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Fremtidens Danmark
Vision for et harmonisk, sammenhængende Danmark år 2040

Indledning
Af Niels Aagaard, formand for Landsforeningen for Økosamfund, LØS

Disse år er fuld af forandring. Omstilling til en anden levemåde. Flere og flere vil leve i et fællesskab med andre. Have
tæthed til naturen. Leve med tid til selve livet uden stadig pres, stress og uro. Vi vil gerne selv bestemme, hvad der er
det gode liv for os.
Hamsterhjulets tidspressede liv med travle kalendere, endeløse bilkøer, benhård konkurrence om karriereposterne
og de store indtægter, lange arbejdsdage osv. har for mange omkostninger i form af stress, udmattelse og sygdom.
Og i den anden ende bliver der alt for lidt tid til børnene, til ens elskede og familien, til ens hobbyer og venner. Det er
en livsform, som flere og flere vælger fra eller ønsker at stå af på, - der må være andre måder.
Vi vil også gerne leve meget mere bæredygtigt. Sund mad, uden gift. Med økologi hele vejen rundt. Med
dyrevelfærd. Det er uværdigt, som vi behandler vores dyr, blot for at få billig mad.
Hele landsbyer og øer, hele bykvarterer og geografiske områder er begyndt at gå nye veje for at skabe sig et liv i
større harmoni, med balance og sammenhængskraft.
Vi har mange erfaringer at bygge på i Danmark. Vi har andelsbevægelsen, kooperationen, højskolerne tilbage i tiden.
Og fra de seneste 30-35 år har vi økosamfundene, de mange grønne foreninger og ildsjæle, som har eksperimenteret
for at leve efter nye værdier. Erstatte blind vækst og stadig øget materielt forbrug med livskvalitet, med øget lykke
og menneskelig trivsel. Alle disse erfaringer spiller i disse år sammen med nye kræfter, som sætter handling bag
ordene. Rejser sig fra tilskuerrollen og tager ansvaret for det samfund vi gerne vil leve i. Man kan sige, at
civilsamfundet de sidste små 10 år er blevet stadig mere aktiv for at skabe et samfund med trivsel, det samfund som
politikerne, topembedsmændene m/k og de store erhvervs ledere tilsyneladende ikke kan finde i deres poser med
løsninger.
Vi oplever en modbevægelse til skævvridningen af Danmark, dvs. landdistrikterne der affolkes og byerne, der vokser
uhæmmet. Over hele landet blomstrer en række lokale initiativer frem, hvor grupper af borgere selv igangsætter
nyt. Skaber nye landsbyer og bæredygtige fællesskaber. Starter egne virksomheder og småerhverv. Gentænker
landsbyen og skaber den i det moderne livs billede, så en passer til nutidens mennesker og vores behov.
Civilsamfundet begynder at tage ansvar for fremtiden ved at handle og skabe nyt.
Feldballe på Djursland blev kåret som årets landsby 2016. Bl.a. fordi økosamfundet Friland ved Feldballe har skabt en
lang række af lokale initiativer, som giver både liv, levende lokalsamfund og nye lokale erhverv. Friland er en
bæredygtig bosætning med 70 mennesker, som har bygget deres egne huse. Med restaurant, små virksomheder,
fødevareproduktion og mange nye jobs. Med børn som bruger den lokale skole og med mange kulturaktiviteter.
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Jordløse på Fyn er et andet eksempel. Byen med 300 mennesker blev for et par år siden kåret til årets landsby. Stillet
over for truslen om udtømning og fraflytning valgte byens borgere at gå sammen om at genskabe et levende lokalt
samfund med et stærkt sammenhold. Teltudlejning gav økonomisk grundlag for en sportsklub med fodbold, kajak
mm. Man lavede en rideklub. Og en musikforening, der skaffede store navne til huse. En Jordløsefestival der trak folk
til fra hele landet. Da kommunen lukkede den lokale skole oprettede man en friskole og byggede i tilknytning til den
en naturlegeplads for alle aldre. De mange lokale aktiviteter har samlet borgerne i et stærkt fællesskab.
På Langeland pibler en række nye initiativer frem. Man er igangf med at samle store dele af øens borgere omkring en
fælles indsats for at bevare og udvikle øen til en bæredygtig ø med CO2 neutralt landbrug, permakultur, nye
virksomheder baseret på andelstanken og et kulturliv, der samler øens befolkning. Første uge i august 2016 afholdes
Andelsfestival på øen, hvor de mange initiativer vises og diskuteres med henblik på at brede dem ud til hele landet.
På Samsø har man siden 90erne skabt en energiforsyning baseret på over 80% vedvarende energi. Det har givet øen
et fællesskab, en ny identitet og en stolthed, skabt arbejdspladser og turisme. De seneste år har ildsjæle skabt
Økologisk Samsø som bl.a. er i gang med at etablere en økologisk jordbrugsfond, der gør det muligt for unge
landmænd at drive et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt landbrug.
Ved Egebjerg i Odsherred har beboerne i fællesskabet Fri & Fro været med til at skabe Egebjerg Landsbyvirksomhed
med lokale arbejdspladser og kontorfællesskaber. Formålet er at fremme lokalt iværksætteri ved at tage sig af alt det
svære - lån, regnskab o.l. – og stille kontorfaciliteter til rådighed, så lokale iværksætter kan tage sig af det, de
brænder for. Der er igangsat 10 aktive andelsvirksomheder, som skaber lokal virkelyst og fællesskaber.
Initiativerne er mange og de findes overalt. Denne besvarelse på Jyllandspostens prisopgave giver bud på, hvordan
vi for alvor kan give de mange initiativer luft under vingerne og langt større styrke og udbredelse, så der skabes en
nye kultur, et sammenhængende Danmark, der ikke ødelægger naturen og menneskene. Besvarelsen handler
således om et fremtidens Danmark med sammenhængskraft og en større balance, men det handler samtidig om
omstilling til en bæredygtigt fremtid, socialt, økonomisk, økologisk og mentalt. For uden denne omstilling kan man
betvivle om der overhovedet bliver en leveværdig fremtid for de kommende generationer.
Kapitlerne er skrevet af forskellige personer,- flest med tilknytning til Landsforeningen for Økosamfund, LØS, men
også med bidragsydere fra andre grønne og sociale foreningen. Derfor er fremstillingen ikke stilmæssigt homogen,
gennemskrevet som ét sammenhængende hele.
Vi har valgt denne form af tidshensyn og fordi den efter vores mening vil give et afvekslende skrift med plads til flere
nuancer og tilgange. Hvert kapitel har påført forfatternavn.
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Kapitel 1: Baggrunden
Af Niels Aagaard, formand for Landsforeningen for Økosamfund, LØS

1. Ændringerne mellem periferi og centrum
”Der er så dejligt ude på landet” lyder en kendt strofe af H.C. Andersen. Og det er der. Det danske landskab og den
danske natur er trods motorveje og betonbyer stadig en betagende smuk oplevelse.
Rejs fra Skagen ned langs Vesterhavet over til Mols Bjerge. Fra Silkeborgområdet med søerne til marsken i
Sønderjylland. Henover det frodige og bakkede sydfynske naturlandskab – ’den fynske have’ med den frugtbare
muld. Se Sjællands smukke oaser med Odden, Odsherred, Møn, Nordsjælland. Eller Bornholm og alle de smukke
sydfynske øer - for nu blot at nævne nogle enkelte steder. Det er ikke svært at nyde Danmark med dets afvekslende
natur. Det er et venligt og smukt sted at være turist.
Så meget mere forstemmende er det at køre igennem den ene by efter den anden i dét, der lidt nedladende bliver
kaldt for ”Udkantsdanmark” og se huse, der står tomme og forladte, på vej til at falde sammen. Kirker der ikke
bruges længere. Nedlagte forretninger med enkelte spæde forsøg på holde liv i en genbrugbutik, eller et Kirkens
Korshær udsalg, en antik forretning – hvor næringslivet består af en tankstation og et pizzaria.
Eller se på resterne af tidligere tiders virksomheder og fabrikshaller, som engang var centrum for lokalsamfundets
driftighed og beskæftigelse, som nu står ubrugte hen. Jernbaner der er lukkede og marker der ligger ubrugte, fordi
ingen kan dyrke dem med fortjeneste.
De unge flytter til byerne. Arbejdspladserne forsvinder. Landet bliver tømt og småbyerne står spøgelsesagtigt
tilbage. Det gælder ikke alene de helt små byer. Selv de lidt større byer tømmes efterhånden for funktioner og bliver
til museer for en svunden tid.
Det står skidt til med landdistrikterne. De tømmes for liv, indhold og funktioner. Folk med ressourcer flytter. Det
påvirker hele den kultur, som gennem generationer er blevet opbygget, - foreningslivet, fællesskaberne, landets
kulturliv, de sociale mønstre og den lokalt baserede økonomi.
Tal: I 2015 bor 12% af Danmarks befolkning i landdistrikterne. 22% bor i hovedstadsområdet (Kbh) og 32 % bor i byer
med over 100.000 indbyggere. Fra 1976 til 2015 har der været en klar tendens: Væk fra landdistrikterne, ind til de
største byer, især dem over 100.000, og specielt København og Århus. I 2015 bor 87,5% i byområder (Kilde: Nyt fra
Danmarks statistik, 2015).
Til gengæld vokser byerne. Århus regner i sin ’2030 plan’ med 200.000 nye tilflyttende borgere, hvilket skal ses i
forhold til de 350.000 som i dag bor i Århus by. Det skal løses, siger man i planen, ved at bo ’tæt’, dvs. ved at bygge
højhuse. København regner med ca. 500.000 tilflyttende de kommende ca. 15 år.
Det ændrer byerne drastisk, kulturelt, socialt og økonomisk. Det bliver dyrt at bo der. Højhuse begynder at erstatte
de traditionelle 2-4 etagers huse. Indfartsveje og sindrige net af motorveje bliver kombineret med metro, letbaner
o.l. for at bringe borgere rundt i de voksende byer.
Med størrelsen ændrer byerne også karakter (byernes mmange kvaliteter ufortalt). En større fremmedhed, mindre
overskuelighed. Mere trafik og støj. Mere beton, stål og glas og længere til arbejde. Endeløse parcelhusforstader
med et meget ensartet præg. Allerede i 60’erne kaldet for sovebyer, fordi de var uden liv om dagen - alle var af sted
på arbejde.
Der skabes en ny, særlig form for storbykultur – metromenneskets globale kultur – hvor livet foregår med tempo,
individualiseret, med fokus på karriere, tit som single og hvor fællesskaber og foreningsliv er kortvarige, skiftende og
spiller en langt mindre rolle. Den sociale sammenhængskraft bliver mindre.
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2. Faktorer der har bidraget til at ændre forholdet mellem periferi og centrum
Faktorerne bag denne skævvridning mellem land og by er mange. Her tager vi kun et par af de vigtigste, som kan give
afsæt for visionen og hvordan vi kan styre udviklingen i en mere harmonisk og sammenhængende retning.

Landbruget.
I 50erne kom de første traktorer. Det indvarslede en ny tid med stigende mekanisering nden for landbruget, som
dengang var landets hovederhverv. Forventningen om et eventyr med mindre slidsomt arbejde og større udbytter lå
lige for. Men det havde mange konsekvenser. Mekaniseringen gjorde mange landboende overflødige som
arbejdskraft. De flyttede i stedet til byerne, hvor de arbejdede som ufaglært arbejdskraft.
Den udvikling er siden blevet voldsomt forstærket af stadig større landbrug, hvor kravet til kapital for at kunne drifte
gården er så voldsomt forøget, at kun få kan klare det. Det har ført til en centralisering, så der i dag kun er omkring
11.000 landbrug i Danmark. Og hver beskæftiger de meget få ansatte, fordi en stadig større maskinpark har erstattet
mennesker.
Tal: I 1950 var der 202.000 landbrug i Danmark. I 2015 var der 11.000 heltidsbedrifter. Der var godt 200.000
medhjælpere i 1950 og ’langt under’ 20.000 i 2015. Heltidsbeskæftigede i landbruget fald fra godt 372.000 i 1950 til
62.000 i 2010. Samlet faldt beskæftigelsen i landbruget altså fra 572.000 ansatte i 1950 til ca. 70.000 i dag. (Kilde:
Danmarks Statistik: Udviklingen i dansk landbrug siden 1950).
Men landbruget er i dag et erhverv i dyb, nærmest håbløs krise. Trods massive tilskud fra EU er landbrugets samlede
gæld i dag over 380 mia. kr. Det er tæt på umuligt for yngre landmænd at overtage landbrug, hvor ejeren er blevet
gammel. Konkurserne inden for landbruget følger tæt efter hinanden, med store konsekvenser for mennesker som
måske i generationer har arbejdet med jorden.
Samtidig er landbruget præget af en miljøkrise, for monokulturens dyrkningsmåde udpiner jorden, forurener vores
grundvand, åer og fjorde, skaber muldflugt og behov for stadig mere gødning og pesticider.
Vi har brug for at gå nye veje. At skabe mindre landbrug, intensivt og økologisk dyrket, hvor vi passer på jorden og
producerer sunde fødevarer uden gifte. Vi har brug for at opbygge jordens ressourcer igen og producere på måder,
der lagrer CO2. Skabe nye financieringsmåder, så ynge landmænd har en chance for at overtage brug, der skal
generationsskiftes.

