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Leverandør til Dyndet - Kimmerslev og allernærmeste omegns Æseldriverforening af 1985.

Gode sager siden 1976

Ganefryd Konfekt
For hver produceret Ganefryd Konfekt 
bliver der givet et beløb til Verdens Skove 
til bevarelse af 1 kvm regnskov. Hver 
måned bliver beløbet omsat til køb af et 
regnskovscertifikat, der sikrer opkøb og 
bevarelse af et konkret regnskovsområde 
bl.a. i det sydlige Nicaragua. 
Du kan læse mere om Verdens Skove på 

www.verdensskove.org Regnskovscertifikat

Forlæng holdbarheden på din marmelut.
Brug ren ske og sæt i køleskabet, når måltidet er slut

Sluk tørsten med.....
Søbogaard saft
Nærmeste forhandler: tlf:57526060

Tegnet af Bodil Sebrina Christensen.



Paradisæblegelé smager skønt på en nybagt bolle!

Nu på glas med 250 gram.

SØBOGAARD

Ved udbruddet af Den store nordiske Colakrig i maj ’99 sendte en af landets 
større aviser sin udsendte, en livstræt gnavpotte (lad os kalde ham ”M”), 
afsted til Nørrebro for at skildre livet på ambassaden, mens Søbogaard og 
vore håndlangere, ikke mindst den nyudnævnte Øcola-ambassadør, var 
allermest truede af den store gigant i vest. I november ’99 lykkedes 
det et team fra Søbogaards Trucker- og pressetjeneste på legal vis at 
komme indenfor på ambassaden – læs artiklen i Søbogaard Posten nr. 5. 
Sidenhen er det gået slag i slag med Colakrigen, som stadig raser og 
ind imellem blusser op i lys lue. 
Vi lader os ikke stoppe, heller ikke da M-bladet i 00’erne, kårede Øcola 

til Danmarks dårligste cola 
med udsagnet ”smager af 
muggen presenningvand”. 
Seneste angreb var, da 
mastodont-standen blev 
infiltreret af en unavngivet 
Søbogaardmedarbejder.

Side 2

Brændevinens historie og det 
evige liv er nært beslægtede. 
Demokrit mente, at alting udsprang 
af 4 bestanddele (jord, ild, vand, luft). 
Senere søgte man efter den femte 
dimension – her befandt guldet og 
den evige ungdom og skønhed sig. 
Brændevin kom til Danmark for 
ca. 600 år siden. Apotekerne og 
munkene var de første, der im-
porterede og brændte brændevin. 
Alkymisterne mente, at alkohol 

kunne forlænge livet, og med alko-
hol kunne guld udvindes af metaller. 
Søbogaards alkymister og vinkypere 
er mere gået efter den gode smag. 
Det var en lys og venlig efterårsdag 
i det herrens år 1999. Søbogaards 
utrættelige smagspanel – Snapsetinget 
– skal give sin endelige vurdering af 
års arbejde. Den på egnen navnkun-
dige maler, sukkerafvejer og Big 
Bang-redaktør Ole Jensen udtaler: 
”Det er jo en øh øh uhm en ØKVAVIT”.

BRÆNDEVINENS HISTORIE I GROVE TRÆK

Colakrigen raser stadig
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“Drik Øcola når du spiser, så støver det ikke når du fiser”!Christania 1999 - Ambassadør Kenneth Lap og Lange Finn.

Hvem har ikke siddet med den karakte-
ristiske lille grønne flaske med de poetiske 
etiketter og moret sig over æseldrivermun-
terhederne og fået sin lille dosis saftig-
heder, økologi og humor ind med 
café-besøget? 

Men det er nok de færreste, der tænker 
over eller ved, at der bag dette ikoniske 
fænomen gemmer sig nogle gode gamle 
kæmper fra en forlængst hedengangen, 
omend stadig vital, øko-bevægelse med 
rødder i hippier, halm i træskoene, kollek-
tiver og ’vi vil lave verden om til et bedre 
sted’. Om nogen har Poul og Marianne, og 
med dem Søbogaard, fanget en tidsånd 
på flaske og skabt en kommerciel succes. 

Masser af glade amatører har ellers i tidens 
løb kastet sig ud i idealistiske projekter 
og kuldsejlet. Det er absolut ingen skam. 
Men få har klaret skærene og stået stor-
men igennem i 40 år. Det har Søbogaard. 
Den solide, sunde blanding af snusfornuft 
og sparsommelighed i en klassisk gammel 
husmandsånd, parret med den fanden-
i-voldske evne til at sige tingene lige ud, 
har båret en virksomhed gennem en peri-
ode, hvor det måske udefra kan se nemt 
ud. Økologien er jo bare vokset og vokset. 
Det er da ingen sag at ride på en succes. 

Men intet kan være mere forkert. Succesen 
har det omvendte fortegn, nemlig at der 
er nogen, og i første omgang de få, som 
har kæmpet og taget endnu en tørn, selv-
om økologien har været dømt ude. I bak-
spejlet ser historien anderledes ud, end når 

den skrives forlæns og i nutid. Og hvem 
kender fremtiden? Men det gør Søbogaard. 
De har formået at skrive historie fremad. 
En historie som på ingen måde er endt. 
Den er måske nærmest bare lige begyndt. 

Mange har taget økologien til sig, og 
dermed er der også mange om buddet. Der 
sprøjtes produkter ud, og dem der i forvejen 
har den store konventionelle førertrøje, de 
kan også tage konkurrencen op med økolo-
gerne. Og det er sket. Så meget desto mere 
imponerende er det, at Søbogaard er blevet 
stående. Og er der noget, vores verden har 
brug for, så er det, som vi sagde engang, ’at 
lade tusinde blomster blomstre’. Der er brug 
for mangfoldighed, der er brug for det ny-
skabende og nytænkte, det anderledes, det 
utilpassede, det særlige og det der smager 
godt, rigtigt godt, og ikke bare er billigt. 

Søbogaard kan det hele, og er derfor et 
ikon stillet overfor en mainstream verden, 
som helst går efter mindste fællesnævner 
og mest med mindst indhold. Søbogaard 
kan med sin humørfyldte ydmyghed, 
milevidt fra grådighedens templer, fortælle 
os om, at der er en fremtid, som vi kan 
imødese med forhåbning. Ikke trygt, nej, 
vi skal allesammen selv finde vores indre 
Søbogaard’er og gi’ f ’n i en forrykt verden 
og sætte den kurs som allerede tog sin 
begyndelse for fyrre år siden. De næste 
fyrre år bliver en endnu større udfordring. 
Tillykke til Jer for at vise vejen. Med et smil! 

Af Per Kølster, 
formand for Økologisk Landsforening.

Kære Søbogaard, og tillykke med de 40 år!

Her har en unavngivet Søbogaardmedarbejder 
infiltreret sikkerhedssystemet på en messe, hvor 
der ellers stod 2 vagter.



Side 3

40 ÅR SOM CHEFTRUCKER
I anledning af Poul Egede Hansens 40 års jubilæum.
Direktøren på Søbogaard er anderledes 
end man i almindelighed forestiller sig 
en direktør med mappe, jakke og pud-
sede sko. Dog har han alle de kvaliteter, 
der skal til for at føre en virksomhed frem 
fra intet, til succesrig forretning. Ikke så 
meget på grund af hans ellers gode sans 
for det finansielle. Han kan nemlig ”det 
med mennesker”. Han kan snakke med 
folk, høj som lav og det er i nærværet 
og tilstedeværelsen i samtalerne mellem 
mennesker, at forretningen har udviklet 
sig. Det er med hans humor og gemytlige 
belevne væremåde, at alting omkring 
ham vokser.

Nøjsomhed til fingerspidserne. Man 
bruger ikke store midler på indretning, 
mode, tøj eller frisør. Bare lidt arbejds-
tøj, et par træsko når de gamle var ud-
pinte og ca. hvert tiende år en islænder. 
Et udtryk der passer ham godt, fordi 
han i dag, såvel som dengang, kan lide 
at snakke med folk på gulvet. Sagt med 
andre ord: ”Han går ind i folk med 
træsko på”. Han skriver i randteksterne 
på safter og marmelader: ”Hvis vi ikke 
længere har tid til at drikke kaffe med 
posten, så lukker 
vi biksen” (skrevet 
i 70 – 80érne, da vi 
stadig havde land-
postbude på cykler). 
Dette fortæller meget 
præcist, hvem han er, 
og hvad han står for. 
Ligesom han er ”Le-
verandør til Dyndet 
- Kimmerslev og al-
lernærmeste omegns 
Æseldriverforening”. 
Selv om vi nu er i 
10érne, og meget har forandret sig, fast-
holder han de værdier, som udvikler og 
gør levende. 
Virksomheden er langsomt ved at blive 
overdraget, og Poul er nået pensions-

alderen. Men det er med de samme 
værdier, at en lille del af Nepal væk-
ster. De mange års erfaring og store tål-
modighed med samarbejdet derude i et 
udviklingsprojekt, har fået hans hjerte 
til at slå for Nepal. Hans tredje alder i 
den tredje verden. Mange har været med 
derude for at arbejde med en del af pro-
duktionen af saft, marmelade, is, iskaffe, 
filte-fabrik og økologi på Gamcha Farm. 
Et økologisk center og gæstgiveri. Jeg 
havde den store glæde at være med i Ne-
pal to gange i 2010 og 2011 for at lave 
logo og design til is-emballage. En af mit 
livs største oplevelser.
Jeg ser med stor taknemmelighed på de 
mange år, jeg fik lov at tegne og designe 
for Søbogaard. Økologi gik vi naturligt 
100% ind for. Jeg tror, at netop det at 
jeg var autodidakt, gjorde, at han valgte 
mine forslag til de nye cafésafter i begyn-
delsen af 80’erne. Han kunne se noget 
potentiale i de små tegninger... Vores 
kollektiv havde været til fest på Søbo-
gaard. En af kollektivisterne, Marianne, 
var flyttet sammen med Poul. Ud på de 
sene morgentimer fortæller Poul om nye 
idéer og nye produkter: Bla. cafésafter/
hyldeblomstsaft. Jeg blev meget inspi-
reret og kunne ikke holde mig fra at 
foreslå design og illustrationer. Det blev 
starten på et årelangt samarbejde. Han 
viste mig tilliden. Jeg havde lysten, og 
sammenlagt gav det mig modet, selv om 
jeg ikke tidligere havde arbejdet med 
lignende.
I slutningen af 80’erne og starten af 
90’erne havde Søbogaard mange udstil-
linger i Forum. Søbogaards kendetegn 
blev den meget romantiske udsmyk-
ning. Poul beklædte hele baggrunden 
med vinkolber i kurve og et meget stort 

