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Jeg er et led i denne natur, og for at leve godt, skal jeg spise noget,
som befordrer mit liv. Derfor foretrækker jeg at spise en gulerod, der
har været frisk og fået input fra sol og stråler, insekter og naboplanter
Niels Stokholm

Jorden som hjemstavn:

Fakta

I druidernes fodspor
Vores følelse af hjemstavn
kan være knyttet mere sammen med landskabet og jorden, end vi umiddelbart kan
forestille os. Niels Stokholm
driver et biodynamisk landbrug i Dronningmølle, som
har rødder tilbage til jernalderens druidekultur.
Af journalist Eva Helena
Andersen og teaterleder
Jens Frimann Hansen
DRONNINGMØLLE: På en lille
græsplet summer en brumbasse velfornøjet mellem
kløverblomsterne. En mus
piler hen over jorden. En kalv
stikker mulen ned i græsset,
indsnuser duftene og tager
en mundfuld.
- Dyrene og planterne har
fået lov til at udfolde sig frit i
årtusinder og er blevet påvirket af stedet, som har blomstret siden urtiden. Der kan
kun være en ko, hvis der er
noget græs til den at spise, og
der kan kun være en bi, hvis
der også er noget honning. Så
man bliver hurtig klar over,
at der er noget, der hænger
uhyre komplekst sammen
og at alle levende væsner i
årtusinder har dannet næringsgrundlag for hinanden,
forklarer Niels Stokholm, der
gennem 36 år har drevet biodynamisk landbrug på gården Thorshøjgaard i Dronningmølle.

Trivsel og mangfoldighed
- I det øjeblik, du kommer
ud i en natur, hvor alting trives, kan du vælge at blive en

- Her har folk stået og kigget på højen og fulgt de hellige handlinger, som ofringer til guderne var, siger Niels
Stokholm. Ved Thorshøjgaard var der i oldtiden en frodig stenalderkultur med offerhøj og ceremonier. Foto:
Jens Frimann Hansen.

del af det og vælge din mælk
fra en ko, der trives. Når jeg
ser på, hvordan kalvene leger, er der ingen tvivl om at
de er glade og trives. Jo større
trivsel og samhørighed, der
er i en natur og hjemstavnsområde, des sundere bliver
man. Jeg er et led i denne natur, og for at leve godt, skal
jeg spise noget, som befordrer mit liv. Derfor foretrækker jeg at spise en gulerod,
der har været frisk og fået input fra sol og stråler, insekter og naboplanter frem for
en sprøjtet gulerod, som ikke har fået nogen positiv ind-

flydelse fra andre grøntsager i sin ensomhed, fortæller
Niels Stokholm.
Det kaldes naboplantevirkning, når alle de forskellige planter styrker hinanden.
Når man planter gulerødder
og løg sammen, får man for
eksempel ikke orme i gulerødderne. Køerne spiser den
gode hø og giver igen jorden
en alsidig gødning, som i
mine øjne ikke bare er et affaldldsprodukt, man vil fjerne fra naturens kredsløb og
udnytte i kraftvarmeværk.
For mig er den varme kokage
en positiv feedback fra høets

Dyrene, der trives, er en del af naturens hjemstavn. Foto: Jens Frimann Hansen

alsidighed og et kærtegn fra
koens væsen, der befordrer
livet under jorden.
For Niels Stokholm er det
naturligt at betragte sit arbejde med at dyrke afgrøder i jorden og med dyrene i
stalden med en følelse af andagt:
- Jeg forsøger at være vågen og opmærksom på det
åndelige i de væsner, jeg omgås, og jeg betragter grisene,
der leger med hinanden og
koen, der instinktivt tager sig
af sin kalv, som sjælelige udtryk, som jeg inderst inde er
beslægtet med og får mig til