Industrialiseringen og vækstsamfundet.
Vores økonomiske system er baseret på vækstøkonomien eller kapitalismen, hvor målet med enhver virksomhed er
at skabe stadig større afsætning og overskud. Det kræver stadig større produktion, et stadig større forbrug og gerne
større markeder. Produktionen foregår i konkurrence med andre virksomheder, hvilket gør det nødvendigt for
virksomhederne at vokse, rationalisere, være billige og effektive osv. for at klare sig.
I 50- og 60erne var virksomheder typisk lokalt baserede, små og mellemstore og konkurrencen relativ begrænset.
Men bedre vejnet og hurtigere, langt mere effektive transportmidler øgede konkurrencen. Lokalområdets
virksomheder var ikke længere beskyttet fra større virksomheder andre steder i landet.
EU's frihandelspolitik og etableringen af ’Det Indre Marked’ i 80erne åbnede for langt større konkurrence EUlandene imellem. Kun de største og mest effektive virksomhederne kunne efterhånden klare sig. Siden har
globaliseringen gjort, at enhver virksomhed i dag principielt er i konkurrence med alle tilsvarende virksomheder på
hele kloden. Det kan være en svær - nærmest umulig - konkurrence, når man fx tænker på de ekstremt lave
lønninger i Asien og Østeuropa og den langt lavere skat..
Derfor flyttede virksomheder – i første omgang dem med ufaglærte arbejdskraft, senere også mere avanceret
industri - ud til lande, hvor lønningerne var lavere. Det betød at landdistrikterne tømtes for alle de små og
mellemstore virksomheder, som før have givet arbejde i området.
Samtidig skiftede danske virksomheder karakter: Arbejdskraftintensive virksomheder baseret på ufaglært
arbejdskraft erstattes fra 80erne af virksomheder inden for servicesektor og informationsteknologi – reklame,
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design, it, konsulenttjenester, kultur, avanceret teknologi. Sådanne virksomheder ligger typisk i byerne, hvor det er
lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og hvor adgangen til markederne og transportsystemerne er lettere.
Detailhandelen skiftede gradvist karakter igennem årene. Man forlod de små lokale butikker til fordel for store
indkøbscentre efter amerikansk forbillede. Forudsætningen for det var, at familien Danmark efterhånden alle havde
bil og kunne transportere sig langt. Hvorfor købe ind i en mindre tv- og radiobutik i X-købing, når man har et langt
større udvalg med flere valgmuligheder og lavere priser i det store center ved byen? Konsekvensen har været, at de
små butikker lidt efter lidt uddøde, udkonkurreret af indkøbscentre, supermarkeder, tankstationer o.l.
Skiftet fra små til store virksomheder, fra lokale til nationale og globale virksomheder, fra enkel
produktionsvirksomhed til avanceret service- og teknologivirksomheder og detailhandlens centralisering betød
samlet set: Færre jobs på landet, samling af virksomheder i og omkring byerne. Og følgelig at arbejdskraften på
landet måtte flytte til byerne, hvorved landdistrikterne udtømtes tilsvarende. Det er en anden betydningsfuld faktor
bag skævvridningen af Danmark.
Men ligesom landbruget befinder sig i en fundamental krise, sådan befinder dét økonomiske system, vi baserer hele
vores produktion, forbrug og livsstil på, sig også i en dyb krise, som gør det nødvendigt at ændre fundamentalt på
tingene (det uddybes i kapitel 2). Vi er helt enkelt tvunget til at tænke på radikalt anderledes måder at arbejde, leve,
producere og forbruge på. Et nyt økonomisk system.
Løsningerne findes. Og de har en karakter, som nærmest er designet til at genoplive landdistrikterne, skabe
bæredygtige byer med sammenhængskraft, skabe levende lokalsamfund igen med nye arbejdspladser, fællesskaber
og en bæredygtig levevis, hvilket vil fremgå af de følgende kapitler.

Centralisering af det offentlige
Det offentlige har siden 70erne gennemgået en voldsom centralisering, der har fjernet aktiviteter fra det lokale.
Tidligere lokale sygehuse blev gennem årene til stadig større sygehuse, som i dag bliver afløst af de meget store
’supersygehuse’. Langt fra de små samfund og byer.
Kommunalreformer har samlet først de mange små sogn til 232 kommuner og siden i 2007 til 98 kommuner. Der
blev pludselig langt til det lokale rådhus for mange. Amterne blev til 5 store regioner.
De lokale skoler nedlægges og erstattes af store skoler med 800-1000 børn, så mange skal køre langt for at komme i
skole – længere end man kan cykle.
Der blev længere til kommunen, længere til politikerne. Og kommunen voksede til en stor kompleks organisation,
der kan være svær at finde rundt i. Nærheden blev mindre. Det samme skete for borgernes indflydelse – indsatsen
blev i stadig højere grad topstyret centralt fra ministerier og styrelser, gjort ensartet og effektiv, men også fjern.
Nye ledelsesformer som New Public Management blev indført, og alt skulle herefter måles og vejes, gøres
evidensbaseret. Det lagde grunden til en voldsom bureaukratisering af det offentlige. Til ansættelse af stadig flere
akademikere og et fald i det frontpersonale, som tog sig af det egentlige arbejde med velfærdsydelserne: Kontakten
med borgerne.

En ny mentalitet med nye værdier vokser frem
En sidste faktor bag ubalancen mellem periferi og centrum skal nævnes. Den er både en konsekvens af affolkningen
af landet og den kraftige urbanisering, af det nye arbejdsmarked, og samtidig noget, der er med til at accelerere
denne skævvridning. Det handler om en mentalitetsændring. En individualisering. En amerikanisering om man vil. En
travl livsstil med vægt på karriere. En livsstil hvor selvrealisering og medierne spiller en stadig større rolle. En
ændring af værdisæt væk fra fællesskaber, fagforeninger, velfærdsindsats, og i stedet en stigende tilslutning til
lieralismens tankesæt.
Som byboer er det naturligt nok noget vanskeligere for den enkelte at forestille sig et liv tæt på naturen. Men har
måske aldrig lært at leve i kontakt med naturen. At bruge værktøj, sy, at lave ting selv. Man kender ikke til dyr,
kender meget lidt til planter, træer, naturen i sin helhed og dyrkningen af den. Så livet på landet bliver temmelig
fjernt, et kuriosum eller en lejlighedsvis turistoplevelse.
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Individualiseringen skabt af mere rigdom, mere vægt på ’den amerikanske drøm om succes’ og fokus på realisering
af sig selv er en anden faktor., som hænger tæt sammen med liberalismens opfattelse af , at du er din egen lykkes
smed’, med individ og marked i centrum.
Der er opstået en ny mentalitet, en helt ny kultur kan man sige, hvor fællesskaber nedtones. Hvor livet langt mere
kommer til at handle om at få succes på arbejdsmarkedet, om at skabe sig en spændende, selviscenesættende og realiserende tilværelse med rejser, interessante aktiviteter etc. En livsstil, hvor man vænner sig til at have travlt 24/7,
søge bestandig underholdning, hele tiden på vej til noget nyt, - og hvor selve tiden bliver knap. Den livsstil ligger
langt fra roen på landet. Samværet i lokale fællesskaber. Og en tæt kontakt til natur og dyr.
Men den livsstil og hele livsstilen knyttet til vækstsamfundets ”hamsterhjul” har sin pris. Det kan fx ses på det
stigende antal psykiske skader og den voldsomme stigning i diagnoser. Mere end hver 5. unge lider af psykiske
lidelser og antallet stiger faretruende. Vi ser prisen for den nye kultur i form af et markant øget antal personer med
angst og udviklingen i stressramte, hvor over 440.000 danskere i dag lider af stress. Og på omfanget af mennesker,
der føler sig ensomme – mere end hver 4. ældre over 65 år føler sig ’stærkt ensom’ og ensomheden ligger bag
mange af de psykiske og fysiske sygdomme. WHO har kategoriseret ’ensomhed’ og mangel på netværk i de vestlige
lande, som dén enkeltstående farligste sygdomsfaktor.
Livsstilssygdomme som hjerte-karsygdomme, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, diabetes, kræft er andre tegn på, at
der er noget galt med vores måde at leve livet på. Livsstilen er usund for mennesker. Kravene er for høje, vi kan ikke
følge med. Du skal være så perfekt, at det ikke er hverken muligt eller rimeligt. Der bliver for mange tabere. Det
skaber marginalisering, udmattelse og udbrændthed.