maleri af Lene Hahne, som illustrere-
de de smukke, romantiske vinetiketter. 
Borde af planker savet af et elmetræ der 
var væltet i en storm. Derefter fik jeg frie 
hænder… Vi startede tidligt på Grønt-

torvet i Valby, hvor jeg bare kunne be-
stille det, der skulle bruges. Hjemmefra 
havde jeg som regel samlet og opgravet, 
plukket og skåret div. til udsmykningen. 
Det var spændende at deltage sammen 
med andre medarbejdere/venner fra 
Borup og omegns æseldriverforening. 
Jeg blev udnævnt til Søbogaards finans-
chef fra 1991 – 1993 :-).
Noget, der er særligt kendetegnende for 
Poul, er hele Søbogaards samlede pro-
duktion af design. På et tidspunkt for ca. 
10 år siden syntes jeg, at det var blevet 
ret så rodet. Det generede min æstetiske 

sans. Det skilte sig ud. Jeg foreslog at 
ændre hele eller dele af designet således, 
at det blev forenklet til et mere ensartet 
udtryk. Men det faldt bestemt ikke i god 
jord. Det er ikke i Pouls ”ånd” at ”strøm-
line”. Han kan lide, at tingene går deres 
egen ”græsrods-gang”. Han spotter po-
tentialer og viser tillid. Derfor har flere 
forskellige tegnere sat deres aftryk og 
blevet en lille del af Søbogaards helheds-
udtryk. Det er jo præcis hvad han står 
for: Mangfoldighed og plads til forskel-
lighed. Det behøver ikke ligne alle de an-
dre! Udtrykket er en afspejling af hans 
innovative og kreative møde med mange 
mennesker gennem 80’erne og frem til i 
dag.
Han skaber venskaber og kreativitet, 
og i samarbejdet udviklede der sig ind 
imellem sjove idéer. Vi sad ved mit køk-

kenbord med en udvalgt flaske og brain-
stormede til et design for et nyt pro-
dukt. Jeg syntes, flasken var lidt kedelig 
og ret vanskelig at lave et smukt design 
til. Han forstod at bruge den tid, der 
skulle til og ved fælles hjælp og meget 
humor, lykkedes det os at finde frem til 
en etikette, der snoede sig op ad flasken. 
Sådan blev det. 
Hvis jeg skal beskrive Poul med nogle 
udvalgte, ord vil jeg vælge disse: 
Beleven, lun, humorist, eventyrer, 
idérig, historiefortæller, kreativ, roman-
tiker, tålmodig, mangfoldig og... inno-
vativ, længe før ordet innovation blev 
brugt i det almindelige danske sprog. Jeg 
vil gætte på, at hver eneste af Pouls idéer 
blev gennemført og med mere eller min-
dre held sat i produktion.

I forbindelse med jubilæet er nogle ud-
valgte originale tegninger/illustrationer 
til Cafésafterne udstillet i Café & Res-
taurant Frøken Friis, Nørregade 2, Kgs. 
Lyngby. I den idylliske Bondeby, hvor 
cafésafterne kan nydes i den svale skygge 
af store lindetræer. 

Skrevet af
Designer og tegner for Søbogaard fra ca. 1983. 
Bodil Sebrina Christensen. 
Artsebrina.wordpress.com

Tegnet af Bodil Sebrina Christensen.

Tegnet af Bodil Sebrina Christensen.

Bodil og Poul i Nepal 2011.

Tegnet af Bodil Sebrina Christensen. 

Tegnet af Bodil Sebrina Christensen.

Tegnet af Bodil Sebrina Christensen.

Bodil og Poul i Nepal 2011.

Bodil og Poul på messe i 90érne.



Side 4

Adolph Dige Hanssen er dilemma- og sin-
delagsforsker fra marsklandet og formodes at 
være ikke uden humor, utvivlsomt også i be-
siddelse af en betydelig kampgejst. Han har 
således, dog hidtil uden ønsket resultat, forsøgt 
at hjemtage patent på en kage benævnt ”sort sol”.
Hans noget yngre bror, Herman Dige Hanssen, 
er kendt som grundlægger af ”Institut for Bag-
klogskab”, et digitalt fænomen som hidtil har 
levet på det elektroniske hønsenet og muligvis 
i det nye år omsider bliver tilført de fornødne 
og længe ventede tilskud samt mursten med for-
modet fremtid på Als.

Amazon-Bengt (svensk)
Også kendt som Semesterstryparen, en mand 
som nådesløst har sat alt ind på at bekæmpe 
fremmed indflydelse i Fosterlandet. Enhver tu-
rist, uanset forklædning, er en trussel mod sam-
hället! Hans speciale er at ødlægge opholdet for 
turisterne. Man må begynde et sted, indleder 
han alle samtaler.

Anita fra Lund (svensk) er kæreste med Dennis 
fra Tingbjerg.

Bensingumman (svensk) har arvet en tanksta-
tion og passer den med pertentlig kærlighed. Fra 
den lille kiosk kan der leveres et stort arsenal af 
slik samt førende magasiner.
Arbejdet med benzintanken er og har altid været 
alt opslugende. Der har således ikke været plads 
til hverken familie- eller kærlighedsliv endsige 
noget, som minder om ferie. Men hun elsker 
ferien, den giver hende jo kunder fra syd, og 
gennem de ophobede årtier har hun tilegnet sig 
flere floskler og talemåder på især dansk og tysk. 

Birger Takh-Jörghensen er impotent filatelist af 
maoistisk observans. Ikke uden en vis rå charme 
og uden tvivl udstyret med et tungtvejende in-
tellekt. Lever absolut anonymt og er kun kendt 
og værdsat i en snæver kreds. Leverer i ny og næ 
et fyldigt indlæg, ofte EU-stof, til den elektroni-
ske dagspresse.

Buller Plumborg er risiko-ekspert og en kendt 
debattør fra medieflimmeret. Han er ca. 50 år og 
bor stadig hjemme hos sin mor. Hans favorit-
tema har altid været: Chance vs. Risiko.
Hans påstand om engang at have opholdt sig i 
udlandet betvivles af mange. Var engang en an-
erkendt sportsudøver med formodet fremtid. 
Han er bleve beskyldt for meget og har flere 
øgenave, hvoraf her ikke skal nævnes nogle...

The Crazy Horse Doctor er økologisk free- 
lance skribent, som træffes her og der. Han er 
kendt for at have lanceret flere visdomsord, som 
fortsat lever, bl.a. ”Hellere være udsat end være 
indsat”.
Hans foretrukne køretøj er en benzindrevet grå 
Ferguson fra 1952, hvilket matcher hans alder.
Dennis fra Tingbjerg er søn af Dynamiske Erna, 
kæreste med Anita fra Lund, som jævnlig færdes 
i Danmark.
Dennis, som nåede at spille en enkelt fodbold-
kamp på ungdomslandsholdet, har de seneste år 

gjort sig bemærket som folketingskandidat for et 
kendt fremstormende parti. Onde tunger kalder 
ham en chimpanse i jakkesæt. Selv forsvarer han 
sig med, at han er uden fordomme og kun vil os 
alle det bedste. Han ynder at berette om den ene 
gang han havde brug for en bog, en bibel på et 
primitivt hotelværelse i en amerikansk by blev 
anvendt til at dræbe en kakerlak på væggen.

Dilemma- og sindelagsforskeren,
se under Adolph Dige Hanssen

Diplom-farvefladeforskeren fru Plagh-
Søhrensen, se under farvefladeforsker

Dynamiske Erna er en gæv kvinde, som nægter 
at dø. Dynamisk trods sin høje alder og aldrig 
ræd for at give sin sunde mening til kende. Man 
kan sige, at hun har kendt bedre dage, men det 
vil hun altid benægte.
- Den stærke tobak og mit gode humør skal 
I ikke tage fra mig, tyveknægte, ellers er jeg 
ligeglad – og dog, siger Dynamiske Erna.
Hun har en fortid som chokoladepige på 
en kendt dansk fabrik i Ballerup. Under en 
firmaskovtur lod hun sig beføle i pausen mellem 
frokost og kaffebord af en charmerende yngre 
mand og blev som en afløber heraf senere mor 
til Dennis fra Tingbjerg.

Edderkophviskeren er den alternative mands-
ling fra forstæderne, optræder gerne i folkelig 
udgave inden for stort og småt, når talen er om 
vor omgang med dyr. Han har en særlig evne til 
at berige hverdagen for den jævne dansker med 
stort og ikke mindst småt. At finde det store i 
det små er kilden til hans indre rigdom, for det 
macrofile sindelag rækker bredt & vidt, og det 
skal man ikke stille spøgsmål ved.

Erik Mövhede fra Søllerød er måske bedre 
kendt som Problemingeniøren.

Farvefladeforskeren fra Læsø bør retteligt 
omtales som diplom-farvefladeforsker fru 
Plagh-Sørensen. Hun har lige siden, hun drev 
iland på øen, boet i et typisk Læsø-hus, blot et 
stenkast fra stranden. Hun husker ikke, hvorfra 
hun kom, erindrer dog svagt at hendes far blev 
kaldt ”Tangloppen”. En kendt psykolog, som en 
af de større tv-kanaler benytter, har flere gange 
udtalt sig om oplagte formodninger i sagen fru 
Plagh-Sørensen.
Frue-titlen er betvivlet af flere iagttagere, som 
har visse meninger om farvefladeforskerens 
seksuelle obervans. Hun kan (måske brutalt) 
beskrives som kvinden uden fortid. Men hun 
hverken lever eller vil fortsat leve forgæves. Der 
er altid brug for en farvefladeforsker.
På det seneste har Farvefladeforskeren fra Læsø 
fusioneret sin indsats med Valmuehealeren fra 
Odsherred.

Ruth Plidder og Torben Pladder. 
DJØF-ægteparret fra det ydre Nørrebro elsker 
at holde fri og rejse ud i verden. Det har ikke 
altid været ufarligt! Og som Torben Pladder er 
citeret for at sige, det bliver rart at komme hjem 
og slappe af! Når de ikke plages af lønarbejde og 
konsulenttjanser, viser de gerne uddrag af rej-
serne. Deres reportager har været vist på flere 
tv-kanaler og rummer den nerve, som giver en 
professionel tilgang. En høvding i Swaziland 
har i en rødvinsbrandert udnævnt Torben Plad-
der til ”Den store hvide Elefantfører”, en meget 
sjælden titel.
En anden stor interesse, som deles af Fru Plidder 
og Hr. Pladder, er god mad med anvendelse af de 
bedste råvarer.

