis man skal 
have succes med en socialøkonomisk 
virksomhed, så jeg snakker med alle 
og er meget interesseret i andre men-
neskers tilgang, og jeg fortæller alt til 
dem. Det tror jeg er vigtigt for at skabe 
den begejstring, der er så vigtig i sådan 
et projekt.” 

Fra god ide til socialøkonomisk virksomhed
Københavns Byhonning Koorporation har allerede vundet sin første pris som et 
af Europas bedste sociale innovationsprojekter. Og det er ikke helt tilfældigt, for 
stifteren – Oliver Maxwell – har været rådgiver for socialøkonomiske virksomheder 
i ti år og er lidt af en kapacitet på området. Så derfor er hans egen virksomhed selv-
følgelig bygget på de iagttagelser, han har gjort sig igennem tiden: ”Der er 6  
karakteristika, som man kan bruge som en slags tjekliste til et stærkt socialøkono-
misk koncept. Og dem kan andre også med fordel lade sig inspirere af, hvis de vil 
skrue et bæredygtigt projekt sammen:

Man skal have en god ide. Et socialt, miljømæssigt eller sundhedsrelevant  
 formål, der er klart og nemt at forstå. Vores formål er: Flere bier i byen.

 Der skal være økonomi i projektet. Man skal have et produkt, man kan sælge 
 til en kunde. Vi sælger honning. 

 Den økonomiske konstruktion skal være gennemsigtig, og man skal kunne se  
 udefra, hvordan det fungerer. Der må ikke bare være en ejer, der skovler alle  
 pengene i sin egen lomme. Selvfølgelig skal man tjene penge på det – man skal  
 kunne tjene en løn og betale sine medarbejdere. Men det skal være gennem- 
 sigtigt, så alle kan se, hvordan det hænger sammen. Vi har valgt at lave den  
 økonomiske konstruktion i form af et kooperativ, fordi det både er demo- 
 kratisk og gennemsigtigt. 

 Man bruger partnerskaber i alt, hvad man gør, og sørger for, at ens partnere  
 føler, de får noget tilbage. I vores projekt har vi fået gratis hjælp og støtte fra 
 mange andre virksomheder og projekter. Både til grafisk design, tryk og juridisk  
 rådgivning. Til gengæld har partnerne fået en god historie, netværk og nye  
 businessmuligheder ud af at hjælpe os. Advokaten bliver for eksempel profileret  
 rigtigt godt inden for det her nye område nu på grund af hans deltagelse.

 Man skal have særlige innovative principper for, hvordan man gør tingene.  
 Man skal kigge på projektet og spørge sig selv, hvad der gør projektet anderle-
 des, og hvordan det styrker projektet. For vores vedkommende er det fx den 
 sociale dimension. Formålet er at få flere bier i byen, men måden at gøre det på 
 er at skabe jobs til udsatte grupper. Vi er også innovative i vores struktur ved 
 at være demokratiske og bygge på en helt unik samfundsmodel, der involverer 
 forskellige virksomheder og foreninger til at støtte formålet. 

 Projektet skal være lokalt forankret. Et sted, et lokalsamfund, en målgruppe,  
 der holder det hele sammen fysisk. For os er det København. Det er Køben- 
 havns bys projekt. Det kan også være endnu mindre – et boligselskab. Det er 
 vigtigt, fordi det skaber klarhed om, hvem målgruppen er, og gør det nemmere 
 at måle på, hvordan det udvikler sig. Det gør det også nemmere at identificere 
 samarbejdspartnere og finde ud af, hvad der er vigtigt for dem. Det lokale 
 aspekt sikrer ejerskab, forankring og integritet.”

 Han var så begejstret  
for bier, at jeg blev 
smittet med det samme.
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Naturens honning-raffinaderi
Honning er noget af det reneste, man 
kan forestille sig. Ikke alene undgår 
bierne at suge nektar fra de forurene-
de planter – honningproduktionspro-
cessen har også i sig selv et indbygget 
raffinaderi, der sørger for at rense 
nektaren, inden den bliver til hon-
ning. Bier kommunikerer i høj grad 
gennem munden og smagssansen, 
og overfører nektaren til hinanden 
ved at slikke hinanden om munden. 
Når den første lille arbejdsbi samler 
honning, foregår der nogle naturlige 
renselsesprocesser i dens mave, inden 
den flyver tilbage til bistadet, hvor 
den overfører nektaren til en anden 
bi, som så bearbejder nektaren i 
maven, inden den giver den videre til 
en 3. bi, der så igen renser nektaren, 
inden den fyldes ned i honningcellen. 
Så eventuelle tungmetaller bliver i 
biernes krop, mens honningen bliver 
renset tre gange. 