3. Betydningen for demokratiet, kulturen og velfærdssamfundet
Disse dybtgående ændringer i danskernes hverdagskultur, bosteder, arbejdsmåder, mentalitet og værdier har dybe
virkninger på vores demokrati, vores kultur og det, vi kalder for velfærdssamfundet.
Foreningslivet
Jeg besøgte en økobonde fornylig, som tog mig med ud på sin mark og pegede ud mod 4 andre gårde. For bare 50 år
siden, sagde han, kendte vi alle sammen hinanden. Vores børn voksede op sammen, de gik ind og ud hos alle. Vi
voksne delte glæder og sorger. Var med i de samme foreninger, - borgerforeningen, syklubber, skyttelaug,
andelsforeningerne. Vi delte samme liv og udfordringer i tykt og tyndt som bønder. Nu er det alt sammen væk. Jeg
kender knap naboerne, og vores liv har intet til fælles. Og sådan er det over hele landet. Landdistrikterne bliver tømt,
og det moderne liv overtager med al dets stress og ego, sagde han med et suk.
Livet, som det var for 30-50 år siden, gav grundlag for et foreningsliv, som man deltog i sammen. Man kendte
hinanden, kom sammen, havde mange fælles berøringsflader og interesser – uden at det skal havne i en idyllisering
af livet på landet. Man havde med andre ord helt andre forudsætninger for at forstå hinanden og skabe livslange
sociale fællesskaber.
Hele det foreningsliv vi kender fra landet med sportsklubber, spejderliv, kunstforeninger, jægerne, husmødrene,
erhvervsforeninger osv. påvirkes af afvandringen fra landdistrikterne. Foreningerne bliver færre og deres vilkår
vanskeligere. Det har stor betydning for sammenhængskraften i vores samfund, når foreningslivet ikke længere er
bærer af og understøtter samværet mellem mennesker lokalt.
Byerne har ganske vist et foreningsliv – ofte mangfoldigt -, men det har en anden karakter. Mere midlertidigt, mere
individualiseret, vekslende mellem stadig nye aktiviteter; det giver i mindre omfang grundlag for de livslange
fællesskaber.
Demokratiet
Skævvridningen af Danmark påvirker vores demokrati. Når samfundet centraliseres bliver der længere til dem, der
beslutter. Når virksomhederne ikke længere er lokale, men ofte globale med hovedsæder i andre dele af verden, er
muligheden for at påvirke dem ringere. Når EU overtager mere end 65 % af alle vores lovgivning, så er det svært at
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tro på ens egen indflydelse. Specielt når vi ved, at alle store magthavere – fra internationale kapitalfonde til globale
firmaer, lande og statslige bureaukratier – har ansat i titusindvis professionelle lobbyister til at varetage deres
interesser.
Tidligere kunne du skrive i lokalavisen. Nu kan du skrive på facebook. Det når vennerne, men når det dem, som
mener noget andet? – formentlig sjældent. Dialogen og dermed demokratiets vilkår er fundamentalt ændret.
Valgkampene i Folketinget har stadig mere karakter afet spindoktor-tilrettelagte skuespil for åbent tæppe, hvor vi
ender med at stemme uden at kende alle de virkelige dybder endsige konsekvenserne bag et valg. Hvornår har man
fx sidst hørt nogen fra de ledende partier udtale sig om klimakrisen? Politik risikerer at blive et levebrød for
individualister, snarere end et forum for mennesker med værdifulde indsigter og visioner, som adresserer de store
udfordringer, Danmark står over for.
Det efterlader et behov for at gøre tingene på nye måder. Skabe et nærdemokrati, hvor vi har reel indflydelse på
vores livsbetingelser. Har reelle valgmuligheder. Har kendskab til tingene og kan overskue, hvad vi kan vælge
imellem, og hvad vi beslutter. Hvor der er gennemsigtighed og en egentlig dialog mellem mennesker omkring
fremtidig udvikling.
Som vi ser det mindsker individualiseringen og den nye verdens mentalitet og værdisæt dialogen mellem mennesker
og hæmmer dermed demokratiet. Alle har i stigende grad fokus på egne behov. De fælles behov bliver dermed
stadig mindre vigtige. Fx vælger stadig flere – i dag 18%, fortrinsvis fra velstillede miljøer - den fælles folkeskole fra
og vælger i stedet at lade deres børn gå i privatskole. Tilsvarende bliver velfærdssamfundets fælles ydelser i stigende
grad undergravet af, at dem med penge køber egne ydelser af betydelig højere kvalitet.
Men det er jo netop, hvad politik også handler om: Det samfund vi skaber for alle, ikke kun for os selv. Og ikke
mindst for dem, som har sværest ved at komme til orde.
TV og andre medier fået en større betydning. Men dialogen mellem mennesker i dagligdagen, på arbejdspladsen, i
familien, i lokalmiljøet kan ikke erstattes af eksperternes velformulerede speedsnakke med alle de kendte og
feterede TV- programværter. Så demokratiet lider under den individualiserende livsstil og dens kultur.
Den sociale sammenhængskraft og hverdagskulturen
Individualiseringen og jagten på egen succes betyder, at sammenhængskraften mellem os bliver mindre. Det går ud
over de sociale fællesskaber mellem os. Vi har altid dannet subkulturer, men efterhånden som borgernes
delverdener bliver stadig mere forskellige, så ryger stadig mere af vores forståelse for de andre. Subkulturerne tager
til og bliver mere forskellige, nærmest uforståelige udefra set. Muslimer – tænk terrorister. Ældre - tænk glemt og
overflødig. Arbejdsløs - tænk taber. Psykisk syge – tænk tabu eller farlig. Men man kunne i stedet hele vejen
igennem blot tænke: Medmennesker. Og derefter tænke næstekærlighed og omsorg for alles vel.
Rig og fattig har meget lidt til fælles og forskellen øges til stadighed, både i Danmark og globalt. Land og by lever
tilsvarende i to stadig mere forskellige verdener, hvor evnen til at forstå hinanden bliver mindre. Det udhuler vores
kulturarv i betydningen vores hverdagsliv og vores sociale mønstre til fordel for nye livsformer med individualismen
som fundament.
-----------------------------Men vi levet i ét, fælles land. Og vores fremtid er noget, vi skal skabe sammen. Det efterlader et behov for at
(gen)skabe en forståelse for vores fælles skæbne, vores nationale identitet (uden at blive nationalister), for at
respektere og inddrage alle. At skabe rammerne for en reel sammenhængskraft.
Med storbymentaliteten, det globaliserede arbejdsmarked, alles stræben for at klare sig i konkurrencen med andre
ender vi – som tendens - med at skabe mennesker, der er ude af balance. Med sig selv. Med andre. Med den natur
7

de lever i og den klode de lever på. Vi har ikke tid til at tænke, mærke os selv. Vi har ikke tilstrækkelig overskud til
empati og omsorg. Og det bekymrer os ikke.
Så vi skal ikke bare genskabe sammenhængskraften og balancen mellem by og land økonomisk og socialt ved at
skabe gode og sunde bymiljøer og bosætninger på landet. Vi skal også skabe en kultur, nogle rammer og en
sammenhængskraft mellem mennesker, som genskaber den mentale balance – i det enkelte menneske og
mennesker imellem i velfungerende og livgivende sociale fælleskaber.
Vi skal skabe derfor et hverdagsliv, med et arbejdsliv, en fritid og en kultur, hvor vi har et helt andet og meget større
fokus på menneskelig sundhed og trivsel: Hvad gør os glade og trygge. Hvad giver os livskvalitet? Hvordan får vi
etableret nærende fællesskaber?
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Kapitel 2: Vision for en udvikling i mere
harmonisk retning
Af Niels Aagaard, formand for Landsforeningen for Økosamfund, LØS
Vision for hvordan Danmark kan hænge sammen økonomisk, socialt og kulturelt år 2040, herunder et nyt
værdigrundlag for vores samfundskultur. Bud på hvad der skal til for at styre udviklingen i en sådan mere harmonisk
og sammenhængende retning? Visionen præsenteres i en generel udgave. Senere kapitler uddyber og konkretiserer
ud fra deres temaer.

1. Visionen – hvordan ser Danmark ud år 2040 på landet og i byerne
I Danmark år 2040 har vi formået i store træk at nyskabe et samfund i balance, et samfund med sammenhængskraft.
I stedet for blot at følge ”udviklingen”, som om det var en naturlov, har vi valgt at rejse os fra tilskuerrollen og selv
skabe fremtidens samfund, sådan som vi ønsker det. Man kan sige, at vi har taget demokratiet på ordet, og skabt et
folkestyre, der indretter Danmark, så det er godt og sundt for dem, der bor der.

Rapport fra en fremtid, år 2040 i Danmark – først fra en beboer på landet, bagefter en fra
byen
Jeg bor i en landsby, som jeg har valgt at bo i, fordi jeg elsker landet, naturen og noget der er overskueligt, med ikke
alt for mange mennesker. 1700 bor vi i byen med et opland på omkring 3500 mennesker.
Fællesskaber
Min og min families hverdag er præget af fællesskaber. Vi har den opfattelæse, at alene får vi et mindre rigt liv og de
helt store udfordringer bliver uoverskuelige hvis ikke umulige at klare. Det er heller ikke hverken så sjovt eller
meningsfuldt, som når tingene foregår i fællesskaber.
Fællesskaber kan rigtig meget, tænker jeg. Sammen kan vi løfte nogle store opgaver, som ingen af os kunne klare
alene. Eller skabe løsninger som er meget bedre end det, vi selv kunne finde ud af. Det er også i fællesskaberne med
mine venner, naboer, kolleger osv. jeg oplever glæde og medmenneskelighed, og det giver mig en basal tryghed at
vide, at de andre er der for mig og min familie, hvis noget går galt.
Jeg selv arbejder i en lokal virksomhed, som bygger huse. Vi ejer den i fællesskab 20 mennesker. Og vi har
organiseret den som en andelsvirksomhed, hvor vi træffer alle de vigtige beslutninger sammen. Mange af de andre
virksomheder er også på en eller anden facon fællesejet. Vi har fx en virksomhed som producerer mange af vores
grøntsager, det er en såkaldt socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bliver i virksomheden for at styrke den
og gøre den bedre. Det er samtidig en form for virksomhed, hvor der er plads til alle, også selvom du måske ikke er
fuldt arbejdsdygtig, har et handicap e.l. Dybest set er den en form for fælleseje, hvor det vigtigste er at skabe noget
der reelt er brug for lokalt, skabe kvalitet der holder og gøre det på en måde, der ikke skader hverken miljø eller os
der arbejder. Men sådan vil vi gerne have det: Der skal være plads til alle. Vores lokale møbelfabrik er et kooperativ,
mejeriet det samme.
Sådan er meget af vores arbejde organiseret for at skabe en økonomi, hvor det meste er baseret på fællesskaber.
Men der er nu også mange enkeltmandsejede virksomheder, skabt af folk, der brænder for noget bestemt eller
bedst kan lide at arbejde for sig selv. Så det hele er ikke fællesejet. Vi har virksomheder som er enkeltmandsfirmaer
fx en der syr økologisk tøj, værksteder, butikker, rådgivningsfirmaer, en sundhedsklinik, et trædrejeri osv.
Vores fællesskaber binder de lokale samfund sammen på mange måder. Det gælder vores økonomi, kulturlivet,
vores sociale liv, vores fritidsliv og hele vores mentalitet. Og vi forsøger bevidst i alt, hvad vi gør også at forbinde
vores eget lokale fællesskaber med andre fællesskaber landet over. Det gælder kultur, arbejde, hele vejen rundt i
livet.
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Vi er meget opmærksomme på, at fællesskaberne aldrig må blive snærende rammer om vores liv, eller
kontrollerende og dikterende. De skal understøtte et bedre liv for os som individder, ikke begrænse det.

Kulturlivet
Her i landsbyen har valgt at sige: Vi lever kun en gang, så det skal være sjovt og rart. Vi vil leve kreativt og lave en
masse spændende aktiviteter sammen. Derfor har vi, hvad jeg vil kalde, et rigt og frodigt kulturliv.
Der er mange her i landsbyen som spiller musik, så vi har orkestre på kryds og tværs, og folk kommer fra hele landet
for at spille med på vores lokale musikfestivals. Så vi har lavet en cafe med musik, som vi driver en gruppe af frivillige
i fællesskab. Vi laver lokale musicals, om vinteren er der amatørteater – det er set bedre og nok ikke særligt
fantastisk, men vi har det sjovt, ja indimellem helt fantastisk. Det er rart i vintermørket at have disse aftener, hvor vi
laver noget helt andet, noget skørt, eller seriøst, det er lige meget – bare det fænger.
Og sådan har vi en stribe af aktiviteter: Et lille teater, en bio, en løbeklub, en gruppe af billedkunstnere,
vandregruppen der arrangerer gåture smukke steder og ’rejseholdet’ som vi kalder det, der arrangerer fællesrejser
til steder, vi synes gerne vil opleve – for at nævne nogen. Kultur er blevet en væsentlig del af vores hverdag, og vi
laver den selv - i stedet for at kigge på, at andre laver den via fjernsyn.
Vi har et forsamlinghus for ’livslæring’, kalder vi det. Her kan du lære at danse, eller lave en gruppe der snakker
livsudfordringer og hvordan vi får de bedst mulige liv. Vi har et ’Laboratorium til glæden’ – hvor alle mulige skæve
indfald og pudsige aktiviteter bliver født. Men du kan også få lektiehjælp, eller høre et foredrag fra en rejsende, der
har noget på hjerte. Du kan faktisk bruge huset, lige som du vil.