Dr. Fungis fra Vanløse menes at være bror til 
Valmuehealeren, men det er ikke bekræftet 
fra nogen side. Hans værktøj er primært an-
vendelse af sporesvampe for at komme frem 

til sygdomme og mindre gode tilstande. Han 
var den første, som i Europa forsøgte sig med 
Mariehønependulering, og resultaterne er 
fortsat ovenud lovende.

Fætter B R Sørensen er den måske pædofile 
landsoldat, som var med ved Dybbøl i 1864, 
og som følge af et tidligere granatchok allerede 
dengang var gået i stå under væksten, og som 
overlevede det prøjsiske stormløb på mirakuløs 
vis ved at gemme sig i bjørneskindshuen.
Figuren er idealist og kæmper for den holdning, 
at man, trods sin lidenhed og evt. andre han-
dicaps, altid skal kæmpe for at gøre en forskel 
under alle forhold, uanset hvad det måtte koste.

Industrishamanen fra Ringsted.
De, som ved – det er hvad en shaman er. Og de 
er blandt os. Måske kunne man have forventet, 
at en shaman inden for dansk erhvervsliv havde 
foretrukket en tilsynelande mere dynamisk 
platform som eksempelvis Herning eller Hede-
husene. Man ved blot, at de, som ved, altid kan 
overraske.

Jante Kitch er den kendte rejsende, som med 
verdensmandens attitude færdes lige hjemme-
vant overalt i det globale univers, hvad enten 
biotopen er de bonede gulve, Himalayas 
skrænter, katakombernes labyrinter eller ørken-
landets uendelige vidder for slet ikke at tale om 
den dampende jungles fortræffeligheder.
Hans venskaber er desværre lige så flygtige og 
banale som solens op- og nedture samt spo-
radisk forekomst af regnbuer og andre him-
melfænomener.

Jesper Klahm-Sthröm er den uforbederlige 
iværksætter. Her oplever vi en omfangsrig figur, 
som forlængst har mistet drømmen om at blive 
en anerkendt brugtbilsforhandler fra Køge Bugt, 

og i stedet har kastet sig over an-
dre sider af livet. Utålmodighed 
og målbevidsthed har bag hans 
trinde korpus indgået en pudsig 
alliance, og ingen aner hvor 
eventyret begynder eller ender.

Mads Doss (dæknavn 
Kamæleon-XM2) er spindok-
tor med en broget fortid. Pt. 
menes han at være tilknyt-
tet den traditionelle føde-
vareindustri. Han er 
berygtet for sin evne 
til næsten uvarslet at 
skifte ham og kulør.
Motherfucker Andersen,
 se under Skurvogns-
romantiker.

Problemingeniøren fra 
Søllerød er også kendt 
som Erik Mövhede, et 
materialistisk over-
ordentligt veludrustet 
menneske, som lider 

af en pudsig trang til at 
snobbe nedad og beskæft-

gie sig med, hvad han opfatter som folkelige 
elementer, ofte med følger som græn-ser til 
det katastrofale. Kendt landsdækkende for 
sine nære venskaber med kendte mennesker.
Også kendt for flere vidtrækkende forsøg på 
digital holdningsbearbejdning og har fornylig 
sponseret et Fremtidsmuseum. Har lanceret 
flere slogans, hvoraf det mest bæredygtige (dog 
noget lange) synes at være: Vær Praktisk, Altid 
Praktisk når du går, Praktisk til Tiden, Praktisk i 
Tiden, Gør Tiden Praktisk, Vær din egen Prakti-
kant, Praktik til Kanten…..

Professor, dr. Erwin Frankfurter arbejder fort-
sat helt uafhængigt og er ansat ved University 
of Consume i Ohio og leder en forsøgsrække 
i USA og en ditto i Sydøstasien. Han har flere 
gange benægtet at være afhængig af Dollars og 
Sex, uden dog at benægte eksistensen af disse to 
elementer.
Det er, uden tvivl, den hidtil eneste globalt 
interessante figur i samlingen.

Præsidenten for Sammenslutningen af Nor-
diske Grævlinge Inseminører (SANGI) er et 
dybt religiøst og seriøst mandfolk, som ikke 
desto mindre & undertiden slipper gækken fri 
i et muntert lag. Lejlighedsdigte på sangbart 
niveau behersker han således bedre end de fleste.
Han lider jævnligt af migræne, fremkaldt af de 
næsten utallige opslidende indre kampe mellem 
den videnskabelige drivkraft og den religiøse 
kløe.
Det vides, at en gammel ambition om at genud-
vikle og udsætte Neanderthaleren i små fami-

lier på passende steder stadig rumsterer i hans 
hjerne. Det vides også, at har haft møder med 
den berømte professor, dr. Erwin Frankfurter, 
desangående.

Semesterstryparen (svensk) også kendt som 
Amazon-Bengt (læs under dette navn), bl.a. 
kendt som stor modstander af turisme og turis-
ter.

Sindelagsforskeren fra Svansbjeg.
Syd for Køge lever en overset kapacitet. Flere 
oplysninger udleveres efter aftale med forfatter-
en.

Skurvognsromantiker Motherfucker 
Andersen fra Galten er en efterhånden noget 
ældre mand. Han synes at leve i tåger, og hans 
verdensopfattelse synes stedse at skrumpe. Dog 
er han at træffe på sin plads.
Hans favoristed er Galgebakken ved Gl. Rye, 
hvor han nyder en god pibe tobak, en stærk pils-
ner, udsigten og tænker på de gode gamle dage, 
da den dømtes sidste blik faldt af over det lille 
samfund og kirken.
De fleste børn og motionsløbere omkring Galten 
kender Skurvognsromantikeren med den store 
vom og det viltre skæg.
- Er I kammerater eller røvhuller? råber han fra 
sit stade. Og folk småfniser eller bliver tavse, og 
mange skynder sig bort, med flakkende blikke 
og tanke om dette eller hint som pludselig hast-
er. Men Motherfucker Andersen lader sig ikke 
slå ud. 
- De forbandede løbere lider af dødsangst og 
rynkeskræk, fastslår han.

Smiling Scar eller Det smilende Ar, modesvan-
sen fra Vissenbjerg, også kendt som det fynske 
svar på Mona Lisa, er altid i front og marker-
er sig med stort mod. Økologiske drikkevarer 
mangler aldrig ved hans shows.
- Jeg er bare så politisk! skriger Det smilende 
Ar uhæmmet på vej mod en hårdt pumpet taxa, 
som snart passerer milestenen mod Odense.

Spaltekseden fra Sundby har været igang med 
nyhedsformidling siden dengang, en jour-
nalistelev begyndte morgenpligten med at skifte 
farvebånd i skrivemaskinen og sørge for kolde 
øl til redaktøren.
Med et aldrig svigtende drive har hun overlevet 
typografdøden og den digitale tsunami i faget. 
Nu administrerer hun i sit livs efterår et talk-
show på en lokal tv-kanal. ”Kom-Som-Du-Er-
Og-Snak” er landskendt trods det selektive sigte.
Såvidt vides er Spalteskeden landets ældst aktive 
journalist.
- Der er spåkoner og kogekoner, siger hun med 
et skævt smil, selv er jeg nyhedskone...

Valmuehealeren fra Odsherred har oprette sin 
healercentral for enden af en jordvej i den far-
verige landsdel. Onde rygter påstår hårdnakket, 
at EU-midler har været i spil, og at kvinden er 
lesbisk. Mere interressant er det måske, at hun 
formodes at være søster til Dr. Fungis.
Hun har de senere år haft et vist samarbejde med 
farvefladeforskeren fra Læsø, som bl.a. har været 
benyttet som konsulent på de to meget succes-
fulde kurser, ”Vejgrøftsflorabevidshedsgørelse i 
hverdagen” og ”Floramirakler til husbehov”. Læs 
også om farvefladeforskeren fra Læsø.

Persongalleriet, serveret i omtrentlig alfabetisk fremstilling                         af Ole Andersen
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En vrissen skoleleder fra det 
københavnske nærområde har 
klaget over virkningen af Søbo-
gaards humørte. Hans svigermor, 
på et velsignet kort sommer-
besøg fra Venø, kunne ikke tåle 
produktet og slog ud - desværre efter 
svigersønnen, som da også blev ramt.
Vi beklager den utilsigtede 
effekt, men tager forbehold med 
hensyn til det fremsatte krav om 
at returnere pædagogens udlæg. 
Vi har indtil videre bedt om flere 
detaljer og benytter ulejligheden 
til at gøre opmærksom på, at 
der jo findes flere slags humør.

DÅRLIG HUMØRTE......?

Søbovelle
Lotte går og venter spændt. 
Hun går rundt i sit køkken. Af 
og til kigger hun ud af vindu-
et og ned ad vejen. Hun venter 
i spænding – kommer han ikke 
snart, manden i den flotte 
røde jakke. Endelig ser hun 
ham parkere cyklen ude foran. 
Han ringer på. Hun åbner døren 
og der står det længe ventede 
postbud med hendes pakke. Hun 

er spændt. 
Hun vil 
helst åbne 
pakken med 
det samme, 
men hun 
lægger 

den til side.Venligt byder 
hun den rare rødklædte mand 
indenfor – hun har aldrig så 
travlt, at hun ikke har tid 
til kaffe med postbuddet.

Skrevet af biopatstuderende, bindevævsmassør og 
nuværende “etikatør” Karen Lauper.

SØBOGAARD NET NEWSSØBOGAARD NET NEWS
Træk skindet af den brune sovs

og spring ud med din bedste opskrift

www.snn.dk   
soebogaard@snn.dk

FREM- OG EFTERLYSNING
Fra de skrå brædder
Den unge miljøføhrer Buller 
Plomborg, for hvem det folkelige 
og letforståelige altid har været en 
hjertesagstjeneste, spiller en hoved-
rolle i den kommende forestilling på 
Kronborg.
Alle venter sig meget af den to-
sprogede forestilling “Da  Hamlet 
kom for sent til færgen”.
- To be or to be a nut! Udtaler 
BP resolut under en prøve, mens 
sminken lægges tæt på. Hr Plumborg 
beder os slutteligt efterlyse et stort 
kranium, gerne med hjerne, så han 
har noget at holde sig til under 
generalprøven.

Are you still looking for that crazy 
horsedokter?
Så kig videre på det elektroniske 
hønse-net.
www.snn.dk

Ikke så galt
Æselarkivet efterlyser  Søbogård 
Postens arkiv med breve fra syv til-
fredse og helt almindelige danskere, 
Arkivaren oplyser her til morgen, at 
dusøren er forsvundet, men efter-
lysningen opbevares i en skudsikker 
boks på Søbogård. 

Objekt på to hjul
Cyklist samlet op ved Søbogård 
bedes blive afhentet snarest, dog 
absolut senest juleaften.
I modsat fald vil cyklisten blive 
kønstestet og evt. anvendt i produk-
tionen.