Bliv selv bybiavler
Hvis du selv har lyst til at holde by-
bier i din gård eller på dit tag kan du 
kontakte din lokale biavlerforening 
og tilmelde dig et introkursus på bi-
avl.dk. Selve bistadet er en lille kasse, 
der nemt kan transporteres rundt og 
kan stå på de fleste tage. 

Bæredygtig merchandise
For at kunne føre projektet videre 
ud i livet er Københavns Byhonning 
Koorporation afhængig af at finde 
firmaer, der har lyst til at stille deres 
tage til rådighed for bistaderne, og  
samtidig støtte projektet økonomisk. 
Som tak for tag og økonomisk støtte 
får man honningen fra taget slynget 
og hældt på glas med logo, som virk-
somheden kan bruge som firmagaver, 
julegaver og bæredygtig merchandise. 

 Læs mere på bybi.dk.

Socialøkonomiske virksomheder 
– Velfærdssamfundet innovations-
afdeling?
Socialøkonomiske virksomheder er 
kendetegnet ved, at de arbejder på at 
løse en miljø-, social- eller sundheds-
mæssig udfordring i samfundet, men 
gør det på en virksomheds præmisser. 
Derfor skal de tjene deres egne penge 
for at være økonomisk bæredygtige. 
Socialøkonomiske virksomheder 
kaldes ofte ’velfærdssamfundets 
innovationsafdeling’, fordi de ofte af-
prøver nye metoder, samarbejdsfor-
mer og partnerskaber og generelt kan 
handle mere smidigt end de offentlige 
instanser. Det er dog vigtigt at holde 
sig for øje, at det for det meste foregår 
i ret lille skala, så de socialøkonomi-
ske virksomheders tiltag er ikke i sig 
selv løsningen på de store problemer. 
Men ved at afprøve innovative miljø-, 
sociale- og sundhedsmæssige tiltag i 
praksis, kan de tjene som inspiration 
for offentlige instanser, iværksæt-
tere, NGO’er og erhvervslivet til at 
løse samfundets udfordringer på nye 
måder – generelt med stort fokus på 
respekt og mangfoldighed. 

 Når vi bor i byen, tænker vi ofte 
på natur som noget, der ligger fjernt 
fra vores hverdag. 

Byens nektar
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HatteHOVeDet

 Besøget hos modisten er 
anden del i Culturels serie om 
ekvilibristiske håndværkere. 
Sidste gang var vi på besøg 
hos træ-entusiasten Gunnar 
Langemark. Se hvordan hans 
hånddrejede træpenne bliver 
til på culturel.dk.

Det ligner et fyrværkeri, der er 
sat på pause. Gennem to store 
ruder ud til Store Kongensgade 
14 i København lyser hånd-
syede hatte op i et væld af 
farver og former. En knaldrød 
filthue med skygge hænger på 
væggen, en lilla stofhue med 
pelskant indtager pladsen i 
vinduet helt ud til gaden, og 
en glinsende grøn stråhat giver 
genskin fra sin plads ved siden 
af. Og det er kun tre ud af et 
udvalg på 70-80 håndlavede 
hatte, der lyser op og træder 
i karakter med deres unikke 
form, farve og udtryk.

Her holder modist Susanne Juul til. Hun 
er en af de få professionelle modister, 
der er tilbage i Danmark, og i 30 år har 
hun arbejdet som modist under mot-
toet “Klæder skaber folk, hatte skaber 
personlighed”. Som de fleste af nutidens 
modister var det teatret, der i første 
omgang blev hendes arbejdsplads, men 
de seneste 19 år har hun designet, syet 
og skabt sine hatte i sit kombinerede 
butiksværksted.
”Jeg arbejdede først i ti år på Det Kon-
gelige Teater. Der har man en scenograf, 
der kommer med en tegning, og så skal 
man få den til at ligne. Det er også et 
spændende og udfordrende job, men 
her er det mig, der bestemmer, hvordan 
tingene ser ud, og det er fedt,” fortæl-
ler Susanne Juul, imens hun sætter 
nåle i det stof, der skal blive til en hat 
inden for de næste par timer. Kunden 
har ringet og er på vej med toget fra 
Sydsjælland.

Af Torben Olander
Fotos af Bent Grønlund
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nørDens værksteD: moDisten

 Klæder skaber folk,  
hatte skaber personlighed.

 Oplev Susanne juuls butik,  
værksted og arbejde i video-reportagen 
på culturel.dk

Tiden op til jul er højsæson, og når 
vinteren oven i købet melder sig tidligt 
og med bidende kulde, bliver der rift 
om Susanne Juuls huer. Og det kan 
høres. Hvis ikke symaskinen brummer, 
syder dampstrygejernet. De to maskiner 
overdøves kun, når gulvets knirken 
afslører, at der er kunder i butikken, 
hvilket langt fra er sjældent. Normalt er 
butikken lukket om mandagen, så hun 
kan koncentrere sig om produktionen, 
men det er svært at låse døren, når der 
er kunder, der vil ind.