Det økologiske og bæredygtige
For Danmark som helhed har vi valgt at leve enkelt og bæredygtigt, fordi vi vil, at der skal være en fremtid for de
kommende generationer. Her hvor vi bor betyder det, at vi lever stort 100% økologisk. Vores fødevarer er lokalt
produceret, de er sunde - uden giftige sprøjtemidler, uden tilsætning af kunstig gødning, der ødelægger
grundvandet. Jorden bliver behandlet nænsomt, harvet men ikke pløjet og helt uden de kæmpetraktorer man
engang brugte, og som maste jorden og ødelagde den over tid.
Vi har valgt at bruge permakulturens principper i en tillempet udgave. Det betyder at vi har skovhaver med træer,
buske, urter og grøntsager i flere lag på samme jord. På den måde opbygger vi jordens lager af CO2. Vi oplagrer og
binder med andre ord kulstof i jorden, så det ikke sendes ud i atmosfæren. Samtidig genskabes jordens ressourcer,
fordi de mange afgrøder og vekseldriften genskaber jordens frugtbarhed. På den måde forhindrer vi muldflugt.
Den egentlige permakultur produktion supplerer vi med alt det, der gør det meget let altid at kunne føle sig mæt.
Korn til brød, kartofler, bønner og en hel masse andet.
Vi har besluttet at spise meget lidt kød, for at undgå de drivhusgasser, dyrene sendte ud i atmosfæren. Vi vil ikke
forværre klimakrisen. Men også fordi, der skal så uendelig meget mere land og naturressourcer til at producere et
dyr, end der skal til at dyrke tilsvarende næring i form af grøntsager, frugt, bønner osv. I vores landsby og dens
opland har vi givet hinanden håndslag på at nøjes med at spise kød max 1-2 dage om ugen. Resten af dagene lever vi
vegetarisk eller vi spiser fisk.
Vi har dog stadig geder, høns, kaniner og enkelte køer og svin. Vi sørger for, at de har et godt liv ved at lade dem gå
frit, undgå medicin, undgå dyretransport. Derfor slagter vi også lokalt. Men dyrene bliver behandlet godt. Vores børn
er med til at passe dem, så de ved, hvordan man passer godt på dyr.
Vores huse bygger vi økologisk af enkle, lokale materialer, som har vist deres værdi i århundreder – ler, sand, træ,
strå, sten osv. Eller genbrugsmaterialer. Både for at slippe for lang transport, men også fordi det giver sunde huse,
som er gode at bo i. Åndbare, uden kemikalier i luften. Til at bygge husene bruger vi alle de teknikker som er
udviklet igennem århundreder overalt på jorden, enkle men virksomme.
Husene er godt isolerede – mange af dem suppleret med orangerier og glasstuer, der både er hyggelige og samtidig
sparer energi, og de opvarmes med masseovne, solvarme, vindmøller og jordvarme, så varmen belaster miljøet
minimalt. El får vi fra vindmøller, solceller og fra masseovne via en ny teknik.
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Vores tøj, møbler og alle de andre ting der skal til et moderne liv laver vi lokalt, økologisk, ved genbrug og up-cykling.
Vi forsøger at skabe kvalitet, der holder lang tid. Så køb-og-smid- væk kulturen er gjort til en saga. Transporten
foregår via deleordninger – el-biler og –cykler, ved fællestransport, eller ’kør-med’ ordninger via nettet. Da det
meste af vores arbejde er baseret på lokalområdet og nærmeste omegn, er transporten i øvrigt minimeret, og hvis
en af os har distancearbejde, så laver vi lokale kontorfællesskaber o.l. På den måde minimerer vi brugen af energi, og
tiden brugt på transport. Det giver samtidig den fordel, at der er liv i byen om dagen.
Jeg tror, at det helt afgørende for den økologiske levevis er vores opgør med forbrugsmentaliteten – det med at alle
hele tiden forbrugte mere, købte større biler, flere rejser, dyrere samtalekøkkener, flere køkkenmaskiner osv. i en
aldrig sluttende spiral. En fuldstændig uansvarlig livsform, men måske meget forståelig set ud fra den tids kultur.
Vi har valgt – og det gælder ikke bare vores lille landsby, men meget store dele af Danmark, ja faktisk mange af
verdens lande – at leve en enkel, bæredygtig livsstil. Så vi minimerer vores varebehov og dermed
ressourceforbruget.
”The best things in life are free” – kærlighed, venskaber, et kreativt sjovt liv, hobbyer osv. Det giver masser af
livsindhold og livskvalitet - efter min mening mere end fx at skulle købe sig til underholdning. Vi vægter at leve
enkelt; de gratis glæder, så at sige. Vores huse er bygget små, fleksible til forskellige livsaldre, men hyggelige og med
komfort. Vi bruger ikke meget fly. Vi bygger gerne selv, eller dyrker i haver. Vi går i genbrugstøj, som er omsyet så
det er smukt og har personlig stil.
Det giver os en stolthed at leve på den måde. Og vi er fælles om at hjælpe hinanden til løsninger, der kræver mindst
mulig ressourceforbrug. Og det deler vi med alle mulige folk fra hele landet. Hvert år holder vi fx messer rundt i
landet, hvor landets forskellige geografier mødes for at udveksle viden og praksis. På samme måde har vi skabt
centre rundt i landet, hvor folk på tværs af land og by, på tværs af landets områder og landsbyer mødes og gennem
ofte længere perioder på en højskole e.l. udvikler nye og bedre måder at producere bæredygtigt på. Sådan forsøger
vi i alt, jhvad vi gør at skabe sammenhæng mellem os lokalt og resten af landet.

Vores nye form for økonomi
Det var nærmest uoverskuelig vanskeligt at overbevise folk om, at vores økonomiske system ikke nødvendigvis
behøvede at være bygget på konkurrence, frihandel, et marked, store internationale kapitaler, globalisering,
maksimal effektivitet og en stadig vækst. Det var ligesom blevet en del af alles verdensbillede, at sådan skulle det
bare være. Vækst var mantraet.
Men til sidst lykkedes det. Og i al fald store grupper i befolkningen indså. at vi kunne få alle de ting, vi har brug for til
vores liv, på en langt mere enkel måde og uden det ”hamsterhjul”, vi havde vænnet os til. Men det lykkedes, og i dag
er vores økonomi af en helt anden støbning.
Jeg fortæller det kort:
Alle de store eller afgørende ting i vores liv producerer vi selv i vores område plus et geografisk område, der vel er
40-50 km i diameter. Dvs. vi har selvforsyning lokalt. Det er som sagt andelsvirksomheder, kooperativer og
socialøkonomiske virksomheder, som står for det. Plus en sand underskov af små erhverv, selvstændige med
værksteder, butikker, rådgivning, undervisning osv.
Det betyder, at vores tøj fx ikke længere kommer fra den anden side af kloden, hvor det er produceret af
børnearbejdere, er fuld af giftige kemikalier og transporteret den halve klode rundt på C02 udslippende kæmpe
containertankere, for at ende med at blive brugt i kort tid til moden skiftede næste gang.
I dag laves vores tøj af uld, hør, hamp, skind og andre materialer, der er produceret i vores eget område.
Det tog nogle års diskussion, men til sidst valgte flertallet i Danmark at sige, at lykke og gode liv ikke kan måles ved
bruttonationalproduktet, BNP, dvs. den økonomiske omsætning. Det er bare et tal for, hvor mange varer vi årligt
producerer og bruger. Men det siger jo intet om livskvaliteten hos befolkningen. Så i dag måler vi befolkningens
livskvalitet på sundheden, dens netværk, om man får en uddannelse, på oplevelsen af psykisk trivsel, på ligestilling.
følelsen af tryghed, om folk føler at de har nok til deres hverdag etc. Inspirationen kom bl.a. fra Bhutan, der gennem
årtier har erstattet BNP målet med mål af GNP – Gross National Happiness. Så enkelt, og alligevel så afgørende et
skift.
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Derfor producerer vi i vores landsby ikke for at skabe ”vækst” – stadig mere og mere. Vi producerer Ikke for at skabe
et overskud til stadig større virksomheder, ofte placeret helt andre steder på kloden. Vi producerer helt enkelt for at
opfylde de behov, som en enkel bæredygtig livsstil med mindst mulig ressourceforbrug stiller. God sund mad. Huse
der er sunde at bo i. Osv.
Vores lokale økonomi er skruet sammen ud fra en grundværdi, som til sidst blev formuleret sådan: Det skal være
sjovt at gå på arbejde. Du skal have muligheden for at realisere dig selv og udfolde dine evner på dit job. Mest mulig i
al fald – der er selvfølgelig også det arbejde som er trælst, men det skiftes vi om.
Derfor bruger vi bl.a. de gamle håndværk med al deres fantastiske viden om brug af naturens materialer deres
faglighed og praksiserfaring. Dem har vi bragt i spil i en opdateret version, som passer til vores moderne liv. Vi
forsøger at kombinere det med kunstnere og kunsthåndværkere som tilføjer produkterne formkvalitet og kunstens
elementer af leg og skønhed. Og vi forsøger at skabe arbejde med højt fagligt niveau, helst med et kreativt islæt.
Vores produktion og økonomi er baseret på det, vi kalder de 4 bundlinjer:
Vi producerer økologisk. Vi skaber sociale fællesskaber omkring produktionen og baserer store dele af produktionen
på fælleseje og medindflydelse. Produktionen skal være økonomisk set bæredygtig, dvs. vi producerer ikke noget,
som der ikke er brug for, og når tingene er afsat skal der være en sund økonomi i virksomhederne, hvor det er muligt
at fortsætte uden underskud. Overskud investeres i virksomheden med henblik på at udvikle den, kvalificere
produkterne osv. Sidst men ikke mindst er der bundlinjen om et bæredygtigt livssyn, hvilket betyder at vi ønsker
produktion skal være etisk forsvarlig, ikke skal stresse og fysisk ødelægge arbejdskraften. Arbejdsmiljøet skal være
sundt og ikke skabe mennesker i ubalance eller give sygdom. Så vores produktion foregår i et menneskeligt tempo,
og vi arbejder ikke mere end at der er tid til familie og alle de andre ting, vi gerne vil med livet. Og netop fordi vi har
nedsat vores forbrug, så er vores faktiske arbejdsuge efterhånden nedsat til omkring 20 timer – 4 timer om dagen.
Vi forsøger at skabe sammenhæng mellem det, vi laver, og det resten af landet laver fx ved at producere madvarer
til byerne. Ved at udveksle kurser, uddannelse og anden læring – vi sender fx grupper af vores såkaldt vandrende
håndværkere til byerne og hjælper forskellige grupper af byens borgere med deres opgaver. Vi har også lavet
venskabsbyer, som vi foretager os ting sammen med. De kommer her og lever en periode med landliv – og vi
kommer til dem. Det giver mange diskussioner, for det meste seriøse og udviklende, og tit giver det grundlag for at
lave fælles initiativer, som giver energi og engagement.