Ærbødigst,
Massa Jam (forvalter)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Medbring kuponnen til behandling, 
og oplev en fantastisk forvandling. 
Om du er til lifting eller massage, 
skal du nok komme i ekstase.

Se behandlinger og priser på:
www.karenlauper.dk
7400 Herning
Gyldig til og med december 2016.

RABAT KUPON - 50 KR

 Fun Fact!
  Mastodonterne 

var en slags 
  elefantlignende 
  snabeldyr med 

  stødtænder.
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Skrevet i anledning af 
Søbogaards jubilæum:

”Det er kun originaler, der har gamle danske husdyrracer. 
- Hvis man ikke er en original, så er dyrene heller ikke de originale!” 

Sådan nogenlunde faldt ordene mange år tilbage ved 
et af Fødevareministeriets arrangementer for beva-
ringsavlere af gamle danske husdyrracer. Den skingren-
de sjove, og ganske rammende bemærkning, blev frem-
sat af en vaskeægte original fra Kimmerslev. Det skete 
under en hed diskussion omkring manglende auten-
ticitet hos mange af dyrene i det officielle nationale beva-
ringsprogram. Originalen var naturligvis ingen ringere 
end originalen over alle originaler, den jubilerende herre 
til Søbogaard, Poul Hansen.
Bemærkningen faldt, måske ikke så mærkeligt, kun i god 
jord blandt de få tilstedeværende originaler. Resten af 
forsamlingen følte sig stødt på manchetterne. Dels fordi 
de absolut ikke ønskede at blive sat i bås med originaler, 
dels fordi de inderst inde godt viste, at de i virkeligheden 
ikke besad originale gamle husdyrracer, og nu var ved at 
blive afsløret. En enkelt dame lod endda sin harme over 
udtalelsen udmønte i et verbalt tordenvejr mod origina-
len med den originale tankegang. 
Det fik dog ikke Poul Hansen, der selv er opvokset blandt 
originale røde malkekøer, til at ændre holdning.
Set i bagkundskabens ulideligt klare lys, kan man blot 
konstatere, at staten havde sparet i millionvis af skatte-
borgernes penge til dyretilskud etc., om man blot havde 

taget Pouls originale tese til efterretning, og kun holdt sig 
til originalerne. Nu er det ikke sådan, at man kan sige, at 
Pouls tankegang holder 100% vand. Omvendt kan man 
efter resultaterne af nyligt udførte gentests af gamle racer 
med god ret påstå, at bevaringsarbejdet i Danmark i dag 
havde stået 99% bedre, om man blot i det store hele havde 

lyttet til Poul Hansen og andre velmenende originaler.
”Jamen”, vil nogle den dag i dag påstå, ”hvordan skulle 
det, at kunne betegnes som en original afgøre auten-
ticiteten på dennes husdyr”.  Det er såmænd lige til: 
Ingen almindelige mennesker, med forstanden i behold, 
kunne finde på at holde gammeldags husdyr, der vokser 
halvt så hurtigt og yder under det halve af moderne racer. 
Alle normale mainstream landmænd løber simpelthen 
skrigende væk, når de blot ser sådanne dyr. Jo, Poul har 
i høj grad ret i, at bevaring af originale husdyrracer kun 
er forbeholdt originaler. Vaskeægte skingrende gale 
originaler, kan man endda tilføje! 
Poul har selv bevist, at han er en af Danmarks store 
originaler blot ved økonomisk at støtte bevarelsen af 
de gamle originale husdyrracer. Faktisk er han så be-
gejstret for originale husdyr, at han får en sending af dem 
fra Oregaard på Fyn til pynt på Søbogaard på Sjælland 
hver sommer. Hvad skuer man så i alléen til Søbogaard, 
når man skal tilse sine køer, som i øvrigt er placeret 
blandt æsler? – Et originalt advarselsskilt med teksten: 

Sommerkoloni - Køer forsigtigt, 
æsler bliver Du 

meldt til kommuhnen!

De gamle husdyrsracer
Staten havde sparet millioner af kroner, vis den havde holdt sig til originaler!
Af Stig Benzon, Oregaard, 5400 Bogense

Roskilde dyreskue 2007.

Roskilde dyreskue 2007.

Kimmerslev 2009.

Sortbroget jysk malkekvæg og æsler på sommerkoloni.
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Poul og Oregaard
Min egen forbindelse til Poul opstod tilbage i 90’erne, 
da vi på Oregaard havde åben husdyrpark for originale 
gamle husdyrracer. En dag ankom en stor original vare-
bil med påskriften Søbogaard, smykket med en masse 
ukvemsord som ”prut” og ”bøvs” samt den slags med 
store udråbstegn efter. Sådanne køretøjer kan kun tilhøre 
originaler. Ganske rigtigt; ud af bilen trådte en mand i 
træsko med en stor og meget original frisure. Den var 
nærmest af den slags, som jeg ellers kun erindrer afbille-
det i børnebogen ”Der Strummelpeter” fra den sorte 
pædagogiske tid. Dengang børnebøger primært var til 

som led i opdragelsen. Til skræk og advarsel skulle de 
små tvangsindlægges til at studere de gyselige farvebe-
lagte illustrationer. Her kunne de så dybt rystet orientere 
sig om, hvor slemt det kunne ende, hvis man ikke pænt 
hørte efter forældrene, og f. eks. ikke lod hår og negle 
klippe. 
Efter at Poul havde været rundt 
at studere alle Oregaards dyr, 
udpegede han de originale 
røde køer som dem, der sagde 
ham mest. Ikke så underligt, 
for de var af samme race som 
dem, Poul var omgivet af på 
Søbo¬gaard i sine unge år. En 
race, som han og hans far havde 
været så engageret i opdrættet 
af, at Søbogaard endda ud-
stillede på Bellahøj Dyrskue. 
En rum tid efter Pouls besøg 
var en af de sidste besætninger 
af original Rød Dansk Mal-
kerace blevet sat til salg på Jel-
ling-egnen. Da jeg manglede en 
sponsor til køb af nogle dyr til 
blodfornyelse, kom jeg i tanke 
om Poul og Søbogaard. Måske 
var det noget for Søbogaard at 
sponsorere sådan nogle røde 
køer. Med beklagelse måtte Poul meddele mig, at Søbo-
gaard ikke havde for vane at være sponsor. Alligevel 
endte samtalen med, at jeg burde tage over til Jelling for 
at se nærmere på besætningen, og så ville han da i øvrigt 
gerne høre fra mig igen, når jeg kom hjem. Som sagt så 
gjort. Jeg tog prompte til Jelling og så på køer. På det 
tidspunkt var jeg så fattig på grund af mit engagement 
i bevaringssagen, at jeg end ikke ejede et motorkøretøj. 
En bekendt, der tilfældigvis var på besøg på Oregaard, 
lovede dog at køre mig frem og tilbage. Da vi nåede op 
til Jelling, kom han dog i tanke om et arrangement han 
skulle til, så jeg måtte selv finde ud af hjemturen. 
Da jeg ikke havde en krone på lommen, måtte jeg snige 
mig rundt i toget uden billet, og tomle resten af vejen 

hjem fra Middelfart Station. Hvad gør man ikke, når 
man kæmper for en sag til befolkningens bedste, som 
befolkningen dog endnu ikke har forstået et dyt af vig-
tigheden af? 
Bortset fra det, så sagde Poul, da jeg senere 
i høje og begejstrede toner berettede om 
de skønne røde køer ved Fårup Sø ved 
Jelling: - Vi tager 10 køer. – ”Jeg har 
en ven, som skal have de fleste, og 
så kan du beholde et par stykker til 
blodfornyelse af din egen besæt-
ning for din ulejlighed.” Det var 

jo fantastisk kulant, og snart efter bad Poul mig om at 
hente samtlige køer inklusiv 6 kalve, som han også fik 
købt. Fra Oregaard skulle Pouls ven på Sjælland så sna-
rest hente de dyr, der var tiltænkt ham. Beklageligvis fik 
denne bonde aldrig hentet så meget som et eneste dyr. 

Grunden var, at han var bio-
dynamiker med økologisk sta-
tus, og så var det vanskeligt at 
få lov til at tage dyr ind fra en 
ikke-økologisk besætning. 
Sagen blev fuldstændig drop-
pet, da det kom den sjæl-
landske bonde for øre, at 
køerne var afhornede. Det 
ville jo slet ikke kunne forene 
sig med den originale bio-
dynamiske driftsmåde, hvor 
netop køernes horn tillægges 
stor betydning for kvægets 
fordøjelse. For at gøre en lang 

historie kort, så endte det med at vi beholdt alle de røde 
kreaturer på Oregaard. Problemet var blot, at vi på det 
tidspunkt ikke ejede de fornødne arealer til et øget krea-
turhold. ”Hvad gør vi så”, spurgte Poul, og jeg svarede 
prompte nærmest i sjov: - ”Der er lige blevet et nabohus-

mandssted til salg.” 
Nogle uger senere kom en mand med stort 

hår, iført træsko, vandrende ind 
ad bagvejen til Oregaard. 

Min mor fik 
øje på 

ham og 
spurgte: 
- ”Hvad 

vil Du?” – 
”Jeg er jeres 

nye nabo”, 
replicerede 

Poul. - Tænk, 
Poul havde taget 
min henkastede 
bemærkning for 

alvor. Selv havde han 
fundet ud af, hvad det 

var for et husmands-
sted, der var til salg, 

og  så havde han købt det som 
domicil til de nyanskaffede røde køer. 
Og det blev til meget mere, men det er en læn-
gere historie. Af dette kan man lære, at originaler har 
hjertet på rette sted, og at verden ville blive et kedeligt og 
farveløst sted at leve uden disse! Derfor stor, stor tak til 
Søbogaards Poul og Marianne, samt tillykke med 
40-årsjubilæet!                         www.gamle-husdyrracer.dk

Riddersal - Oregård 2007.

Poul, Lange Finn og Gorm Benzon.

De gamle husdyrracer forsat.....                                                          Af Stig Benzon, Oregaard, 5400 Bogense
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Da jeg startede på Søbogaard 
januar 2005, havde jeg ikke troet, at 
jeg i dag ville sidde som medejer. 
Mit bekendtskab med Poul startede, da jeg 
skulle finde en praktikplads til mit studie. 
En på studiet forslog Søbogaard, og jeg prø-
vede at ringe, det var ikke bare sådan lige. 
Men endelig kom jeg igennem til Poul, og jo, 
jeg måtte da gerne komme forbi og se, hvad 
det gik ud på. Høflig som man er, spurgte 
jeg, om der var noget, jeg skulle have med? 