En kvindelig turist fra Belgien finder 
en stofhat, og selvom farven ikke helt 
matcher pelsen, og prisen er på den 
anden side 2.000 kroner, må hun have 
den med hjem. 
Susanne Juul når ikke at få sat gang i 
symaskinen, inden gulvet atter knirker. 
Denne gang er det en ældre dame i vin-
terjakke og med indkøbsnet, der finder 
en håndstrikket hue til 975 kroner.

”Umiddelbart er det jo mange penge for 
en hue, men trods det sælger jeg til alle 
slags kunder. Jeg har både dem, der har 
råd til flere håndsyede hatte på en 
gang, og studerende, der har spa-
ret op til en. De bedste kunder er 
dem, der kommer ind for at købe 
en ny, fordi den gamle er slidt op. 
Jeg har folk, der kommer ind med 
hatte på, som er helt tilbage, fra da jeg 
startede forretningen. Forleden kom der 
en kunde ind, som havde en hue, hun 
havde købt for fem år siden. Den fejler 
ikke noget, sagde hun, men nu måtte 
hun have en i en anden farve. Det syn-
tes jeg er fedt,” fortæller Susanne Juul.

Imens har den bestilte hat for alvor 
taget form, og gulvets knirken når kun 
at afbryde symaskinen endnu et par 
gange, inden skyggen og toppen har 
fundet sammen. 

”Fire stikninger, så skal der for i – og så 
er den færdig.”
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Visuelt
Så snart nogen siger, ”det er silde-
bensmønstret,” ved vi alle sammen 
godt, hvad vi skal se for os. For sildens 
skråstribede benrad har lagt navn til 
alt fra parketgulve, flisebelægninger, 
tweedvævninger og flettede frisurer. 
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Mange af de produkter og designs, der indgår som den mest 
naturlige del af vores dagligdag, er voldsomt inspireret af  
naturens principper. Velcrolukningen blev til med inspiration 
fra planternes burrer. Rengøringsmidler, der bryster sig af at 
være baseret på nanoteknologi, har skævet til lotusblomstens 
eminente evne til at holde sig helt ren, selvom den vokser i  
det mest forurenede vand. Og ægget har ægget flere danske 
designere til at formgive både stole og superelipser. Her viser  
vi nogle af naturens designprincipper – og hvor vi genfinder 
dem i vores dagligdag. 

iNSPiReRet
aF NatuReN

Naturligvis

Af Bent Grønlund 
Fotos af Fintan Damgaard
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Bivoksens sekskantede mønster er et af naturens mest  
effektive bud på, hvordan man udnytter overflader og  
byggematerialer maksimalt. ikke alene giver sekskanter,  
der på denne måde ligger side om side, en utroligt holdbar 
struktur, da alle fladerne holder på hinanden – det udnytter 
også voksen maksimalt, så intet går til spilde. Og det er vigtigt, 
fordi en bi typisk bruger 8,4 pund honning til at producere  
1 pund voks. Sekskanterne har både inspireret mennesket til 
hjemlige sysler i form af patchwork-håndarbejde – og til et af 
verdens moderne vidundere: verdens største drivhus, den  
kolossale biotop eden Project i Cornwall, hvis kupler består  
af kolossale oppustelige plast-sekskanter. 
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Funktionelt
Blandt fotografer benytter man filter-
forsatser med sekskantede strukturer 
til at ensrette og retningsbestemme 
lyset, så motivets konturer og skygger 
ikke flakser så meget, som de ellers 
ville have gjort. Sekskanten går også 
igen i den klassiske Bellahøjflise, der 
ikke alene holder godt på formerne, 
men samtidig giver fliselæggerne mu-
lighed for at lade belægningen brede 
sig ud både i cirkler og snoede stier. 
Samtidig kan kanten i sig selv udgøre 
et mønster. 