Et nyt verdensbillede og en helt anden mentalitet
Vi har gennem en længere periode meget bevist og struktureret, - hvis jeg selv må sige det! – forsøgt at udvikle et
nyt menneskesyn. Gennem uddannelse, gennem vores daglige praksis, gennem lokal debat, via højskolerne, vores
virksomhedspolitik, det lokale bystyre osv. På 1000 måder. Ingen af de ting, vi har fået til at fungere i dag i vores
område kunne lade sig gøre, hvis alle tænker egoistisk, handler uden respekt for liv og natur eller kommunikerer
konfliktskabende eller ud fra et ønske om at tage magt.
Derfor har vi bevidst arbejdet på at ændre vores livsværdier og verdensbillede og skabe nye fortællinger om det at
være medmenneske. Ikke rage til sig, men deles. Ikke søge magt, men skabe ligeværd. Ikke kun tænke i egne fordele,
men i alles fordele. Tænke i udstrakt decentralt demokrati, hvor det er let at have indflydelse på egen hverdag og
udviklingen lokalt. Tænke i ansvar: Hvad kan jeg gøre for at skabe det fælles bedste.
Det er lettere sagt end gjort, skulle jeg hilse og sige, for vi er bare mennesker. Og alle vores instinkter og gener har
deres egne veje og historik. Men jeg synes, vi er kommet langt. Man kan sige, at det er det moderne samfunds ’ti
bud’, opdateret, udviklet, gjort positive, som pejlemærker for sund menneskelig adfærd.
Og folk er begyndt konsekvent og af hjertet at passe på naturen. På dyrene og på hinanden. Det er stort. Vi har
simpelthen fået skabt et nye værdigrundlag i fællesskab, og mit indtryk er, at det har langt de fleste fået et reelt
ejerskab til, selvom vi selvfølgelig ikke altid formår at være engle (værdigrundlaget præsenteres nedenfor, red.). Vi
forsøger at undgå at lege moralister eller en slags kontrollerende politi. Der skal være plads til at være menneske og
sig selv. Men der må også godt være nogle klare værdier, som skiller godt fra skidt og som man kan læne sig op ad i
sin adfærd.
Som led i det er vi kommet væk fra ’dem’ og ’os’. Væk fra fjendebilleder, som gør alle der er anderledes forkerte. Det
betyder efter min mening rigtig meget for forståelsen mellem land og by, mellem de forskellige egne og mellem
forskellige etniske kulturer, at vi mere og mere ser hinanden som medmennesker uanset hudfarve og religion.
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Det sociale
Vi har opgivet det ’velfærdssystem’, som var for 25-30 år siden. Vi oplevede det egentlig ikke som rigtig velfærd. Det
handlede for os at se snarere om at gøre flest mulige til arbejdskraft, og det handlede mere om penge end om
mennesker. Det skabte mere sygdom end det kurerede.
Taberne var dem med sociale problemer. Vinderne var dem, som velfærdssamfundet gav arbejde til – fraset de
grupper, som måtte arbejde stadig hurtigere under stadig større pres for en ringe løn.
I 2040 har vi valgt at omdefinere ’velfærdssamfundet’ og ’det sociale’ fuldstændig. I dag tænker vi, at folk der har
venner, tryghed, glæde, omsorg, daglige meningsfulde gøremål, som indgår i fællesskaber osv. – de udvikler sjældent
sociale problemer. Så vi har ingen ghettoer. Ingen Jobcentre, der kontrollerer din funktionsevne. Ingen arbejdsløse.
Ingen lukkede afdelinger og intet galopperende medicinforbrug.
Vi arbejder med inddragelse og medmenneskelighed. Du er en del af det hele, og der er brug for dig. Alle kan noget,
og alle der bliver set og anerkendt vokser. Så folk, der går gennem vanskelige perioder i deres liv pga. af skilsmisser,
misbrug eller noget andet, dem tager vi os oprigtig kærligt og omsorgsfuldt af. Vi finder den bedst mulige plads i
lokalsamfundet, hvor de kan trives og få deres behov tilfredsstillet – stille vokse sig stærkere. Med hjælp fra
mennesker som kan guide og støtte dem.
Folk der har et handicap eller en alvorlig sygdom skal selvsagt have mulighed for en egentlig behandling.
Jeg synes, vi har held med det. Ensomme ældre mennesker bliver aktive med fx at hjælpe børn og unge. Skilte par
får nye relationer, som støtter dem i en periode. Børn der bliver mobbet, får støtte og den moppende gruppes kultur
ændres. Osv.
Det sociale på landsplan handler om at skabe sunde opvækstvilkår for borgerne. Fremmedhed i storbyer giver
mistrivsel. Arbejdsløshed giver tomhed og tristhed. Marginalisering er spildte liv. Så i stedet fior at kun at reparere på
de mennesker, som er blevet udsat for at blive ’sociale problemer’, så besluttede vi at gøre noget for at ændre de
rammer, der skabte problemerne.
Det synes jeg er lykkes et godt stykke ad vejen. Men det kræver, at vi i hele landet hjælpes ad med at spotte
risikofaktorer og skabe sunde forhold. Hjemløshed, misbrug, psykiske problemer har ofte bund i mistrivsel. Så sunde
samfund løser mange af disse ting.
Der var meget andet at fortælle, men lad os slutte her og i stedet få en rapport fra den danske by, år 2040:

Rapport fra en indkarneret bybo – den danske by år 2040
Jeg har altid elsket at bo i byen. De mange mennesker, alle mulighederne. Dens puls. Teatre, opera, biografer og et
væld af spændende restauranter. Jeg elsker stemningen af metropol, mange kulturer, højt til loftet, rummeligheden,
en smeltedigel af indtryk fra hele kloden – her sker noget, verden går ind og ud af vores gader og sind.
Men bylivet kan jo også blivestresset, eller tomt og lidt ensomt, midt i menneskemyldret og travlheden. Så jeg har
valgt at bo i et bykvarter, hvor vi har etableret et sammenhold eller fællesskab, som fundament. Det er i øvrigt ved at
ske overalt i danske byer, ved jeg, men her hvor jeg bor var et af de første steder, og vi er, hvis jeg må sige det,
kommet virkelig langt.
Vi ville gøre noget ved alle byens ubalancer – det var vortes udgangspunkt. Byens alt for store CO2 aftryk. Dens
tempo og stress. Bylivets hurtige og tit overfladiske karakter, - ’hvor et venskab varer 2 timer’, som det hed i en sang.
Det bysmarte.
Ingen egentlig produktion – kun forbrug. Ingen små, hyggelige værksteder eller mellemstore virksomheder, der
producerer vores dagligvarer. Og stadig færre små butikker til gengæld for stadig flere store indkøbscentre.
Mere og mere forbrug i stadig dyrere butikker. Folk kom langvejs fra for at shoppe-amok her i flere dage. Det var
sådan en forbrugskultur vi havde skabt: Vi tog til London. De tog til gengæld til København – temmelig absurd.
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Og ingen natur. Du så ikke et dyr, eller haver med afgrøder i byerne for 25 år siden. Kun parker, der stor næsten
tomme med store græsarealer. Ingen af os byboere lærte at skabe med vores hænder. Vi lærte ikke landbrug, ikke
at tømre, bygge, skabe. Vi var akademikere, kontorfolk, forretningsmennesker og den kreative elite.
Alle disse ubalancer ville vi ændre på. Og jeg synes at det er lykkes, i al fald i store træk. Det kan selvsagt altid blive
bedre. Her er, hvordan vi har indrettet os:
Vi opdelte byen i kvarterer af passende størrelse, - vores blev fx på ca. 8-900 beboere, - som det nu var naturligt i
forhold til områdets placering af gader og pladser. Vi gav dem forskellige navne, - nogen hed fx GO Mejlgade, som
stod for ’Grøn Omstilling i Mejlgadekvarteret’ i Århus. Vores hed lidt mere fantasiløst bare ”Kvarteret omkring
Enghave Plads”.
Vores fællesskab har vi arbejdet med lige siden for st styrke det, og gøre det til rum for trivsel. Vi fester sammen –
spærre gaden af og laver vejfest. Vi laver musicals, vi spiller musik. Laver dyrskue osv. – der er ikke lige den ting, du
ikke vil finde i vores logbog. Hvis der har været konflikter har vi taget fat på dem med det samme. Der er altid to
sider af en sag, og vi forsøger at lære os selv og hinanden at blive bedre til at lytte, at kunne rumme forskellighed. Se
andres logik, og deres forståelse af tingene. Vi bruger fx forumteater, så folk får lov til at spille ’den anden’ og skulle
forklare sine synspunkter ud fra det. Det er fascinerende, hvad der sker, når man på den måde ændrer perspektiv.
Det går langt bedre end jeg personligt havde forventet.
Men ellers: Vi startede stille og roligt ud med at bygge taghaver oven på de store flade tage. Byhaver med økologiske
grøntsager af rigtig mange slags, krydderurter, kaninbure osv. Dem passede vi i fællesskab i grupper af frivillige.
Næste skridt var at alle folkeskoler og institutioner i området begyndte at have deres egne væksthuse og haver, hvor
ungerne lærte at gro og passe vækster. De lærte om kompostering, om muld, om at vande, så, høste – hele paletten.
Så kom vi til de store pladser med græs osv. De blev omdannet til nyttige byhaver, som gav os fødevarer fra kartofler
til porrer, honning, æbler, salater osv. Urban farming, kaldte vi det hele. Og lidt efter lidt begybndte vi at se en
anden by vokse op lige for øjnene af os. En by der var grøn, med haver, dyr, børn som havde et forhold til ’deres’
høns, kaniner, geder, måske deres grise. Og det at passe alle disse ting gav os et gevaldigt sammenhold. En stolthed
kan man sige, og en fælles identitet.
Ved siden af det har vi (sammen med andre bykvarterer, vores naboer) udviklet et Fødevare Fællesskab, hvor vi laver
aftaler med økologiske fødevareproducenter i en afstand af 150 km fra bycentrum. Vi aftaler simpelthen pris,
kvalitet, afleveringstid. Så producenterne ved altid hvad de kan regne med, og vi ved, hvad vi får af varer. Når så
varerne strømmer ind til vores fordelingssted, så er der skiftende grupper af frivillige, som putter dem i poser og
sender dem til de mennesker, der har bestilt. Enkelt og ligetil. Og vi får sunde, økologiske varer. Vi kender
producenterne, og der er ingen fordyrende mellemled. Der er ingen reklamer, som fordrejer vores hoveder til at
købe bestemte varer osv. Vi besøger regelmæssigt producenterne, så vi ved, hvordan varerne er produceret, at der
er passet godt på dyrene, at der ikke er brugt sprøjtemidler eller anden gift. Vi vil helt enkelt ikke blive syge af at
spise usunde varer, som man engang gjorde det.
Vores huse blev det næste. De var energislugere – tit lidt grimme eller intetsigende, 4 etager med intetsigende
facader. Så vi byggede solceller på tagene. Lavede lokale vindmøller af forskellige dimensioner tilpasset placeringen.
Vi lavede jordvarme i et par af skolerne og et plejehjem, hvor det nu kunne lade sig gøre, for det kræver plads. Vi
lavede et energilaug, en gruppe af kvarterets borgere, som simpelthen tog sig af hele den del, fordi de havde
interesse for det, og var dygtige til det. Der var virkelig nogle dygtige folk imellem.
Og så begyndte vi at male på husene – smukke billeder. Ikke bare de lokale kunstnere, men alle var med. Børnene
var ivrige, og deres billeder synes jeg personligt er noget af det smukkeste og mest poetiske. Husene fik farver.
Så vores kvarter blev ikke bare grønt med byhaver og grønt tilplantede facader, træer og haver. Den blev til kunst,
alles kunst, - personligt. Vi lavede konkurrencer om smukkest udsmykkede hus og den slags. Forestil dig et
engagement og en leben.
Vi byggede også vindfang og orangerier, eller udestuer i flere etager, på husene. Det giver bedre energi, mindre C02,
men det giver også dejlige uderum med udsigt, med planter og tingel tangel. Mennesker, der ikke sidder i
halvmørket i deres lejlighed, men får lys. I dag er vi C02 neutralt bykvarter – med pil opad, som vi plejer at sige.
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Så startede vi det helt store, måske det sværeste, nemlig at opbygge en ny form for økonomi. Vi startede en række
små værksteder ud fra konceptet ”small is beatifull”. Nogen med de gamle håndværk – fx skræddere, snedkere,
skomagere, keramikere, bagere, møbelmagere, husbyggere osv. – men også andre slags arbejder: En
ægteskabsrådgiver. Engrøn turistguide. Osv. Vi startede i alt 30-40 små værksteder, baseret på dem, der brændte
for at lave disse ting.
Derefter kom butikkene. En cafe, selvfølgelig – god for fællesskabet – en oste og pølse forretning. Så en
cykelhandler. En indretningsarkitekt. En designer. Et IT-firma med animationskurser og alskens avanceret. En tøj
butik med gen- og omsyning, hvor der blev skabt de vildeste kreationer. Noget blev succes, andet måtte nedlægges,
men så kom der noget nyt i stedet. Vores mål er at vi ender med at have skabt så mange lokale arbejdspladser, at
mindst halvdelen af os arbejder lige rundt om hjørnet. Og med den livsstil vi har valgt – ja så skal der ikke helt så
meget til som ’i gamle dage’, dvs. for 20-30 år siden.
Næste og foreløbig sidste skridt blev at lave lidt større virksomheder med måske 10-15 ansatte. De kunne fx lave
køkkenredskaber eller større ombygninger, cykler eller bygge huse til ikke bare vores eget kvarter, men til hele
byen. Det går ok. Og der kommer hele tiden flere, som melder sig til at skabe nye ting, når folk ser at det kan lade sig
gøre – der er opstået en iværksætterånd.
Der er noget særligt over at gå igennem sin bydel og kende dem, der arbejder der. Indsnuse duften af røgen fra en
masseovn, eller fra en bagerbutik. Hilse på folk. Vi ved, at det er kvalitet, de laver, og at de laver tingene for alles
skyld – ikke bare for at lave morgendagens storfirma. Der er en hygge over det. I stedet for alle de fjerne, højhuse
med glas og stål og kontorer for HK’ere og forretningsfolk, man ikke anede hvem var. Det er to verdener,
simpelthen. Og er glad for den verden, vi har skabt her 
Transporten havde vi relativ let ved. Cykler, masser af dem, el-cykler til de lidt ældre. El-biler som vi deltes om. Det
gled. Flere og flere arbejdede jo lokalt eller hjemme, så de kan gå eller cykle til arbejde, og resten deles om de
transportmidler, vi nu har.
Værst var faktisk vandet – hvordan skaffer vi frisk, ikke forurenet vand til så mange mennesker. Vi har valgt (sammen
med 11-12 andre bykvarterer) at lave vores egne vandværker rundt omkring byen og at organisere dem som
andelsforeninger.
Kulturlivet skal jeg ikke glemme. Mennesker er jo dybest set kreative. Vi har barnet og legen inden i os, og hvis vi ikke
bliver ødelagt alt for meget i vores opvækst, ja så er der mange mennesker som spurdler af indfald og udfoldelser. Så
vi laver billedkunst-dage, hvor vi står måske 70 mennesker og maler ved siden af hinanden i vores fælles kulturhus.
Det er sjovt og gribende, når vi så fortæller hinanden til sidst, hvorfor vi har lavet de billeder, vi nu har. Eller
skulpturer, osv. Vi griner og vi græder. ”A Smile and a Tear”, som mundharmonika virtuosen Toots Thielemann
sagde om sin musik.
Mennesker skal være glade, s ynes vi. Jeg synes det, vi synes det. Krop og sind skal være i balance og i form. Så du
skal leve sundt. Af sunde råvarer, i et sundt miljø. Uden mobning, uden kriminalitet. Uden marginalisering og
udelukkelse. Uden kemikalske giftstoffer i din bolig, dit tøj, dine møbler. Og du skal passe din krop hele livet. Vi
siger, at forebyggelse gennem en sund livsform er den bedste sundhedsinvestering, du kan foretage.
Så vi har ugentlige boldspildage – volleybold på gaden. Street basket. Fodbold. Vi har tai chi for de lidt ældre i
parken, når vejret er til det. Vi har betanque, og dart, klattrekonkurrencer og løbeklubber. Vi forsøger at holde os
sunde. Og vi forsøger at forebygge, så færrest mulig bliver syge, fysisk og psykisk.
Vores demokrati sætter vi højt. Vi bestemmer simpelthen rigtig meget selv, som det nok også fremgår. Der er
selvfølgelig en del ting, som vi skal beslutte sammen med andre bykvarterer, eller med hele landet for den sags
skyld. Men vi har reel medindflydelse, gennemsigtighed i alle beslutninger, et basiosdemokrati kan man sige. Og ve
den, som fupper os. Og det ved man, så det gør man simpelthen ikke.
I dag bor knap 60% af Danmarks befolkning i byerne – for bare 10 år siden var det oppe på 70%. Så det var på tide, at
vi fik skabt mere balance mellem by og land, mere sammenhæng og reel bæredygtighed socialt, økonomisk og
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kulturelt i byerne, slutter vores bymenneske. Men urbaniseringstendensen er i øvrigt vendt, og vi regner med at
under 50% bor i byerne om 10 år, tilføjer hun.