Poul svarede: ”Det er da altid rart med en 
kage”. Så jeg troppede op med en kage, fik 
en rundvisning på lageret, og ind forbi Ole 
Andersen, som havde gang i den gamle 
Langguth, hvor jeg jo lige kunne give en 
hånd med, da Pouls kæmpe Nokia-mobil 
ringede. Vi blev enige om, at jeg kunne da 
godt få lov at komme i praktik på Søbo-

gaard. Så der stod jeg så i januar og feb-
ruar måned og eksperimenterede med slush 
ice, det var så koldt. Men hvor var jeg glad, 
havde endelig en mulighed for at komme 
ud og prøve noget i virkeligheden, var sam-
men med de sjoveste mennesker, og hver 
dag bød på nye ting. Da praktikforløbet var 

ovre, spurgte Poul, om jeg 
ikke ville have et studiejob, 
det ville jeg selvfølgelig 
meget gerne. Jo, for han 
havde et produkt, han gerne 
ville have udviklet, det var 
noget, han havde fundet på, 
mens han sad på en bar i 
Spanien, og han havde al-
lerede planlagt flasken og 
navnene. Det endte med, 
at Kiss-projektet blev mit 
bachelorprojekt, og hele 
projektet blev afsluttet med 

SIAL-messen i Paris i oktober 2006, hvor 
vi også fejrede Søbogaards 30 års jubilæum. 
Da mit studie var slut, spurgte Poul, hvad 
vi gjorde nu? Om jeg bare fortsatte eller 
hvordan? Det ville jeg jo mægtig gerne. 
Sidenhen har vi sammen været mange 
steder, bl.a. Dubai, Milano, Kina og 
Nepal. Da jeg første gang var med i Ne-
pal i 2007, faldt Poul og 
vores nepalesiske venner 
over Gamcha Farm, som 
havde været drevet øko-
logisk på det tidspunkt i 25 
år. Egentlig skulle vi have 
lavet noget helt andet den 
dag, men jeg havde fået 
dårlig mave. Dengang syn-
tes Poul og nepaleserne, at 
det var meget morsomt at 
sige, at Gamcha blev fun-
det pga ”Ellens bad sto-

mach,” og at de derfor ville lave en form for 
”bad stomach”-monument i gårdspladsen. 
Da jeg begyndte at tale om, at jeg gerne 
ville i gang med at lave økologisk babymad, 
spurgte Poul, om det ikke var de samme 
maskiner, som man bruger til marmelade, for 
så kunne vi jo komme i gang på den måde. 
I 2009 fik vi flyttet marmelademaskinerne 
til Herning, så i hverdagene var jeg i Borup 
og passede min tjans der og lavede marme-
lade i weekenderne. Jeg boede forskellige 
steder på Sjælland, indtil jeg flyttede ud 
på Søbogaard på det gamle karlekammer, 
hvor jeg stadig bor, når jeg er i Borup. 
Nu har jeg kendt Poul i lidt over et årti, 
og der er ikke mange, jeg har ople-
vet så mange ting med, som jeg har med 
ham. Et generationsskifte er sjældent helt 
problemfrit, men jeg føler, at vi har fundet 
en god vej, hvor vi supplerer og hjælper 
hinanden, hvor vi kan. Selvom vi ikke al-
tid er enige, så finder vi altid en løsning.

Produktion af Kiss

Forretningsmøde i Nepal 2009 - 
Før “the bad stomach incident”.

Lahner kvateret i Paris. SIAL 2006.

Lilli havde et ”redde-gen” samt en villighed til at 
ofre. Regnskoven var en mægtig opgave. Der blev 
også sat fokus på forsømte vandhuller i Nordsjæl-
land for at sikre artsdiversiteten, mindes fotograf 
Ole Andersen, Søbogaards tilkaldevikar gennem 
mange år. Ole kendte Lilli Jensen, som døde af 
hjertestop i vinter, fra et WWF-rejseselskab på 12 
personer til den caribiske ø Tobago og Suriname i 
foråret 1981. Her oplevede man regnskoven med 
dens biodiversitet og besøgte et projekt, WWF 
havde sat i værk for at redde havskildpadder. En 
oplevelse, som betød så meget for deltagerne i 
”Suriname-gruppen”, at det prægede dem livet 

igennem. Af og til mødtes de for at mindes turen og 
kikke på naturen. Sommetider samledes gruppen i 
Oles gamle hus i Smålands natur. Andre gange var 
Søbogaard puttet ind på ruten, hvor man hyggede 
sig i den gamle have ved Kimmerslev Sø. Lilli var 
meget fascineret af det kreative miljø omkring 
Søbogaards fabrikation af honning, saft og marme-
lader, og hun syntes, at Poul med sit store hår og 
sine økologiske aktiviteter var en fornøjelig og sej 
fyr. Det var dengang i 1980’erne, og så skulle der gå 
en rum tid, før Lillis og Søbogaards veje krydsedes 
igen. Denne gang i en helt anden sammenhæng. 
Uafhængigt af hinanden havde de engageret sig i 
at redde Oregaards bestande af gamle udryddel-
sestruede husdyrracer på Fyn. Såvel Lilli som Poul 
fra Søbogaard lagde hver på deres måde enorme 
kræfter bag bevaringssagen, hvorfor Danmark kan 
være dem stor tak skyldig for, at en række hus-

dyrracer stadig er i live. 
På Oregaard opfattede vi Lilli som en slags skyts-
engel for stedets dyr og mennesker. Hun var et 
sjældent uegennyttigt, varmt, hjælpsomt og med-
følende menneske. Dertil havde hun stor indlev-
elsesevne, og var dygtig på mange områder. Vi var 
på bølgelængde og havde i høj grad sammenfal-
dende interesser. Hun indgød os livsmod og kraft 
til fortsat at kæmpe de gamle husdyrracers sag. 
Hvorfra hun selv fik mobiliseret alle de kræfter fra, 
som hun lagde i denne sag, er os en gåde. 
En tur på Holmen i august 1996 i forbindelse med 
den første økologiske verdensudstilling, som fandt 
sted på den forhenværende flådestation, blev Lil-
lis skæbne for sidste del af hendes liv. På Holmen 
havde foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer” 
en stand, der tiltrak hendes opmærksomhed så 
meget, at hun straks meldte sig ind. 
Vinteren 2003 – 2004 var Bevaringscenteret 
på Oregaard økonomisk så trængt, at mange af 
dyrene – heriblandt det sidste Økvæg - var solgt til 
en kreaturhandler med tilbagekøbsret. Det var vor 
eneste mulighed for at få dem opstaldet og komme 
gennem den kolde årstid samt forsøge at vinde tid 
for en løsning. Det var dér omkring, at Lilli ringede 
og gjorde opmærksom på sin eksistens. Hun var 
sygeplejerske og havde i en periode været hjem-
megående. Var optaget af naturfredning, økolo-
gi, pindsvin, fugle, kunst, den danske sangskat 
og andet positivt. Fortalte at hun i sin tid havde 
været med til at stifte et økologisk andelssamfund 
i Nordsjælland. Nu tilbød hun at komme til Ore-
gaard og give en hånd med i det praktiske arbejde 
på bevaringscenteret. 
En af de første større opgaver Lilli påtog sig var, at 
afværge at Økvæget fra Agersø blev slagtet. Hun 
kontaktede først og fremmest den ansvarlige myn-
dighed for området, Fødevareministeriet. Mødte 
straks bureaukratiets mur af uvilje og manglende 
handlekraft. Oplevede det system, som vi andre i 
årtier havde kæmpet forgæves imod. - ”Hvordan 
kan I i ministeriet være så fuldstændig ligeglade 
med, at de dyr, som konventionerne siger, I har 
ansvar for, er dømt til slagtning”, havde hun sagt til 
embedsmændene. 

Med uforrettet sag tog hun rystet og skuffet sagen 
i egen hånd. Kort efter kunne man i pressen læse 
om en sygeplejerske, der for egne og sin families 
midler havde løskøbt de udryddelsestruede dyr 
fra slagtebænken. Blandt andet var der taget stort 
lån i huset i Lyngby. ”Man lader da ikke udryddel-
sestruede dyr uddø”, udtalte Lilli ædelt og ideal-
istisk. 
I dag kan alle de mange tusinde mennesker, der 
årligt besøger Naturfondens gods, Skovsgaard, 
på Langeland, nyde Økvæget i indbegrebet af et 
smukt dansk landskab, fordi Oregaard, takket være 
en anden af Oregaards store hjælpere, Richard 
Sandmand, har lejet enge og stalde af godset. 
Remsen af ting, Lilli har hjulpet Oregaard med, er 
enorm og kan ikke her kort beskrives. Det samme 
gælder foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer”, 
som hun i en årrække var formand for, ligesom 

hun også bakkede op omkring den ny organisation 
”Biodiversitetsgårde i Danmark”. 
Vi ved, at det er i Lillis ånd at dyrene bringes vi-
dere ind i en forhåbentlig bedre verden. I den 
forbindelse er jeg glad for at hun nåede at høre 
den hollandske forsker Gidi Smolders udtale, at han 
er overbevist om, at de gamle husdyrracer hører 
fremtiden til. Det gør de, fordi de ikke er afhængige 
af importeret proteinfoder og fedt fra den fattige 
del af kloden. Dér får man rigelige problemer med 
at brødføde egne hastigt stigende befolkninger. 
Lilli skabte et lyshav af glæde og håb omkring sin 
person. Derfor er tabet af hende så umådelig tungt 
at bære. Et menneske af en kvalitet, som man 
næppe nogensinde skal forvente at opleve mere i 
dette liv. Kort sagt; modpolen til de mørke kræfter, 
der i disse tider tynger vor jord og vort samfund. 
Æret været Lillis minde!

Lilli havde et ”redde-gen”                                                                                              Af Stig Benzon, Oregaard

Lilli og udrydningstruede Agersø kalve.

I mesterlære 
af Ellen Nielsen medejer af Søbogaard 

Lilli og kalv - 1954 Bellahøj Dyrskue.

Lilli og Sortbroget grislinger. Søbogaard truckerservice.

Lilli og Sortbroget so.

Lilli med Grøn Økvavit i hånden.
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Klokken er 16.03
Det meddeles i dette øjeblik fra 
Søbogaards Trucker- og Presse-
tjeneste, at man har registreret et 
stagnerende salg af Søbogaards 
produkter blandt heterosek-
suelle filatelister med maoistisk 
observans øst for Svendborg.
Markedsafdelingen er allerede un-
derrettet og har sat lup på sagen.