Naturligvis



Proportionelt
Vi tænker slet ikke over det i hver-
dagen, men alle vores kreditkort 
afviger faktisk kun en millimeter fra 
at opfylde forskriften for gode propor-
tioner helt præcist. Så det er næppe 
et tilfælde, at netop dét format har 
fået indflydelse på design af punge, 
kreditkortholdere og automater verden 
over. Også i violinen genfinder vi det 
gyldne snits optimale proportioner 
– for eksempel ligger det gyldne snit 
lige præcis der, hvor kassen går over i 
gribebrættet. Brøkdele af en millimeter 
kan påvirke instrumentets resonans, 
så hvis man har ambitioner om at 
bygge en ny Stradivarius, er propor-
tionssansen og blikket for det gyldne 
snit altafgørende. 
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Den velkendte Fibonacci-talrække, hvor hvert nyt tal i rækken 
udgør summen af de foregående tal - 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… - er 
et af naturens mest gennemgående designprincipper. illustreret 
grafisk udgør talrækken samtidig en spiralform, vi genkender 
fra både pinjekogler, bregneskud, konkylier, artistokker og ro-
mescokål, men talkoden er også gennem tiden blevet brugt som 
organiserende princip i alt fra de romerske legioners formatio-
ner til inger Christensens digtsamling alfabet, der folder sig ud 
i takt med Fibonacci-systemet. i kunstens og designets verden 
benytter man ikke alene Fibonaccitallene til at komponere fo-
tografier og malerier, så øjet finder ro og fokus i det gyldne snit 
– man bruger det også i formgivning, når man skal give tingene 
de helt rigtige, harmoniske proportioner. 

Naturligvis



BæReDygtig 
VæKSt eR i 
VæKSt
tiden er inde til at sige farvel til forbrugerkapitalismen. 
Vi kan ikke blive ved med at leve, som om vi har 
ubegrænsede ressourcer, og tro, at det hele går alligevel. 
Det gør det ikke. Heldigvis pibler nye bæredygtige
vækstmodeller frem – fx nobelprisvindende
økonomer, sociale entreprenører 
og Bhutans regering. 

Af Gitte Larsen
Illustration af Kristian Eskild Jensen
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grønne vækster

I oktober 2010 fortalte Bhutans premier-
minister i et foredrag på Copenhagen 
Business School, hvorfor de i Bhutan 
arbejder med begrebet BNH – Brutto 
National Happiness. Det var en tanke-
vækkende udfordring til Vestens fokus 
på BNP – brutto nationalproduktet 
– der udelukkende måler velstands-
udviklingen på økonomisk vækst, mens 
Bhutans BNH måler på bæredygtighed, 
socialt balanceret økonomisk udvikling 
og miljøbeskyttelse. 

Bhutan er ikke de eneste, der er skepti-
ske over for BNP: I 2009 kritiserede en 
fransk kommission med fem nobelpris-
vindende økonomer anført af præsident 
Sarkozy BNP voldsomt, fordi BNP 
hverken inkluderer bæredygtighed eller 
måler det, der er mest relevant at måle: 
menneskers tilfredshed med tilværel-
sen. Kritikken af BNP var også et tema 
ved Barcelona Degrowth-konferencen 
i foråret 2010. Og lande som Frankrig, 
Canada og England overvejer nu at følge 
i Bhutans fodspor og måle samfundets 
vækst på nye parametre. 

Men vi står i et dilemma: Vi kan ikke 
fortsætte væksten i dens nuværende 
form, hvis den samtidig skal være 
bæredygtig og holdbar i længden. 
Samtidig er det for ustabilt med ikke-
vækst. For selv, hvis vi holdt helt op 
med at forbruge, ville det ikke løse den 
grundlæggende udfordring, vi står med. 
I slutningen af 2008 skabte finanskrisen 
frygt for fremtiden, og et kort øjeblik 
så det ud, som om verden gik i stå. Vi 
holdt op med at (over)forbruge for en 
stund – hvilket faktisk er det værste, 
man kan gøre i en forbrugerkapitalistisk 
økonomi, fordi investeringsvilligheden 
og produktionen dermed falder, så 
arbejdsløsheden stiger. Derfor pum-
pede staterne en masse penge ind i 
de finansielle institutioner. Men hvad 
hjælper det, hvis hele systemet er brugt 
op? Slidt ned? Den store udfordring er 
strukturel, og omdrejningspunktet er, 
hvordan vi i den vestlige verden skaber 
nye modeller for bæredygtig vækst. 
Derfor taler flere og flere – også øko-
nomer – nu om alternative vækst- og 
forbrugsmodeller som ’non-growth’, ’de-
growth’, ’prosperity without growth’ og 
’sustainable growth’. 

Som forbrugere forsøger vi ind imellem 
også selv at gøre noget. Og den politiske 
forbruger og hendes følgesvende – den 

bevidste forbruger, den grønne forbru-
ger og klimaforbrugeren – er magtfulde 
aktører. Men selvom vi godt ved, at vi 
ikke bliver lykkeligere af flere, større og 
marginalt bedre ting, har vi svært ved 
at stikke en kæp i det store systemiske 
hjul.
For så længe økonomisk vækst og profit 
er vores eneste svar på, hvad formålet 
med at drive forretning og at have et 
samfund er, bliver vi ved med at lande 
samme sted. Vi risikerer, at kriserne 
bliver en ny normaltilstand. Vi bliver 
nødt til at forstå, at skaden skete på vej 
op – og at kriserne skyldes den måde, vi 
forvalter de levende ressourcer på. Vi 
tror, vi dør, hvis vi ikke vækster mate-
rielt og økonomisk. Men det er snarere 
omvendt: Hvis vi kun fokuserer på det, 
er det faktisk tvivlsomt, om vi overlever 
i længden. 