at befordre deres trivsel i en
stemning af samhørighed.
Jeg vil prøve at skabe liv som
i sin mangfoldighed støtter naturen i stedet for at slå
ihjel. Er Arla ikke en ny form
for fællesskab, hvor landmænd er gået sammen om
at få udnyttet produktiviteten
bedst muligt? Hvordan ser du
på det?
- Arla vil have ’fælles fodslag’. De ønsker et sammenhold for at landbrugskulturen kan fortsætte og modstå
de udfordringer, der kommer af økonomisk art. Det er
udmærket at udnytte et sådant sammenhold, hvis det
økonomiske udbytte er dét,
man lever for. Jeg har den
sociale respekt for at nogle
landmænd må tænke sådan.
Men hvis man føler, at det ikke er dét, der er det saliggørende, at man ikke synes det
er vejen frem, skal man respekteres for det synspunkt,
og et gælder også de landmænd, der har konfrontationer mod gensplejsede produkter. De kæmper en kamp,
hvor de mange gange taber,
hvis de forsøger at tage kampen op. Det er min fornemmelse, at der er flere og flere
mennesker, der har en indre
ubevidst længsel efter noget
andet i tilværelsen end økonomi, og den mening får de
først, når de begynder at tage
de åndelige aspekter med.

I druidernes fodspor
Niels Stokholm har studeret landbrugkulturens historie, hvor mennesket tilsyneladende tidligere har levet i
symbiose med den uberørte
natur.
- I alle landene omkring
Østersøen, finder vi levn
fra en frodig stenalderkultur med offerhøje, der vidner om, at de landmænd, der
var der, dyrkede jorden på
en måde, der er helt uforståelig over for os. Bønder havde dengang en ubevidst fornemmelse for at være ét med
deres jord. Dengang har der
levet en befolkning, som var
styret af nogle avlscentre eller druidecentre, der gav
impulser til bønderne om,
hvornår og hvordan de skulle begynde at så i pagt med
naturen, og på de steder opstod en frodighed og blomstring, vi kan se resterne af i
dag
I dag ser vi enkelte alsidige jordbrug med harmoniske husdyrhold som et levn
fra den gamle druidelandbrugskultur, som desværre
let kan trampes ned af industrilandbrugets fremmarch.
For nylig fandt man 76 forskellige plantearter på en enkelt kvadratmeter i en skov-

I perioden 2010-2012 sætter Helsingør Teater i samarbejde med en række
kunstnere fokus på hjemstavnsbegrebet i en globaliseret verden. Læs mere
på www.hjemstavn.com
Biodynamik betyder livskraft og er baseret på Rudolf Steiners tanker om
samspillet mellem jordbrugets organismer, mennesker og åndelighed med
formålet at styrke husdyrenes sundhed og produkternes kvalitet. Derfor
anvendes hverken kunstgødning og kemiske sprøjtemidler. Såning og høst
foregår i samspil med månefaserne.
En druide var en keltisk
vismand i oldtiden, hvis viden blev overført mundtligt
til eleverne uden at blive
nedskrevet. Derfor har der
altid været megen mystik
knyttet til druidernes historie, som geograﬁsk har
sit udspring i centrale dele
af Europa. Cirka 600 år
f.Kr. foregik der store keltiske folkevandringer og i de
følgende århundreder fortsatte vandringerne mod
England, Irland, Spanien
og Italien. Omkring år 300
f.Kr. stod kelterne på højden af deres magt, da de
erobrede Rom.

lysning ved Estland tæt ud
til Østersøen, og en lignende
frodighed ses på Bornholm.
Ikke bare planter men tilsvarende dyrearter, insekter
og mikroorganismer. I Sydamerika og Indien finders
områder med samme store
mangfoldighed. Hvad har de
steder til fælles med en skovlysning på Bornholm? De
har det til fælles, at der har
været bondekultur i tusinder af år. Både den estiske og
den danske bondekultur har
været på et højt stadie siden
stenalderbønderne begyndte at drive og dyrke jorden for
6000 år siden.
Går du i fodsporene af oldtidens druider?
- Jeg har et brændende
ønske om at forstå. Man får
ikke svar, hvis man ikke har
spørgsmål, så jeg er meget
åben. Ikke fordi jeg vil gentage, hvordan man gjorde, men
for at forstå det kulturlandskab og den landbrugskultur, vi har i dag. Dine sanser
skabes og formes af kraftfeltet, der opstår mellem dig og
de omgivelser, du retter dine
sanser imod. Derfor har vi i
det biodynamiske landbrug
fundet frem til at lave nogle
hømarker, der er så velduftende og velsmagende, at køerne nyder hele måltidet. De
står og roder rundt i høet og
indsnuser det, før de æder
det, og fordøjer på en god
måde. Nøjagtig som vi mennesker fordøjer maden på en
god måde, når det kommer
fra dyr, der trives.