Itzi bitzi, ta med mig til Nepal…

Side 9 pigen
Øffes familie kommer oprindeling fra Havdrup. 
Øffe  tænder på mudderbade og økologisk frugt, 
og syr ikke selv sit eget tøj.

Vi har netop fået dekoreret endnu en af vores biler. Denne kører mest på Sjælland.

I september 2007 ringede vores lokale 
partner, Mr. Sainju, og sagde, at nu 
var revolutionen ovre, og vi straks 
måtte komme derned, så vi kunne 
komme igang igen. Vores Danida støt-
teprojekt i Nepal havde ellers være på 
standby i nogle år. 
I første omgang kom vi derned for at 
se, hvor mange af de hyld, som var 
plantet, der havde overlevet, og for 
at tale med den lokale partner om de 
muligheder, der var i projektet. Over 
et par store flasker øl blev vi enige om, 
at der var god grund til at arbejde vi-
dere med projektet. 
Kort tid efter var der sat nye hylde-
blomststiklinger i jorden, og der blev 
kigget efter bygninger til en mindre 
fabrik. Derefter skete der en masse. 
Der blev igen etableret guesthouse 
på Gamcha Farm, der blev lavet små 
forsøgsmarker på grunden omkring 
gården, og et lille forsøgskøkken blev 
også sat op. Da Mr. Sainju havde et 
mejeri, var det en naturlig del af pro-
cessen, at vi også skulle prøve at lave 
økologisk is. 
Ved et tilfælde faldt vi over Gamcha 
Farm (Se også side 8 for mere his-
torie om, hvordan vi fandt Gamcha 
Farm), et lille guesthouse som siden 
1987 havde været drevet økologisk af 
en amerikansk kvinde, som dog var 
rejst derfra. Hun havde været med til 
at starte AAA, som er en gruppe kvin-
der, der dyrkede økologiske grøntsag-
er, som bliver solgt på lokale marked-

er og til hoteller. 
AAA eksisterede 
stadig, da vi fandt 
Gamcha Farm, 
hvor de om mor-
genen samlede alle 
grøntsagerne sam-
men på Gamchas 
gårdsplads, hvor-
efter de blev kørt 
til Kathmandu og 
solgt, hvilket de 
stadig gør. Gam-
cha Farm var 
moderstedet for 
økologi i Nepal. 
I 2013 blev de 
første flasker 
økologisk saft 
produceret på 
den lille fabrik og 
solgt. Samtidig blev den lille cafe/
showroom på toppen af fabrikken 
også færdig og var nu klar til, at 
besøgende kunne stå og skue ud over 
Bhaktapurs tage, mens de nød en 
dejlig økologisk is eller saft. 
I 2015 ramte over 100 jordskælv Ne-
pal, hvilket berørte os dybt, da alle 
vi kender i Nepal på den ene eller 
anden måde, blev 
ramt af jordskælvet. 
Gamcha Farm klare-
de desværre ikke de 
mange skælv, derfor 
er der i dag dannet 
foreningen 

”Gamcha New Organic Farm”, som 
arbejder for at opbygge et nyt sted, 
hvor der kan dyrkes økologisk, 
studeres økologi, og allervigtigst 
støtte, at der skabes arbejdsplad-
ser. Bliv medlem af Gamcha New 
Organic Farm for 100kr, konto 
8401-1288846.

Ellen og Niels besøger isfabrikken 2013

Gamcha Farm 2009.

Nepal 2007. Gamcha Farm efter jordskælvet 2015 Se det flotte udvalg på www.gamcha.dk



Søbogaard på årets Northside Festival
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Telefon Liste

Søbogaard Lager...................................57526060
Søbogaard  Ekspedition.........................57526060
Søbogaard Kundeservice.......................57526060
Søbogaard nærmeste forhandler............57526060
Søbogaard Kantine...............................57526060
Søbogaard Ros........................................57526060
Søbogaard Reklamationer.............Hemmeligt nr.
Søbogaard Ordremodtagelse...................57526060

I år var Søbogaard for første gange 
tilstede på årets NorthSide Festival, 
hvor vi var hovedleverandør af alkohol 
med Djøn og Vødtka til barerene. 
Derudover havde vi også 
vores egen bar i OutSide-
området, hvor alt var økologisk, og 
hvor der blev budt på mange for-
skellige drinks med Søbogaard pro-
dukter. Bestselleren var helt sikkert 
White Rusian lavet på Søbogaard 
Coffee Kiss, den var iskold, men gik som 
varmt brød.

Om lørdagen var hele Søbogaard 
banden også samlet i Outside områ-
det, hvor vi nød musikken, det gode 
vejr, stemningen og de lækre drinks.
På NorthSide er det et mål, at publi-
kum forlader festivalen med en større 
forståelse for genbrug, energiforbrug 
og økologi, end da de kom. Målet 
er at 60 % af affaldet bliver sorte-
ret og genanvendt. Målsætningen 
om at minimum 90 % af maden 
er økologisk blev indfriet, og fo-
kus vil nu være på, at få minimum 
75 % af drikkevarerne økologiske.

SØBOGAARD
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Jeg har haft fornøjelsen at kende 
Poul i næsten alle 40 år, han har 
produceret og solgt Søbogaard pro-
dukter. Kært barn har mange navne: 
”Bi-Poul” og ”Hylde Baba”. Poul var 
den første, der så mulighederne for 
at sælge økologisk hyldeblomstsaft 
i Danmark. 
Poul er en hædersmand. Indgår 
man en aftale med Poul, svigter 
han aldrig. Poul stiller store krav til 
kvaliteten af de råvarer, han køber, 
og opstår der et problem, reagerer 
han straks. 
Igennem årene har vi haft mange 
lejligheder til at mødes til en lille 
frokost eller under meget hyggelige 
rammer til en kop kaffe og en mar-
melademad i køkkenet på Søbo-
gaard. 
En dag, vi var ved at nyde kaffe og 
marmelademad på Søbogaard, stikker en af 
Pouls salgschauffører hovedet ind og siger 
”Jeg har lagt det hele på dit skrivebord” – Da 
vi senere slog vejen omkring Pouls skrive-
bord, lå der en stak følge- og pengesedler, 
som Poul og Marianne blot kunne gøre op. 
Jeg er sikker på, regnskabet stemte på ører. 
En mand som Poul, snyder man ikke, og 
Poul har tillid til sine medarbejdere. Mis-
bruges tilliden, kan man være sikker på, det 
afsløres, og man må søge andre græsgange. 
For en del år siden, da forbruget af økolo-
giske hyldeblomster oversteg den mængde, 

der kunne plukkes i Danmark, tog Poul og 
jeg til Bulgarien for at se på og lugte til de 
lokale hyldeblomster. Det blev en minde-
værdig og oplevelsesrig tur. Vi rejste med 
fly via München, og i lufthavnen var der 
flere gæster, der stimlede sammen om Poul, 
idet Poul minder meget om en at de største 
TV-stjerner i Tyskland på daværende tids-
punkt: Thomas Gottschalk. 
Men da fansene ved nærmere syn så, at 
Poul var i Kansas arbejdstøj og gode danske 
træsko, var der alligevel ikke så mange, der 
ønskede autografer. 
Da vi ankom til Bulgarien besøgte vi den 
historiske Helligdom: Demir Baba Teke. 
Demir Babas tilnavn var ”The Iron Father”. 
Demir Baba Teke er et Helligt Fristed for 
kristne såvel som muslimer, og omkring ste-
det vokser mange hyldebuske. Helligdom-
men ligger midt i et af Prins Henriks fore-
trukne jagtområder, blev vi fortalt. Hylden 
kunne Poul ikke godkende,  men Poul var 
straks med på at teste stedets attraktioner, 
dels skulle man ligge på en flad sten med 
næsen under storetås højde i min 30 min., 
og herudover skulle man kravle igennem 
en minimalistisk åbning mellem 2 sten. 

Herefter kunne man være 
sikker på et langt og lyk-
keligt liv. Poul var med på 
den og bestod begge ud-
fordringer. Apropos Prins 
Henrik var det store num-
mer på Søbogaards stand 
ved OL i London, at Prin-
sen – daværende Prins-
gemalen - skulle prøve, 
om han kunne ramme en 
kartoffel fra den berømte 
kartoffelknusemaskine. 
Men prinsen var heller ikke 
heldig at ramme kartoflen. 
Et par år senere ringede 
Poul til mig op oplyste, at 
han nu havde omdannet 
Søbogaard til et aktie-
selskab. Jeg ønskede Poul 

tillykke med beslutningen. Poul takkede 
og oplyste, at han i den forbindelse skulle 
have en direktionsbil. ”Hvordan klarer 
du den?” spurgte jeg – ”Jeg har omreg-
istreret min Citroen 2 CV” fortalte Poul 
prompte – ”Omregistreret, betyder det så 
en ny nummerplade?” spurgte jeg. ”Ja”, 
sagde Poul. ”Så står der vel Søbogaard 
på nummerpladen” kommenterede jeg. 
”Nej”, sagde Poul ”Det står der på siden 
sammen med billeder af vores café-flask-
er – men på nummerpladen står ”Betalt.”” 
Efter mange år med ordningen med num-
merplader havde ingen fundet på at købe 
pladen med teksten ”Betalt”. 
Den tekst kom meget fortjent på Søbogaards 
direktionsvogn og vidner om, at Søbogaard 
gennem alle årene har haft orden i øko-
nomien og har været og er et meget dygtigt 
ledet firma med sans for udvikling og evnen 
til at se tendens. Søbogaard er ægte pione-
rer indenfor økologi og tænk på, hvor stort 
det økologiske marked er blevet i Danmark 
indenfor de sidste 40 år. Fremtiden er sikret 
med Ellens medejerskab af Søbogaard, og vi 
ønsker jeres mønstervirksomhed al mulig 
behagelig fremgang i mange år fremover.

Kvalitet - Mange årigt samarbejde - “Betalt”.  

Berrifine er hovedleverandør af økologiske bær og 
saft til Søbogaard.

Ungarn 2000. Hyldeblomstplantage.

Hyldeblomster. Serbien 2000.

Direktørens vogn.

Store forkromede forretningsplaner er ikke noget, Poul 
Hansen – manden bag Søbogaard - kender til eller gider 
at beskæftige sig med. 
I 1976 fik han sine første bier, og stille og roligt udviklede 
de 80.000 summende insekter sig til en af Danmarks 
første økologiske virksomheder, og her 40 år efter er 
Søbogaard både kendt og anerkendt for sin honning, 
sine cafésafter, marmelader, sprut og mange andre 
gode sager. 
I stedet for at lægge en storstilet plan for virksom-
heden, har Poul ladet tingene udvikle sig. Han er blevet 
inspireret af tiden, folk han har mødt på sin vej. Han har 
grebet muligheder, turdet tage chancer, og så har Poul, 
som nu har rundet de 66 år, haft holdninger og mod til 
at stå ved dem. 
Grundlæggeren af Søbogaard er født og opvokset på 
gården af samme navn, der ligger i eventyrlige omgivel-
ser med have og marker ned til Kimmerslev Sø ved 
Borup på Sjælland. Det er også her, virksomheden har 
holdt til i mange år. Poul bor her stadig sammen med sin 
hustru, Marianne, og han boede også på Søbogaard, da 
han fik sine første bier og begyndte at slynge honning. 