Produktion og forbrug er to sider af 
samme sag. På den ene side producerer 
vi varer og tjenesteydelser. Her gælder 
det om at være effektiv, produktiv og 
innovativ, så virksomheden er konkur-
rencedygtig på det globale marked. På 
den anden side forbruger vi varer og 
tjenesteydelser. Og vores efterspørgsel 
vokser – vi har ikke alene basale behov 
som mad og tag over hovedet, men 
også kulturelle og sociale behov for at 
udvikle os og realisere vores drømme 
om det gode liv. Det er sådan, syste-
met er bygget op: Produktionen får 
forbrugshjulene til at dreje. Det holder 
verden, som vi kender den, i gang. 
Spørgsmålet er bare, om det kan blive 
ved i længden? 

Flere og flere mener, at svaret er nej. 
Trods mange årtiers økonomisk vækst 
lever stadigt flere under FN’s fattig-
domsgrænse. Nogle mener sågar, at 
kapitalismen ligefrem producerer fattig-
dom. Ikke nødvendigvis som en ønsket 
effekt, men som en bivirkning på linje 
med stress, børnearbejde, forurening, 
CO2-udledning og klimaforandringer. 
Vi fornemmer alle sammen ubalancerne 
– også selvom vi ikke måler dem på 
bundlinjen og i BNP. Alt, hvad vi gør, 
har konsekvenser.

I Profit for Life påpeger Joseph H. 
Bragdon, at profit kommer af liv. Det 
økonomiske system er et delsystem af 
det biologiske system, så det er vigtigt, 
hvordan vi forvalter det livgivende og 
levende. Mennesker og natur kalder 

han Living Assets, mens maskiner og 
bygninger er Non Living Assets. I dag 
privilegerer og måler vi ifølge Bragdon 
kun Non Living Assets, men det går 
ikke i længden. For hvis profit kommer 
af liv, nytter det ikke at slå det levende 
ihjel – i hvert fald ikke hurtigere, end vi 
kan erstatte kilderne til vores forbrug. 
Den tankegang afføder nye etiske og 
moralske diskussioner om genmodi-
ficerede fødevarer, atomkraft og nye 
energikilder. Vores planet er simpelthen 
ikke skabt til det (over)forbrug, vi har 
praktiseret de sidste mange årtier. 

Så vi er nødt til at tænke nyt. Min 
favoritfremtidsforsker, Alvin Toffler, 
blev engang spurgt af en kinesisk for-
retningsmand: ”Hvordan kan vi forblive 
kinesere i fremtiden?” Toffler svarede, 
at ingen forbliver noget som helst i 
fremtiden, og tilføjede: ”Dit spørgsmål 
skal derfor være: Hvordan kan vi blive 
kinesere af fremtiden?” 
Som mennesker, virksomheder, orga-
nisationer og samfund er vi selv herrer 
over, hvordan vi vælger at forholde os 
til udviklingen og udfordringerne. Mens 
vi mobiliserer det mod og det lederskab 
– både hos os hver især, fra politisk hold 
og i erhvervslivet – der skal til for at 
bryde ud af jernburet, kan vi passende 
starte med at spørge os selv: Hvorfor 
og hvordan vil vi leve og overleve i 
fremtiden? 
Når vi svarer, skal vi naturligvis tage 
udgangspunkt i os selv og mærke efter, 
hvad vi virkelig har behov for og tage 
hensyn til de kommende generationer. 
Jeg tror på, at vi som mennesker – både 
som medarbejdere og som forbrugere 
– længes efter balance på alle mulige 
fronter. Indre og ydre, hjerne og hjerte, 
drift og udvikling. Det er menneskene, 
der skaber systemerne, og vi har pligt 
til at udvikle dem, så de matcher (frem)
tiden. Når vi mærker behovet for 
forandring, forudsiger vi samtidig nød-
vendigheden af strukturelle forandrin-
ger, der kræver fælles løsninger. Som 
forbrugere kan vi ikke løfte det alene. 
Men vi kan starte med at acceptere 
nødvendigheden af at sige farvel til 
noget – også til det, der fungerede godt 
i en lang periode. Og så kan vi forholde 
os aktivt til fremtiden.

 Gitte Larsen er cand.scient.pol., 
fremtidsforsker og forfatter. Hun 
har sin egen virksomhed, Editions, 
og er direktør i House of Futures.  
houseoffutures.dk 
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StOF tiL eFteRtaNKe… 

 Der kun er fem år til at nå FN’s Millen-
nium Development Goals, herunder at udrydde 
ekstrem fattigdom og sult, sikre miljømæssig 
bæredygtighed og etablere et globalt partner-
skab for udvikling. 
Kan vi nå det? 