2. Hvordan kom vi derhen?
Vi valgte en ny retning med et fundamentalt kursskifte. Den blinde vej vi var på, var ingen naturlov, men skabt af
mennesker og dermed noget vi selv kunne ændre. Så vi valgte helt enkelt bare at gøre tingene anderledes.

Ovenfor har vi berettet om Danmark i år 2040. Men hvordan kom vi derhen? Hvis man skal besvare det forholdsvist
enkelt, - men også temmelig forenklet - så lyder forklaringen sådan her:
Gennem en 5-10 årig periode efter Paris aftalerne fra 2015 om verdens klima gik det op for stadig flere, at vi ikke
længere kunne fortsætte ad den kurs vi var på.
Klimaet var ved at løbe løbsk. Isen ved polerne smeltede hurtigere end nogen havde forudset. Grønlands indlandsis
forsvandt med faretruende hast og efterlod golde områder uden liv eller dyr. Havet steg, og blev samtidig mere
opvarmet, hvilket skabte orkaner, tyfoner, oversvømmelser, voldsomt forøget nedbør og de såkaldte himmelfloder
af drivende regnmasser og kaotiske vejrforhold.
Vejret blev stadig vildere med skybrud, massive nedbørsmængder i nord, mens syden og jordens midte fik tørke og
stadig varmere klima.
Paris blev ramt af oversvømmelser, så gaderne stod i vand til første sal. Nordtyskland tilsvarende. Londons
undergrundsbane blev oversvømmet den ene gang efter den anden. Texas var udsat for så vilde vejrforhold, at man
erklærede undtagelsestilstand i hele landet. Dette billede gentog sig stadig hyppigere over hele verden.
I Australien hærgede kæmpemæssige skovbrande som følge af varmen og manglen på nedbør. Tørken udtørrede
træerne og varmen antændte skovene. Antarktis truede med at gå midt over pga. afsmeltning. Og ismasserne ved
Beringsstrædet truede med at smelte og sende små golfstrømme af iskolde vandmasser ind i den varme golfstrøm,
der holdt Europa og Danmark på et tempereret klima.
I kæmpemæssige landområder i Rusland og Canada tøede permafrosten, hvilket frigav den methan og andre
drivhusgasser som havde været bundet og indefrosset i årtusinder. Med katastrofale konsekvenser for
drivhuseffekten.
Klimaet led under den ændrede kemiske sammensætning i jordens atmosfære. Alle drivhusgasserne med CO2 og
methan som de bedst kendte, skabte en drivhuseffekt uden historisk sidestykke. Og det skabte en global opvarmning
og dermed en klimakrise.
Og det var bare én ud af mange såkaldte megakriser.
Kloden oplevede overalt en accelererende muldflugt, fordi det industrielle landbrugs med dets kemiske
dyrkningsmetoder udpinte jorden, og langsomt gjorde den porøs og dermed til et let offer for storme og regnskyl.
Vand blev til en mangelvare. Noget skyldes de ændrede vejrforhold, andet skyldtes, at vores civilisation – både i
produktionen og i den private sfære – brugte løs af vandet uden tanke for konsekvenserne. Man begyndte at kaldet
vand for ”The Blue Gold”, fordi der var penge at tjene på den forestående globale vandmangel. Store verdensfirmaer
var allerede i gang med at opkøbe vandressourcer jorden over, fx opkøbte store franske firmaer danske
vandressourcer og vandværker.
I disse år stod vi samtidig over for den kendsgerning at jordens 7 mia. mennesker inden 2050 ville vokse til 10 mia. –
man kaldte det for ’befolkningskrisen’ - samtidig med at alle bare nogenlunde orienterede mennesker vidste, at der
ville blive mangel på fødevarer inden for en overskuelig fremtid. Vi talte om 10-15 år, men måske mindre set i lyset
af tørkens udbredelse i Afrika osv. Så føde, mad, ville blive en mangelvare til verdens befolkning. Det var bl.a. derfor
at Kina var begyndt allerede i 0’erne at opkøbe store landområder i Afrika, Rusland, Frankrig og sågar også Danmark
– bl.a. via diverse internationale kapitalfonde. Man ville sikre sig fødevarer til den kinesiske befolkning, når
fødevarekrisen blev til virkelighed.
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Og sådan kunne man blive ved med rækken af truende, verdensomspændende katastrofer: Manglen på ressourcer metaller, fosfor osv. Biodiversiteten der mindskedes drastisk og uhelbredeligt, hvilket fx betød en næsten total
udryddelse af bier, som enhver vil vide er en katastrofe al befrugtning.
Kloden stod med andre ord, - og meget mildt formuleret - over for nogle endog MEGET store udfordringer.
Meget af alt dette kunne føres tilbage til én og samme årsag: Vækstøkonomien og dens globale udbredelse.
Vores økonomiske system krævede et stadigt stigende niveau af udvinding, produktion og forbrug, en stadig vækst,
og det blev stadig tydeligere for alle, at det kunne kloden ikke længere bære.
Vi var allerede i 2016 nået over grænserne for udledning af CO2 og andre drivhusgasser overvejende skabt af
produktion, handel, forbrug. Vores måde at producere og forbruge på, vores hele livsstil, truede kort sagt vores
naturgrundlag, kloden, og dermed vore børn og børnebørns livsbetingelser. Store dele af jorden ville blive ubeboelig,
hvis vi fortsatte.
Det havde FN’s klimapanel, IPPC, fortalt første gang i 1987 ( i Brundtlandrapporten ”Vor fælles fremtid”) og sidst så
sent som november 2014 i deres synteserapport. To år efter fortalte en af klodens fremmeste klimaforskere Johan
Rockstrøm fra Stockholm Resilience Center det samme i en verdensomspændende TV udsendelse: ”Business as usual
is not an option.” At fortsætte som hidtil er ikke en mulighed. Det gav han og en gruppe af verdens fremmeste
klimaforskere en meget grundig analyse af baseret på Stockholm Centrets 9 planetære grænser, de grænser, vi som
menneskehed ikke måtte overskride, hvis vi ville have en fremtid. Og allerede i 2016 havde vi - som forskerholdet
påviste - overskredet 3 af de 9 grænser.
Det er det nedenstående citat udtrykker:
"Vi står over for ikke kun en klimakrise, en oliekrise, en fødevarekrise og en populationskrise. Vi står over for en
systemkrise som grundlæggende skyldes en livsstil, der ikke er bæredygtig. Vi må genoverveje den måde, vi lever på.
Vi må genoverveje om uendeligt stigende vækst og forbrug er ønskelig, eller overhovedet mulig. Og vi må møde alle
disse problematikker med en holistisk tilgang." – fra "Lifestyle Changes as Climate Strategy", LØSNET no. 61-62 dec
2009
Vi stod derfor over for at skulle ændre på hele vores måde at leve og producere på. Vælge at tænke helt nyt og skabe
en ny form for økonomi, der ville være bæredygtig.
Vores økonomiske system har aldrig været nogen naturlov. Vi kan og har altid kunnet vælge at gøre tingene helt
anderledes, uden at skulle ’leve i jordhuler’, og med meget større livskvalitet i hverdagen.
Løsningerne fandtes. Og de havde en karakter, som nærmest var designet til at genoplive landdistrikterne, skabe
bæredygtige byer, skabe levende lokalsamfund igen med nye arbejdspladser, fællesskaber og en bæredygtig levevis
(hvilket vil fremgå af de følgende kapitler).
Klimaforskere fra hele verden gjorde i denne korte, intense periode af opvågning og nytænkning det almen kendt, at
vi var på gal kurs.Pludselig gik det fx op for befolkningsflertallet, at 25% af al produktion på jorden i perioden fra vor
tidsregnings start år 0 til år 2011, var skabt alene i årene 2000-2011. På blot 11 år. Denne voldsomme vækstforøgelse
påviste man ville fortsætte og tage til. Altså ville påvirkningen af klimaet med en fortsat stigende vækst accelerere
voldsomt, med alle de følger, som efterhånden var blevet almindelig kendte: Klimakrise og destruktion af store dele
af kloden.
De påviste, at et land som Danmark, trods vores selvforståelse som førende inden for vedvarende energi, med stor
bevidsthed om økologi og bæredygtighed , i virkeligheden havde et ressourceforbrug, som ville kræve 4 jordkloder,
hvis alle skulle have samme levemåde. Og at Danmark havde et økologisk fodaftryk, der var verdens fjerdestørste,
kun overgået af lande som Dubai.
Det var sådanne indsigter, som langsomt bredte sig. Først blandt de indforståede - ildsjælene, de grønne foreninger
og dele af videnskaben, så blandt de mest fremsynede virksomhedsledere, enkelte af politikerne og embedsfolket
men til sidst – overraskende hurtigt efter de mange års fornægtelse i alle medier og blandt fx politikere - til
mainstream, til befolkningsflertallet.
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Pludselig var Ekstra Bladets forsider fulde af katastrofer og dommedagsprofetier, af byer der oversvømmedes i løbet
af få timer, eller øgrupper der forsvandt i havet. BT forlod sine sundhedsråd og begyndte med råd om overlevelse i
katastrofernes tegn - bo højt, drop din kælder, køb en bil der kan klare de nye former for mega haglvejr.
Det endte med at blive til en almen udbredt erkendelse af, at vi måtte gøre noget helt nyt. Noget fundamentalt nyt.
Indgangen til dette var primært klimakrisen og de mange andre kriser. Men snart gik det op for befolkningen, at der
var så mange andre skævheder i Danmark. Hvorfor var der fx til stadighed 25% af befolkningen i den arbejdsduelige
alder, som i mere end 25 år havde været sat uden for arbejdsmarkedet. Hvorfor blev mere end hver 5. dansker ramt
af en psykisk lidelse igennem sit liv. Hvorfor affolkedes landet, mens byerne voksede uhæmmet og vildtskydende,
når nu befolkningen aldrig havde besluttet, at det skulle være sådan? Hvem var det egentlig, som styrede Danmark,
og hvorfor stod vi hele tiden over for valg, vi egentlig ikke ønskede. Vi deltog i krige i fjerne afkroge af verden uden at
den almindelige befolkning dybest set forstod årsagerne bag dette eller havde formuleret et ønske om det.
Spørgsmål som havde simret i årtier rejste sig pludselig, og blev til en sand strøm af overvejelser og ønsker om
nytænkning.
Det blev synligt for enhver, at Danmark – og hele kloden for den sags skyld – stod ved en skillevej, og at vi måtte
foretage et fundamentalt valg, hvis vi ville have en fremtid.
Danmark valgte at skifte kurs. Det kom til udtryk på mange måder, små og store, banale og geniale. Nogen begyndte
at køre på cykel til arbejde. Andre droppede flyrejserne. Mange stoppede med at spise kød. Nogen anlagde deres
egen forsyningshave. Hele byer opstod baseret på bæredygtighed og fællesskab. Omstillingsnetværk skød op over
hele landet og tvang kommunerne til at lave helt nye politikker.
En af de mere utraditionelle redskaber for omstillingen var formuleringen af et fælles værdigrundlag, der skulle
støtte omstillingen til et bæredygtigt Danmark. Ingen ville vel have troet det muligt, men det skete. Initiativtagerne
var civilsamfundets ildsjæle, men opbakningen bag var bred. Vi vil et andet Danmark, lød det. Vi vil have retten til at
bestemme – reelt bestemme – tilbage til befolkningen. Vi vil et reelt demokrati. Ikke siden 1960erne havde man set
en sådan bevægelse. Alle de tavse fik ord. Alle ordene fik handling.