Lidt af en evighedsstudent 
Faktisk læste han også etnologi på Københavns Univer-
sitet, og da han fandt ud af, at han skulle kunne 6000 
sider udenad, skiftede han studie. Valget faldt på 
Nordisk Folkemindevidenskab. 
- Det var sådan noget med at studere en original, der bor 
langt ude ad en grusvej og stort set aldrig kommer an-
dre steder. I stedet for at studere fandt jeg hurtigt ud af, 
at det var bedre at blive sådan en original, griner Poul, 
mens han sidder i personalestuen under skråvæggen 
oppe på anden sal i en af længerne på Søbogaard. 
- Jeg var indskrevet på universitet i 17 år. Hvert år 
plejede en sekretær at ringe for at spørge, om jeg skulle 
have fornyet mit årskort. Det år, hun ikke ringede, stop-

pede jeg på universitet, lyder det fra Poul, som også var 
kommet så godt i gang med både honning og safter, at 
han skimtede en levevej. 
Da honning-produktionen var på sit højeste, havde han 
250 bifamilier og var en af tidens største producenter af 
det flydende naturprodukt. 

Hyldeblomst-opskrift fra naboen 
- Vi solgte honning på Køge Torv, men kunderne i Køge 
kunne jo ikke spise så meget. Så begyndte vi at sælge 
i København. Tingene udviklede sig, da en af de andre 
torvehandlere en dag kom med nogle plettede æbler, 
som han ikke kunne sælge. Vi besluttede os for at få 
lavet dem til most på et mosteri i Farendløse, hvor vi 
selv i mange år har fået lavet most af vores egne æbler 
fra haven, fortæller Poul. 
- Mosten blev solgt på de store flasker og i øvrigt med 
den samme etikette, som sidder på flaskerne i dag. Det 
gik meget godt, og vi fandt ud af, at hvis man kom lidt 
pektin og sukker i, så kunne vi lave æblegelé. Vi be-
gyndte også at lave solbærsaft, ja, mange slags safter, 
marmelader og geléer, fortæller den ihærdige iværksæt-
ter, som også begyndte at sælge til helsekostbutikker 
og andre torvehandlere. 
Omkring 1980 fandt Poul og naboens søn på, at de ville 
tage en tur til festival i Skanderborg, som dengang var 
et lidt lovløst slaraffenland for idérige folk, og det betød, 
at man kunne sælge lidt af hvert. 
- Vi ville tage en sømblok med, men så fandt vi ud af, at 
hans mor havde en opskrift på hyldeblomstsaft, så vi 
lavede noget saft, som vi ville sælge på festivalen. Fes-
tivalgæsterne ville gerne slå søm i en træstub, men de 
ville ikke drikke hyldeblomstsaft, så vi måtte hælde det 
ud i skoven, inden vi kørte hjem til Borup, griner Poul. 
Dengang vidste han ikke, at den hyldeblomstsaft, 
som han stod og gødede skovene omkring Skander-
borg med, med årene ville blive Søbogaards absolut 

populæreste saft. 

Kæmpe skub fra 
Casablanca 
Det hele gik meget godt i bik-
sen. Poul havde tid til at drik-
ke kaffe med posten, hygge 
sig med medarbejderne, pro-
ducere safter og marmelader, 
fornøje sig med at udvikle nye 
produkter og køre ud med 
varer. De tog rundt til messer, 
markeder, dyrskuer og festi-
valer, hvor Søbogaard ikke blot 
var kendt for sine lækkerier, 
men også for sine flotte boder 
og en underholdende kartoffel-
maskine. Det er et rør, man tril-
ler en kartoffel igennem, og når 
den så pludselig kommer ud af 

den anden ende, skal man være hurtig til at ramme kar-
toflen med en hammer. 
- Den maskine var simpelthen med til at brande firmaet, 
siger Poul om den utraditionelle måde at skabe PR på. 
Men da arkitekt Jan Rode, som havde Café Casa-
blanca i Aarhus - byens første og førende café med 
mange kendis-gæster, i midten af 1980’erne fik 
øjnene op for Søbogaards æblemost, blev der plud-
selig ekstra travlt på gården ved Kimmerslev Sø. 
- Caféen solgte virkelig meget af vores æblemost, 
og så ville Jan ha’ flere safter. Vi begyndte at pro-
ducere solbærsaft, tranebærsaft, kirsebærsaft og hyl-
deblomstsaft på de små flasker. Det var på den måde, 
der kom gang i vores cafésafter. Jamen, de solgte så 
meget. Og vi har jo aldrig brugt penge på rekla-
mer, markedsføring og alt det der, men snakken 
om vores safter bredte sig i cafébranchen. 
Nogle af de folk, der havde arbejdet på 
Casablanca, tog til København for at 
studere og fik job på andre caféer, 
som så begyndte at sælge vores 
saft. Vi oplevede endda, at en 
café i København simpelthen 
ryddede Coca Colas køleskab 
for at få plads til vores 
saft, fortæller Poul, der 
tydeligvis godter sig 
ved tanken om at have 
slået den multi-
nationale gigant. 
- Casablanca blev 
en stor kunde, og de 
kunne ikke blive ved med 
at få leveret æblemost og 
safter i brune papkasser, der 
blev våde og plumrede, hvis de 
fik lidt regn. Vi skulle ha’ fat i 
nogle rigtige kasser. Pepsi havde 
nogle smarte gule kasser, og i en 
halvbrandert ringede jeg til Pepsi 
for at høre, om vi kunne få produceret 
nogle. Til min store overraskelse sagde 
de ja. Farven skulle bare være stærkt 
afvigende fra deres gule farve, og så 
foreslog vi pink. Den blev godkendt, fortæller Poul, og 
dermed var Søbogaards iøjnefaldende flaskekasser en 
realitet. 

Før Ø-mærkets tid 
Da Poul begyndte sin forretning, var der ikke noget, der 
hed Ø-mærket, men han var inspireret af biodynamikere 
og brugte udelukkende bær og frugter, der var dyrket 
uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte. Råvarerne 
skulle være gode og naturlige, og den holdning har 
Søbogaard holdt fast i lige siden. 
Som bekendt blev Ø-mærket lanceret i 1990, men det 
tog lang tid, inden Poul valgte at sætte mærket på 

Søbogaards produkter. 
- Ø-mærket er noget skrammel, konstaterer han tørt. 
- Det er ikke de samme regler, der gælder i forskellige 
lande. For eksempel har der været det her med, at man 
i udlandet må sprøjte æbler med kobber og alligevel 
kalde dem økologiske, men det må økologer i Dan-
mark ikke. Det er jo ikke i orden. På mange måder går 
økologien også ud over de mindre producenter, mener 
Poul, som kunne fylde en bog med sine holdninger om 
Ø-mærket. 
- Jeg plejer at sige, at økologiske forbrugere er de 
mindst kritiske, for de forholder sig kun til Ø-mærket, 
ikke andet, mener Poul, der godt kunne tænke sig en 
mere nuanceret tilgang til økologien. Efter nogle år og 
stor efterspørgsel fra forhandlerne endte 

det med, at han valgte 
”at klaske” det nu så 
kendte røde Ø-mærke 
på safterne, marme-

lader og alle de andre 
varer fra Søbogaard. Og i 
løbet af årene er det blevet til 
et stort og blandet udvalg. 
I dag kan kunderne vælge 
imellem 140 produkter fra 
Søbogaard, lige fra hon-
ningen over safter, soda-
vand, slush, marmelader, 
vin, vødtka, djøn, økvavit 
og meget, meget andet. 
Ens for alle varerne er, at 
de er godt ”Humørtiseret” 
og drysset med pudsige 
og sjove historier, for det 

har altid været vigtigt 
for safthøvdingen fra 
Søbogaard, at hver-

dagen er fyldt med 
herlige mennesker, humor, 

spas og gode fortællinger. 
Efter Ellen Nielsen i 2013 blev 
medejer af Søbogaard, har Poul 
fået mere tid til at involvere sig i 
projekter i Nepal, hvor Søbogaard 

har været på banen siden 1999. Nu bruger han mas-
ser af tid til at skaffe penge til at bygge en ny økologisk 
gård i Nepal, da den tidligere, som hed Gamcha Organic 
Farm House, blev lagt i ruiner efter jordskælvet sidste 
år. Desuden har nogle af Pouls nepalesiske venner en 
virksomhed, der producerer håndlavede filtprodukter 
til børn. Gennem sit nye firma, Gamcha, forhandler han 
nu med stor succes filturoer, punge, dyr, hånddukker og 
meget andet i Danmark. 
Det er nogle lidt andre historier, men det hele begyndte 
med de 80.000 bier og en mand, der har turdet gribe 
livets muligheder. 

Safthøvdingen fra Søbogaard                                                af undercover journalist Dorthe Munk Nielsen

Kartoffelmaskine - Falkoner Centeret Oktober 1986

 af Jørgen Stølsgård.
Stifter og bestyrelsesformand  for Berrifine.                                                                                                                                 
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Kravet om at præsentere en moderne 
lægeroman måtte jo komme, og her 
på Søbogaard – Posten har vi været 
udsat for et stigende pres. Lad os blot 
erkende: Vi synes, det er et rimeligt 
ønske, men må også anføre at or-
ganets fysiske rammer ikke tillader 
en for omfattende tekst.
Det skal ikke være nogen hem-
melighed, at redaktionsudvalget 
længe har arbejdet med sagen. Efter 
votering henvendte vi os til Cand. 
Marm. Ole Andersen og bestilte en 
fem-minutnovelle fra sundhedens 
overdrev.

Læs -  -  - før det er for sent....12,8,6!

LIVET ER KUN EN OVERGANG
En grøn minutnovelle af cand. von lidt 
Ole Andersen.