 Prognoserne siger, at der i 2050 vil bo ni 
milliarder mennesker på Jorden. Det er 2,2 mil-
liarder flere mennesker, end vi er nu. Med det 
nuværende ressourceforbrug har vi brug for fire 
planeter at boltre os på i 2050. 
Hvordan skal det gå op? 

FeM MiNi-PORtRætteR  
aF BæReDygtige MODeL-
LeR FOR PRODuKtiON 
Og FORBRug

 Vi skal producere 50 procent mere mad om 
40 år, end vi gør i dag. Og i dag smider vi faktisk 
op til 20 procent af det, vi køber, ud igen. 
Har vi råd til det i fremtiden?

 På verdensplan er der produceret over en 
milliard computere til dato, der produceres 100 
millioner computere om året, og vores elforbrug 
til it er steget støt de sidste 20 år. Dertil kom-
mer, at der alene i EU produceres 8,7 millioner 
tons elektronikaffald hvert år, og at kun cirka 
en fjerdedel indsamles og genanvendes via et 
kontrolleret system. 
Er grøn teknologi fremtidens vækstbranche
nummer et?

Vugge til 
vugge eller Cradle to Cradle (C2C) 

er der fortsat alt for få, der kender til. Det 
handler kort sagt om at betragte affald som føde. Alt 

skal kunne genbruges til et andet formål. Det stiller andre 
krav til produktionen, fordi alting nemt skal kunne skilles 

ad, så hver enkelt del eller element kan genbruges i andre sam-
menhænge. Bag C2C står partnerne William McDonough, arkitekt 

og designer, og Michael Braungart, tidligere Greenpeace-aktivist 
og kemiker. Konceptet er på mange måder udtryk for et ønskeligt 

billede af en ny industriel revolution. C2C taler om, at det er det 21. 
århundredes miljøparadigme, men måske er det langt mere end det? 

Det kunne være et helt nyt business-paradigme, fordi det både drejer 
sig om, at vi skal samarbejde med planeten Jorden, være ressource- og 

energibevidste og skabe reel udvikling for mennesker – fx inden for 
arbejdsmiljø, bevidsthed om sammenhænge og om gensidighed. C2C 

bidrager i det hele taget til en værdifuld og bæredygtig vækst på flere 
måder og områder end den økonomiske. Når du smider et æbleskrog i na-

turen, forgår det, og måske vokser der endda et nyt træ op. Efter samme 
princip er der produceret et nedbrydeligt ispapir (med indlagt frø) og 
en komposterbar pose til chips. Industrialiseringens fader, Ford Motor 
Company, har ombygget og omlagt produktionen i deres hovedsæde 
ud fra C2C-tankegangen, hvilket både har sænket omkostninger 

til energiforbrug betydeligt og øget medarbejdernes trivsel 
væsentligt. I dag er de også i gang med at producere 

bilen ”Ford U” efter C2C-principper. 
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 Kvinder er storforbrugere sammenlignet med 
mænd. De står for 80 procent af alle købsbeslut-
ninger og 60 procent af alle køb. 
Skal kvinder forbruge mindre i fremtiden? 

 I dag har begrebet ”bæredygtig vækst” kun 
104.000 resultater i en søgning på Google, mens 
”økonomisk vækst” har 384.000 og ”vækst” har 
3.720.000.  
Hvilke søgeord vil vækste mest fremover? 

 Der er over 400 svanemærkede supermar-
keder i Sverige, mens der kun er et i Danmark – 
nemlig Irma på Islands Brygge. 
Er Danmark bagud?

Kilder: Samvirke, december 2010. Akademiet for Tekniske Viden-
skaber, Food for all forever, 2010. Tim Jackson, Prosperity without 
growth, 2009. Marti Barletta, foredrag ved konferencen PrimeTime 
Kvinder, Aller, 2010. www.forbrug.dk. www.designprocessen.dk. Tania 
Ellis, The New Pioneers – Sustainable business success through social 
innovation and social entrepreneurship, Wiley, 2010. Joseph Bragdon, 
Profit for Life, 2006. Tim Jackson, Prosperity without Growth. Eco-
nomics for a Finite Planet, Earthscan, 2009. Peter Mørkeberg Hinsby, 
Ny global new deal, interview med Adam Arvidsson, Turbulens, maj 
2009. Søren Steen Olsen, BNP er ikke vejen til lykken, artikel i IS-
SUES0, House of Futures, 2010. Sascha Amarasinha, Gitte Larsen, 
Tina Monberg og Dorthe Steenberg, Common Ground, Schønberg, 
2009. Thomas Geuken og Gitte Larsen, All Dressed Up, Instituttet for 
Fremtidsforskning, Gyldendal, 2007. Gry Worre Hallberg og Søren 
Steen Olsen, Fra Hi Tech til Slow Tech – den nye teknologibegejstring, 
artikel i ISSUES1, House of Futures, 2010. Søren Steen Olsen, Brut-
tonationallykke fra Bhutan, blogindlæg, www.houseoffutures.dk 