Et nyt værdigrundlag – Vi satte en ny retning og derfor er vi et nyt sted år 2040.
Dette meget omdiskuterede, men sluttelig bredt anerkendte ”Værdigrundlag”, lød i al sin enkelhed således:
-

Vi har kun én jord. Danmark vil derfor bevæge sig ad nye stier som et foregangsland for verden for at skabe
og anvende alle de løsninger, der omstiller til bæredygtighed og dermed sikrer kommende generationers
fremtid

-

I Danmark vil vi fremover kun producere og forbruge det, vi virkelig og fundamentalt har brug for. Vi vil
vægte livskvalitet og lykke blandt indbyggerne frem for blind vækst og øget forbrug

-

Vi vil leve og producere på måder, der reelt og på alle måder tager hensyn til klode, miljø og alle levende
væsener. Vi vil derfor 100% økologi og miljømæssig forsvarlighed i den mindste detalje, og vi vil værne om
biodiversiteten og genskabe artsmangfoldigheden

-

I Danmark vil vi sammenhængskraften mellem alle landets dele og befolkningsgrupper for at rejse landet
som én fælles nation. Som led i det vil vi genskabe balancen mellem land og by, skabe nye bæredygtige
bosætninger på landet og skabe menneskevenlige bæredygtige byer.

-

Bæredygtighed indgår i alle aktiviteter offentlig som private i vort land, understøttes aktivt af alle borgere og
er altid både social, økologisk, økonomisk og mental

-

Danmark er foreningernes land, og det er også fællesskabernes land. Vi har andelsbevægelsen,
kooperationen og hele højskolebevægelsen som traditioner, der viste vejen til et folkeligt demokrati baseret
på sociale fællesskaber i civilsamfundet. Vi vil genrejse fællesskaberne som grundlag for et Danmark baseret
på alles gensidige hjælp.
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-

Vi vil et velfungerende, reelt demokrati, hvor alle har og føler deres indflydelse, og vi vil tage alle de
nødvendige skrift til en decentralisering af magten for at gennemføre dette. Det lokale skal præges af
gennemsigtighed i beslutninger og enkelhed i sin tilrettelæggelse af rammerne for det lokale styre

-

Alle er født lige, og alle er ligeværdige. Intet menneske skal leve uden for fællesskaber mod sin vilje. Alle har
ret til hjælp fra sine medmennesker

-

Vi vil udviklingen af en fælles dansk mentalitet, som er båret af medmenneskelighed, ønske om fællesskaber
med værdier som generøsitet, empati, omsorg og ansvarstagen, respekt for andre og en rummelighed over
for forskellighed i enhver form

-

Vi vil et land som fungerer harmonisk, hvor kreativitet, engagement, livsglæde hører til hverdagen. Hvor
hjælpsomhed trives og egoismen har trange kår. Vi vil at kulturlivet bliver en blomstrende del af vores
livsglæde og evne til at skabe livsfylde. Vi vil hverken vold, krig eller kriminalitet og vi skaber de rammer, som
fjerner flest mulig af årsagerne hertil.

-

Vi vil en opvoksende generation som er i balance, trygge, glade, som ikke har brug for diagnoser og medicin.
Vi vil at denne generation lærer at lære ved at udvikle sig knyttet til sit lokale samfund og dets voksne og
lærere, praktisk og teoretisk. Vi vil at skolen er en skole for livet og ikke kun for arbejdet. En skole for livet er
værdibærende og kulturdannende

-

Vi vil en kultur der danner os til at blive mennesker af verden, en ny generation af borgere, der ser verden
som én jord med et fælles broderskab blandt mennesker, hvor vi har pligt til at hjælpe dem, der er svagest,
og værne om alle menneskers fællesskab .

Og den ledsagende tekst til værdigrundlaget sagde ganske enkelt:
Vi kan vælge at betragte de nuværende systemkriser (økonomiske, politiske, miljømæssige, kulturelle) som enden på
en æra, som ender i ragnarok og kaos, eller vi kan vælge at se kriserne som fødselsveer til en ny tid, hvor vi har
muligheden for at være kreative medskabere af en bæredygtig fremtid.
Efterhånden som et stigende antal mennesker på kloden får bevidsthed om “tingenes reelle tilstand” og de
systemkriser vi kollektivt befinder os midt i, udstilles de mangler og utilstrækkeligheder vores nuværende
økonomiske og politiske systemer har til at håndtere kriserne.
Vi kan ikke løse problemer ved at bruge den samme tænkning, vi brugte, da vi skabte dem, sagde Albert Einstein “We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them”. Det ser vi i den
magtesløshed vores nuværende politiske og økonomiske systemer står i, når de vil løse verdens stadig voldsommere
akutte kriser. De griber til posen med gårsdagens løsninger, downloader fra traditionelle ’løsninger’ - for sådan er
disse systemer nu en gang indrettet - og skaber derfor bare mere af det samme. Mere krise, ingen løsninger.
Hvor mennesket tidligere i historien har kunnet finde retning og pejlemærker (på godt og ondt) fra prominente
politikere og personligheder, findes der i dag i disse systemer, på nær enkelte undtagelser, ingen visioner for
hvordan vi kollektivt som samfund håndterer systemkriserne. Landets politikere og økonomer reproducerer blot de
dogmer og politikker, som var med til at skabe problemerne. Tænk blot på parolen om økonomisk vækst, selvom
enhver kan sige sig selv, at der er grænser for vækst: Kloden og naturens ressourcer har sine grænser.
Så derfor, borger, vil vi gå nye veje. Vi vil gå dem sammen og i fredsommelighed. Alle er velkomne, og vi vil forsøge at
finde de veje, som skaber det fælles bedste. Men vi vil handle, og vi vil handle radikalt og fundamentalt, hvor det
kræves.
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Netop forholdet at de politiske og økonomiske systemer er indlejret i de nuværende system kriser gør, at vi står ved
en skillevej og overfor nogle valg, som på den ene eller anden måde vil behøve en grundlæggende forandring af
vores levevis. Valg hvor mennesket og naturen skal indgå i et samspil og sameksistens - uden at mennesket
misbruger naturen, eller naturen tvinger menneskeheden til undergang.
Mulighederne for valg har aldrig været større end de er nu, idet vi frit kan vælge og fravælge tilbud som aldrig før i
historien. For det moderne menneske er det imidlertid let at fare vild i mulighedernes labyrint og glemme at
overveje de konsekvenser ens valg har på miljøet (tab af biodiversitet, fødeproduktion, global opvarmning, etc. ).
Spørgsmålet er derfor, hvordan vi kan finde frem til en måde at være mere samhørige med vore naturlige
omgivelser, og vi står overfor at skulle genopfinde os selv som individer fungerende i en sammenhængende verden,
hvor vandet, luften, jorden og organismerne tilsammen udgør vores levende planet og levemiljø. En gensidig
balanceret sameksistens der strækker sig ud over det enkelte individs og den enkelte nations velbefindende i en
længere tidshorisont - kort sagt et globalt afstemt og balanceret perspektiv.

Principielle redskaber til at styre udviklingen i den ønskede retning
Omstilling hele vejen rundt
Vi valgte et fundamentalt skift i det politiske system, så magten blev decentraliseret.
I det økonomiske system valgte vi et skifte, så de store firmaer i stigende grad blev erstattet af lokal produktion og
vækstimperativet blev erstattet med livskvalitet og menneskelig trivsel som mål.
Vi valgte at byerne ikke længere skulle vokse, men at fremtidens demografiske ændringer skulle betyde netto
tilflytning til landdistrikterne.
Vi valgte både i byerne og på landet at skabe levende lokalsamfund baseret på lokale fællesskaber, lokale erhverv og
økologi.
Vi valgte at leve bæredygtigt og omstille vores daglige liv fra a til z henover nogle år frem til en ny livsstil, der var
enkel med et meget begrænset ressourceforbrug.
Vi opprioriterede demokratiet lokalt og skabte rammer, der gav det et reelt indhold.
Vi opprioriterede kulturlivet, som en central del af menneskelivet, vores opvækst og læring.
Vi skabte en ny type af skole, som ikke foregik i rum afsondret fra virkeligheden, men tværtimod i et stadigt samspil
med virkeligheden og alle dens fanmtastiske og lærerige processer.

Civilsamfundet tager ansvar og skaber nye levemåder – innovation fra neden.
Vi skabte omstillingsnetværk i alle landsdele. 3-5 for hver af de 5 regioner. Omstillingsnetværkene repræsenterede
vigtige kræfter i civilsamfundet: Forskellige slags virksomheder og erhverv, kommuner, borgergrupper, de grønne og
sociale foreninger, interessegrupper, frivillige, økosamfund.
Omstillingsnetværkene arbejdede ud fra Visionen og Værdigrundlaget. Arbejdsprocesserne faciliteredes, så det var
vaskeligt at pleje særinteresser uden at miste indflydelse i netværket. Det samme gjaldt ift. værdien om 100%
økologi og bæredygtighed. Tiden var til løsninger i den ånd, Visionen og Værdigrundlaget tilsammen havde
udstukket, og for knap til mangel på beslutningskraft. Så der blev handlet på al snak.
Omstillingsnetværkene lavede udviklingsråd som skabte grundlaget for omstillingen ved at samle lokalområdet
mange aktører omkring det, man valgte at kalde ”Det fælles bedste”, som formuleredes bl.a. ud fra de erfaringer ,
20

der var skabt i den grønne bevægelse i bred forstand tilpasset lokalområdets særlige behov. Visionen blev sammen
med Værdigrundlaget brugt som rettesnor og sigtemærker for retningen. Via omstillingsnetværkene samledes
såkaldte civilsamfundets væld af aktører til en mere homogen og handlingsegnet gruppe.
Innovation spillede en central rolle, for vi skulle udvikle meget nyt: Virksomheder, fællesskaber, gennemført
økologisk produktion.
Kommunerne deltog i disse lokale omstillingsnetværk med al deres ekspertice. Deres rolle varat rådgive,
understøtte og facilitere civilsamfundet, ikke at diktere eller bestemme. Forholdet mellem kommune og
cvivilsamfund var vendt om. Dybest set var det jo det, enhver kommune er sat i verden for.
Der etableredes et meget direkte demokrati, hvor man løbende inddrog lokalbefolkningen i konkrete sager. Alle
beslutningsgrundlag og efterfølgende beslutninger blev bl.a. lagt åbent frem på nettet.