Hun var gået ind i parken på årets 
første varme dag. Omsider var 
foråret for alvor brudt ud, det var 
sent i april. Hun vidste godt, at april 
er kalenderens psykopat. Derfor var 
hun måske ekstra forsigtig. Tank-
en om at himlen kunne sortne og 
drukne byen i sne og hagl tilsat kulde 
og torden var uhyggelig. Men himlen 
var stabilt blå.
Hun havde set sig godt for og var 
listet frem mod en bænk. I værste 
fald var flugtvejen ud ad parken 
og frem mod et busstop in-
den for række-
vidde. 
I n g e n 
b r u g t e 
b æ n k e n . 
Mon der lå 
en hjemløs eller 
en død i nærheden? 
Hun skævede omkring 
og satte sig forsigtigt. En 
løber tordnede prustende for-
bi, måske drevet af dødsangst 
og rynkeskræk. Så faldt hendes 
hjerte til ro. Et par sekunder følte 
hun en slags lykke. Hun trak en 
Søbogaard-saft frem fra Fjällräven. 
Herlig smag. En blåmejse ankom 
og hoppede ugenert rundt ved bæn-
ken. Den søgte efter føde, undersøgte 
hvad det måtte være af spiseligt un-
der bladene og den løse bark på en 
busk.
Louise følte en stille glæde, naturen 
var kommet til hende! Men na-
turen kan også være farlig, vidste 
Louise. Små fugle kan være store 
smittespredere. Hun knugede flasken 
ind til sig, holdt med tommelfinger-
en på flaskehalsen. Man kunne ikke 
vide, hvad sådan en fugl hvirvlede 

op. Men hvad, hvis fingeren allerede 
havde berørt bænken, og der havde 
ligget et lig på bænken, eller en fugl 
havde gnedet sine befængte klør 
hen over. Der var jo mange ridser i 
den grønne maling. Det var svært at 
nyde livet fuldt ud. Hun talte lang-
somt til otte. Det havde hun lært 
på det kursus, hun for en halv time 
siden havde afsluttet. Så tog hun en 
slurk, nød væsken i munden. Hun 
talte til seks, så sank hun saften. 
Glæden vendte tilbage. Hun sendte 
en stille tak til Valmuehealeren fra 
Odsherred og Farvefladeforskeren 
fra Læsø. Aldrig tælle til ti! Det giver 
sygdom og ubalance. Undgå altid 10!
I Louises tilfælde havde det aldrig 
været ligetil at slippe glæden løs. 
Selv som baby havde hun været al-
vorlig. Hun huskede fjernt nogle 
meget bekmyrede overvejelser, al-
lerede fra hun lå i barnevognen og 
kiggede ud i verdens problemer. 
Falder en and eller en flyvemaskine 
ned? Kan sommersolen sætte ild i 
skyerne? Hvornår går noget galt? 
Meget sent kom hun i gang med at 
gå, ganske enkelt fordi hun anede, 
at der ved gang og løb let opstod en 
lang række risici. Hun havde senere 
fået fortalt, at både forældrene og 
bedsteforældrene var bekymrede 
over hendes træge motorik. Med sit 
galgenhumoristiske sindelag havde 
hendes far engang sagt, at hun skulle 
komme i gang med at gå før første 
skoledag, ellers ville hun blive dril-
let. Det var endnu en bekymring, 
og selv hendes far begyndte at blive 

nervøs, efterhånden skoletiden 
nærmede sig. Omsider begyn-

dte Louise at gå!
Men hun havde god 

fornemmelse for 
følelser,

 

d e 
ku n n e 
ikke hol-
des ude 
eller dæmpes. 
Følelserne sug-
ede hun ind i sig, 
som om hun var en alt 
for tør svamp i regnvejr! 
Problemet var, at hun ikke 
blot lukkede dem ind, følelserne. 
De blev ikke prøvet af, aldrig un-
dersøgt, de fik ingen motion. Hun 

forstod ikke at katalogisere dem. De 
lå som i en 
kompostbunke
med dårlig
ventilering. 
Nogle 
vantrivedes, 
andre formerede 
sig. Somme tider 
krympede hun sig i 
smerte ved tanken om, 
at de mange følelser levede 
deres eget liv, at de formerede 
sig som regnorme dybt inde i 
hendes sind.
Snart buldrede høfeberen frem 
som en nådesløs korsridder. Trods 
uhæmmet vækst af mennesket, af 
Farvefladeforskeren fra Læse meget 
rammende omtalt som superprimat-
en, en art som nu havde passeret 7 
milliarder eksemplarer på planeten, 
oplevede græsset en endnu større 
succes og udgjorde en trussel! Den 
spæde forårstid og den grønne ek-
splosion i naturen burde være en 
fest. Men den tiltagende græsvækst 
omskabte det tilsyneladende grønne 
paradis til et helvede på jord! Lou-
ise havde skrevet til Søbogaard, 
om man kunne udvikle en saft, 
som ville mindste ubehaget ved 
høfeber, men virksomheden havde 
været magtesløs. En ganske kort 
mail bekræftede at have modtaget 
forespørgslen, men man beklagede. 
Græsset sejrer. Nogle dage kan en 
silende regn dulme plagen, men den 
vender endnu mere grusom tilbage, 
styrket af væsken. Græsset truer livs-
lysten gennem flere uger. Ofte synes 
Louise at få det lidt bedre efter mid-
sommer, men rammes forinden af 
en slem depression ved tanken om, 
at dagene efter en kort blomstring 
begynder at kortes.
Men lidt var der da også at glæde 
sig over. Det så ud til, at den men-
sesjusterende naturpille NMBD 
(”No more Bloody Days”) fra det 
økologiske netfirma i Mariager 
omsider ville lindre nogle af hen-
des plager. Eller var det blot tanken 

om overgangsalderens ankomst? 
Hun hadede det ord, overgang-

salder! Hun havde hadet det 
lige siden hun som barn 

havde hørt bedstemo-
deren bruge det i en 

snak med hen-
des mor. ”Det 
var da godt, 
at I fik Lou-

ise før du blev 
ramt af overgangs-

alderen.” Overgang-
salder, det lød som en 

dødsdom. Men efter over-

gangsalderen kommer undergangs-
alderen. Hun havde hørt, at en for-
del ved at blive gammel ville være 
en markant aftagende høfeberplage. 
Tænk at man skulle glæde sig til 
alderdommen! At kæmpe mod 

alderen var trættende og i sidste 
ende håbløst. Men som yng-

re har man ikke behov 
for at klæde sig 

i alderdom-
mens grå 

dragt. 

Den 
forkel 
på de to 
køn, som på 
mange virke 
dragende, opløses. 
Somme tider så hun 
meget gamle, som kun lod 
sig kønsklassificere på deres 
tøj. Det med overgange er noget 
mærkeligt noget, og Louise glemte 
somme tider sine mange plager ved 
at tænke på liv og død. Livet er kun 
en overgang! Så enkelt er det. En 
dag rammes vi af kremeringens be-
frielse. Den tanke havde hun hidtil 
været i stand til at isolere. Trods alt 
var plagerne i levende live mere 
interessante!  
At hun for blot et par uger siden 
havde truffet den beslutning om at 
melde sig til valmuehealing, syntes 
allerede at udvirke en revolution. 
Bevidshedsgørelsen er beslægtet 
med 12. Beslutningsfasens tal er 
8. Og der afvikles på 6. For blot 
nogle timer siden var hun uden den 
indsigt. En afbestilling på et kursus 
havde ændret hendes liv! De to kur-
sister havde fornylig fusioneret, og 
hun fik den ledige plads på kurset. 
Jeg, Louise fra ydre Nørrebro – det 
er mig! tænkte hun, hun smilede 
mod solen. En flyvende hejre på 
vej mod søen dækkede for solen. 
Louise blev nervøs, hvad mon det 
varslede? Hun brugte metoden fra 
valmuehealingen, og det virkede! 
Hun overtog tankeprocessen, og hun 
glædede sig allerede til næste kursus. 
Det nys overståede var ”Floramirak-
ler til husbehov” incl. valmueheal-
ing, afviklet over to lørdage. Det 
næste, hun allerede havde sikret sig 
en plads på, svar mere omfattede, 
men hun vidste også, at deltagere på 
”Vejgrøftflorabevidsthedsgørelse 
i hverdagen” var garanteret et helt 

nyt liv med stor indsigt. I det første 
kursus var det især Valmuehealer-
en fra Odsherred, som havde haft 
dominans. Næste gang ville farve-
fladeforskeren fra Læsø træde i 
karakter. Hun gyste af en lun og 
orgasmelignende forventningens 
glæde. Puha! Hun kørte et skræmt 
blik rundt, mon nogen kunne have 
set hende, og mon nogen kunne tol-
ke hendes attitude? Allerede under 
timerne med ”Floramirakler til hus-
behov” var holdet bragt i tranche. 
For Valmuehealeren var det ikke 
nok at lire et kursusindhold af sig, 
han trængte ind i hvert eneste sind! 

At kalde det et kursus var en un-
derdrivelse, men noget skulle 

det jo hedde. Valmueheal-
ing havde vist sig at være 

lidenskab og viden-
skab i ophidsende 

e l s k o v s l e g ! 
Valmueheal-

ing kaldes 
med et 

fint ord for 
P a p a v e r a -

fologi. Der ope-
reres med tre 

hellige tal, som al-
lerede nævnt 12, 8, 6. 

Kursets moduler tilpasses den 
korte blomstringstid, og udføres 
med fuld respekt for blomst og 
kapsel. Notater undervejs udføres 
i den valmue-notesbog med den 
valmue-stift, som sælges på kursus. 
Det sikrer harmonisk udvikling.
Freden i parken var dominerende. 
Fra en fjern legeplads trængte nog-
le glade råb frem. Louise følte en 
stille glæde, sekunder og minutter 
iført harmonisk dragt krøb ind gen-
nem krop og sind. Flasken var ved 
at glide ud fra håndens greb, og hun 
nød den sidste slurk. Et lille bøvs, 
hun forbavsedes selv! En nagede 
uro dukkede frem til overfladen 
og udkrystalliseredes i behovet for 
bevidsthedsgørelse. Hun talte til 12, 
hun gentog tællingen. Hun mærkede 
ingen klarhed. Gud, tænkte hun, jeg 
glemte at tage mit marmorpulver. 
Jeg må hjem, måske er det allerede 
for sent. En ny undersøgelse havde 
vist, at de fleste danskere havde for 
lidt marmorindhold i tyktarmen. 
Ham der fra God-Herlig-Morgen-
TV, hun havde glemt navnet, havde 
lavet en chokerende reportage om 
følgerne af for lavt marmorindhold 
i tyktarmen.
Hun lettede sig fra bænken, 305 
sekunder efter at have sat sig – ung i 
sindet med udsigt til at få sit daglige 
marmorpulver. Så ville alt blive 
godt…

Side 12

Økologisk litteratur

Vi takker vores mange trofaste kunder og samarbejdspartnere 
for de forgangne 40 år, og håber på et fortsat godt samarbejde.