 

 
Social Business,  

som bl.a. danske Tania Ellis er 
fortaler for i sin internationale ud-

givelse The New Pioneers – Sustainable 
business success through social innova-

tion and social entrepreneurship, er en ny 
og mere bæredygtig forretningsmodel eller 
vækstmodel, om man vil. Mens der er blevet 
lovgivet om Corporate Social Responsibility 
(CSR), er også Corporate Social Innovation 
(CSI) kommet på flere og flere virksomheders 
dagsorden. Social innovation er defineret ved 
at imødekomme nye behov med nye løsninger, 
og med CSI kan virksomheden lade det so-
ciale og/eller grønne element være grund-
laget for hele eller dele af forretnings- og 

markedsstrategien samt produktudvik-
lingen. Sagt med andre ord: Hvorfor 

ikke tjene penge på at være 
bæredygtig? 

Slow Tech.  
Traditionelt tænker man 

på teknologi som noget, der spee-
der tingene op og er et effektivt mål til 

at nå et givent mål. Futuristernes tekno-
logibegejstring handlede for godt 100 år si-
den netop om fart og om effektivt at besejre 
og beherske naturen. Formålet med Slow 
Tech er det modsatte – nemlig at speede ned 
og dermed komme i harmoni med naturen eller 
måske ligefrem styrke den. Den spirende Slow 
Tech-begejstring åbner for en mere organisk 
måde at tænke udvikling på, fordi den taler 
til flere af vores sanser end den mentale. Når 
teknologien medtænker naturen, kroppen, 
sanseligheden og æstetikken, bliver proces-
sen lige så vigtig og måske endda vigtigere 
end målet. Slow Tech kan være en af vores 
muligheder for at udvikle menneskets og 

samfundets skabende potentialer og 
giver måske dermed også et håb 

om en mere bæredygtig 
livsstil.

 
Socialt og lokalt.  

Den politiske forbruger og 
hendes følgesvende vil gå efter 
produkter, der lever op til idealerne, 
når det handler om sundheden, ar-
bejdsmiljøet (det fysiske og det psykiske), 
miljøet og klimaet. Hun vil handle årstids-
baseret, når det drejer sig om fødevarer, og 
ikke smide så meget ud, som hun gør i dag. 
Hun vil handle lokalt, når det muligt og/ 

eller foretrække produkter, der er økolo-
giske, biodynamiske, Fairtrade, Sva-

nemærket eller produceret ud fra 
vugge til vugge-principper.

Kvalitet, 
kvalitet og kvalitet. 

Den kvalitetsbevidste 
forbruger ved, at hver 
gang man går på kompromis 
med kvaliteten, så skal man 
hurtigere ud og købe ind igen. 
IKEA er fint, men kvalitet 
er bedre både nu og her og 
det mest bæredygtige i 

længden. Så simpelt 
er det.

 Læs mere på  
thenewpioneers.biz og vuggetilvugge.dk



Tasker fra tyske  
gymnastiksale
Tasker lavet af højkva-
litetslæder og plastik 
fra gamle gymnastik-
redskaber. Her er der 
fokus både på bevidst 
materialeanvendelse  
og kompromisløs kvali-
tet. Det er bæredygtigt 
genbrug og samtidigt 
luksuriøst og autentisk.

 zirkeltraining.biz

Programmet er også med til at sikre, at alle medarbejdere nu har kontrakter, og at 
der er systemer for sikkerhed omkring alle maskiner. Der er desuden etableret en 
kantineordning, der både er sund og billig og åben også for ikke-ansatte. Samtidig 
har indførelsen af Lean-principper reduceret gennemløbstiden i produktionen, og 
elsparepærer og tænd-sluk-procedurer  
har nedbragt strømforbruget. 

Computere til alle
Et alternativt design og bevidst ma-
terialevalg gør det muligt at udbrede 
computere og internet også til ver-
dens fattigste børn. yves Behars 100$ 
laptop er i projektet One Laptop per 
Child et non-profit foretagende, og et 
godt eksempel på, at design med flere 
forskellige tilgange kan hjælpe sociale 
forandringer på vej. 

 laptop.org

Henrik marstranD fra mater

Lynkursus: Kompromisløs kvalitet, genbrug 
og social ansvarlighed er centrale tendenser 
i bæredygtigt design netop nu – og princip-
per, som også den danske designvirksom-
hed Mater arbejder ud fra.  
Her giver Maters stifter Henrik Marstrand 
5 konkrete eksempler på, hvordan det kom-
mer til udtryk i aktuelt design.

Af Lisbet Kjær Johansen
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Klimavenlige materialer 
Lampen Emperor fra hollandske 
Moooi kombinerer kinesiske og 
vestlige designtraditioner. Den er 
fremstillet i fint spundet bambus, 
der er et meget klimavenligt mate-
riale, fordi den er verdens hurtigst 
voksende græssort, og frigiver 35 
procent mere ilt end tilsvarende 
mængder træ. 

 moooi.com

teak med god samvittighed
I Indien rives gamle teaktræsmøller 
nu ned i stor stil for at gøre plads til 
industrielle produktionsanlæg. Ma-
ter opkøber de gamle møllekerner for 
at fremstille en ny bordserie i sam-
arbejde med den indiske producent, 
der er med i Susbiz India-program-
met. Internationale designere sikrer, 
at der kommer et så smukt objekt ud 
af det, at folk vil have det stående i 
mange år.

 Mater er stiftet i 2006 af Henrik 
Marstrand og lanceret globalt i 2008. 
Mater fik i 2008 magasinet Wallpa-
pers pris for bedste nye designmær-
ke i verden. Senest har møbelkol-
lektionen Gymnasium, der genbruger 
udskiftede gulve fra gymnastiksale 
og sportshaller, fået Bo Bedres pris 
for bedste møbelkollektion i 2010. 

”Det er alt sammen med til at gøre det 
økonomisk attraktivt for os at lægge 
produktionen her,” siger Henrik Mar-
strand. ”For vores kunder betyder det, 
at vi kan producere meget billigere, end 
vi kunne have gjort for eksempel i Dan-
mark. Men designet tillader os at tage så 
høje priser, at vi på den anden side kan 
betale for håndværk og teknikker, som 
ellers er i fare for at uddø. Det styrker 
de indiske medarbejderes stolthed, og 
samtidig er vi med til at forbedre deres 
arbejdsvilkår. Oven i købet får vores 
produkter en historie, som gør dem 
endnu mere attraktive.”

 Læs mere om Maters design 
og bæredygtighedsprincipper på  
mater.dk

BæReDygtigt DeSigN Bedre arbejdsforhold i Indien
Maters nok mest kendte møbel er High 
Stool, der er tegnet af Signe Bindslev. 

Stolen er fremstillet af læder og fsc-
certificeret træ og håndlavet på et 
indisk snedkerværksted, der er med i 
Susbiz India-programmet. Susbiz India 
støttes af Håndværksrådet og Danida, 
og samarbejdet mellem Mater og det 
indiske værksted har blandt andet bety-
det, at 80 procent af værkstedets træ i 
dag stammer fra genbrug. 
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annonce

I 100 år har vi arbejdet for:

 Fredning af vigtige 
naturområder.

 Beskyttelse af strande, 
søer, åer og skove.

 Gode levesteder for dyr 
og planter.

 Rent drikkevand i 
hanerne.

 Klimaaftaler med 2/3 
af alle kommuner.

 Adgang for alle til 
skov og strand.

Jo flere medlemmer, jo mere natur 
og sundere miljø i fremtiden.

Ta’ naturens parti ! 

Start nu med tre måneders gratis 
medlemskab af  Danmarks Natur-
fredningsforening.  

Ta’ naturens parti !
Bliv medlem af Danmarks 
Naturfredningsforening

• Send en sms til 1999 med teksten 
MEDLEM, så ringer vi dig op

• Ring på tlf. 3917 4040

• Klik ind på dn.dk/gratismedlem
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Når du køber strøm hos Culturel, støtter du automatisk Klimafondens arbejde for nye vindmøller, hver gang du bruger strøm.  

Samtidig bliver du medlem af vores handlefællesskab, hvor du får rabatter på kulturoplevelser, fairtradevarer og gode bøger.

Culturel strømføres af Danmarks største kundeejede energiselskab, SEAS-NVE.

Tilmeld dig på culturel.dk

   Culturel.dk  
giver dig overblik  
     og indblik i de  
gode oplevelser  
    og den gode  
     energi.

Læs om handlekraftige mennesker,      
      nye fællesskaber og kulturelle  
                   tendenser i Culturel.

     Culturelshop.dk  
byder på tusindvis  
  af spændende bøger

     En tur i teatret?  
Culturel har altid  
       et godt forslag.

Med Culturel giver du 
     noget tilbage til klimaet,  
   hver gang du bruger strøm.

Danmarks nye klima- og kulturbevægelse.

For alle, der vil gøre en forskel i hverdagen.