Samskabelse. Nyt samspil mellem virksomheder, kommuner og civilsamfund
Tidligere havde alle økonomiske beslutninger suverænt været overladt til virksomhederne selv. De kunne vælge at
nedlægge virksomheden, eller producere helt andre varer, fyre arbejdskraft, indføre robotter osv. uden nogensinde
at skulle spørge nogen. Alt sammen ting, som havde kunne have endog meget stor indflydelse på lokalområdet og
dets borgere. Det ændredes rarikalt med de nye beslutningssystemer.
Tilsvarende havde alle beslutninger inden for kommunalforvaltningsområdet været underlagt kommunernes
suveræne beslutningsret – inden for rammen af det lokale demokrati.Socialpsykiatrisk indsats, ældrepleje, hjælp til
vilde unge, skolerammer, genbrugssystemer, affaldssortering, vandrensning, naturpleje, cirkulær økonomi osv.
havde – med enkelte begrænsninger i form af borgernes indsigelses- og høringsret i forhold til fx lokalplaner – været
overladt til kommunalforvaltningerne. Og borgernes indflydelse havde reelt været meget minimal: Man kunne
stemme hvert 4. år, men kendte kun sjældent hele den komplicerede baggrund for forskellige politiske beslutninger,
og havde meget lidt – nærmest ingen - indflydelse imellem valgene.
Nu blev der lavet et fælles beslutningsforum, hvor den samme type af beslutninger blev formet af lokalområdets
civilsamfund – omstillingsnetværkene, de grønne foreninger, frivillige organisationer, borgergrupper, landsbyer og
ildsjæle m.v., - sammen med de lokale virksomheder og kommuner i fællesskab.
Virksomhederne var som nævnt i mange tilfælde blevet fælleseje, og kommunerne havde decentraliseret selve
opbygningen af den kommunale forvaltning. Samlet set betød dette, at beslutninger blev truffet på måder, der i
langt højere grad end tidligere inddrog borgerne lokalt. Gav dem større indsigt og mere indflydelse. Ikke bare til de
særligt engagerede borgere – men bevidst og systematisk blev der lavet basisdemokratiske processer.
Fx. havde man opdelt området i en række landsbyer og mindre geografiske enheder, som løbende og med
regelmæssige mellemrum blev spurgt om deres holdning til den udvikling, der skabtes gennem samspillet mellem
civilsamfund, kommune og virksomheder. Forud for større beslutninger spurgte man tilsvarende borgerne.
På den måde samskabte civilsamfund, virksomhederne og det offentlige det bæredygtige Danmark i en fortløbende
fælles innovationsproces.

Politiske reformer som understøtter civilsamfundets reformer
Fra staten gennemførtes i løbet af en 5-10 årig periode en række større reformer, som understøttede de initiativer,
der igangsattes lokalt.
Der blev fx gennemført en økologisk jordreform, som gjorde det muligt at opkøbe og opdele tidligere store landbrug
i mindre enheder. En tidligere svinefarm blev måske opdelt i 10-12 enheder, som herefter dyrkedes økologisk – efter
biodynamiske, permakulturelle og almindelige økologiske principper.
Der etableredes med statens hjælp en række borgerstyrede jordfonde, som gjorde det muligt for yngre landmænd at
overtage gårde fra ældre, som søgte generationsskifte. Fonden opkøbte gården, som landmanden herefter kunne
leje af fonden for en billig penge.
I byerne stiftede man, baseret på ny lovgivning, en række fonde, hvormed man opkøbte landbrugsjorden rundt om
byerne. Hermed kunne man sikre sig sig den nødvendige produktion til Indkøbsfællesskaberne.
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Efter de første 5 år gennemførtes en lovgivning, som eftergav al gæld i landbruget.
Der blev gennemført en skattepolitik, som stærkt favoriserede økologiske produkter. De blev fritaget for moms,
mens traditionelt proucerede stadig skulle betale moms. Man etablerede statslige politikker for landets offentlige
køkkener, kantiner og madordninger til fx ældre, hvorefter alt skulle være 100% økologisk.
Samtidig skærpede man kravede til traditionel fødevareproduktion, så det nu var producenten, der havde
bevisbyrden for, at et givet tilsætningsstof ikke var skadeligt eller giftigt for forbrugerne. Sammen med de nævnte
øvrige tiltag betød det, at der ret hurtigt opstod et betydeligt marked for økologik producerede fødevarer, så danske
landmænd omlagde til økologi i stor stil.
En lov ændrede mærkningspolitikken, så alle fødevarer, der rummede ’fremmede kemiske stoffer’, skulle signalere
dette - ganske som man gjorde det tidligere med cigaretpakker.
Samlet betød denne række af politiske reformer, at konventionelt dyrkede fødevarer blev udfaset på ganske få år.
Sådan gik man frem område for område. For området Vedvarende Energi skete det således:
På under 10 år lykkedes det at udfase fossile brændstoffer gennem en række love og reformer. Alle kommuner, hvis
varme og kraft kom fra kraftværker baseret på fossile brændstoffer fik 5 år til at udfase disse og omstille til
vedvarende energikilder. Hvis den periode blev overskredet skulle kommunen betale månedsbøder i stil med
byggemarkedets regler omkring husbygning.
Der blev skabt lokale vindparker, solenergisystemer osv. overalt, og hele forsyningsnettet blev lagt om.
Biler baseret på benzin blev udfaset på 5 år. Der blev skabt et landsdækkende netværk af opladningsstationer til elbilernes batteriopladning. El-bilernes vægtafgift og forsikringspræmier blev nedsat markant, ligesom momsen på elbiler ophørte, mens den fortsatte på benzindrevne biler.
Inden for byggeriet omstillede man til økologisk produktion. Al betonbyggeri blev eksempelvis udfaset i løbet af en
periode på 5 år.
Der gennemførtes en skattereform som bl.a. betød
-

Alle firmaer betaler skat lokalt i Danmark, også store firmaer som Coca Cola, McDonald, Shell osv. idet deres
overskud beregnes af skattevæsnet i forhold til virksomhedernes lokale vareomsætning
Aktiespekulation på lånte penge blev forbudt
Aktiespekulation på derivater og andre financielle transaktioner, hvor der ikke er et reelt underlæggende
produktionsgrundlag, blev ulovlige
Det blev umuligt for bankerne at skabe nye penge blot ved at øge udlånsmassen
Fradragsjunglen afvikledes

Rækken af love var lang. De havde én retning: Bæredygtighed. Lokal produktion. Ændring mellem land og by.
Menneskeliggørelse og ’venliggørelse’ af byerne. Levende lokalsamfund med erhverv på landet.
Inden for rækken af internationale reformer kan nævnes: Danmark meldte sig ud af WTO –
verdenshandelsorganisationen, som bl.a. havde gennemtrumfet ITTP, et frihandelssystem, der jorde det umuligt at
skabe fortrin for lokalt producerede, økologiske produkter pga. frihandelskrav. Tilsvarende meldte vi os ud af ud af
Verdensbanken, hvis vigtigste bidrag til verdensøkonomien siden 2. verdenskrig havde bestået i at fastholde ulandene i en gældsklemme til i-landene.
Resten af redskaberne – de mere konkrete og specifikke - vil fremgå af de enkelte kapitler.
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Kapitel 3: Bæredygtig Bosætning
Af Camilla Englyst-Nielsen, Sekretariatsmedarbejder i LØS, Fundraiser for Røde Kors, aktiv i Global Ecovillage
Network (GEN) og LØS’s indsats i Ghana

Det var tydeligt, at der måtte gøres noget. Flugten fra land til by havde taget til, der var intet arbejde at få på
landet, husene stod tomme og de fleste uddannelses- og kulturelle tilbud var placeret i byerne.
Almindelige vendinger som ’udkantsdanmark’, ’der hvor kragerne vender’ og ’Lars Tyndskids mark’ havde i
årtier været acceptable måder at tale om landbolivet på. Ikke flatterende, men noget, man hurtigt ville væk fra
eller anså som en slags kuriositet, man kunne besøge kort på en sommerferie, som alternativ til charterturen.
Frilandsmuseet blev efter først at have dokumenteret Christiania udstyret med et eksempel på en gammeldags
landsby, som de ældre generationer havde kendt den. Senere blev også en traditionel økolandsby opbygget på
Frilandsmuseet, for at vise samfundsudviklingen.
For i 00’erne opstod den situation, at de tidligere lidt flippede økosamfund blev alment populære.
De lå egentlig pænt spredt omkring og allerede i 2010 var Danmark det land i verden, der havde flest
økosamfund i forhold til indbyggetal, på globalt plan. Men stadig var det de særlige ildsjæle forundt, altså dem,
der i flere år tog en pause fra erhvervslivet for at bygge deres kreative økohuse, mens de eksperimenterede
med styreformer og udforskede grænsefladerne mellem individ og fælleskab. Danmarks Radio havde med
interesse fulgt udviklingen og gennem en række TV programmer blev den danske befolkning bekendt med
begrebet økosamfund, fx gennem opbygningen af Friland.
Flere såkaldt almindelige mennesker fattede således interesse for boformen, hvor man i fællesskab tilrettelagde
hverdagslivet med natur, økologi og fællesskab omkring produktion og sociale aktiviteter. Økosamfundene
frigjorde sig hurtigt fra sin subkulturelle identitet og blev henover 2020’erne mere mainstream. Folk søgte
fællesskabet.
Det store skift foregik i årene 2014-2020, hvor en række centrale personer i flere statslige ministerier udviste
stor nysgerrighed, inviterede sig selv og kommunerne på besøg i økosamfundene til ideudviklingsseminarer og i
2016 bestilte en større konsulentundersøgelse: ”Deleby. Bofællesskaber som regional udvikling.” Dette
kombineredes med en bevægelse fra neden, hvor Landsforeningen for Økosamfund sammen med en lang
række grønne organisationer skabte initiativet ’Det Fælles Bedste’. Man ville og kunne ikke længere stå alene
og Det Fælles Bedste formåede endelig at samle det civile samfund og skabe en fast ’folkets stemme’, der over
de næste årtier formåede at indgå i et gunstigt samarbejde, hvor alle aktører i Danmark stod sammen om at
udvikle fremtidens boformer. Dermed blev de første kim lagt til den livsstil, der her i 2040 har skabt liv i
landdistrikterne, der ikke som tendensen viste for 30 år siden er kultur- og identitetsløse, men i dag udgør
blomstrende bæredygtige lokalsamfund, med stor søgning for mennesker, der her har fundet sammenhæng
med de generelle samfundstendenser med borgerløn, nedsat arbejdstid, mindsket forbrug og øget fællesskab.
Økosamfundene bevægede sig således i disse årtier fra at blive betragtede som en hippieorienteret modkultur
til at udgøre en stærk medkultur, der i dag er blevet eftertragtet, almindelig og mainstream.
At skabe bæredygtige bosætninger – de nødvendige præmisser
Dagligdagen i 2040, hvor de fleste danskere bor i en form for fællesskab, enten på landet eller i byerne, er
påvirket af en række stærke tendenser, der slog igennem i 20’erne. Som den statsligt bestilte undersøgelse
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’Deleby’ i 2016 havde fastslået, fik fællesskabsbaserede bo-og livsstilsformer rigtig vind i sejlene op igennem de
næste årtier. Dette skyldes nogle samfundstendenser, der fik stor betydning:
Urbaniseringen, der også på landet fik gennemslagskraft, idet mennesker ønskede at bo i samfund og ikke i
isolation. Dette kunne lade sig gøre på landet, hvor flere kommuner fik forståelsen for behovene og skabte
gunstige vilkår for at etablere nye landsbysamfund, hvor fælleskabets kraft blev grundlag for det byliv, som var
attraktivt for folk - men nu blot på landet. Der var blevet for fyldt i byerne og folk havde fået nok.
Simple Living bevægelsen voksede. De store årtier med fokus på vækst og forbrug som normalen blev afløst af
et omsiggribende fokus på at leve stadig mere simpelt, at have tid til sig selv og hinanden, at producere sine
nødvendigheder lokalt og have indsigt i produktionssammenhænge, man havde mistet. Det handlede
simpelthen om at genskabe den forbindelse mellem mennesker - og ikke mindst mellem mennesker og naturen
omkring dem – der allerede i 2013 blev ansporet til gennem Andrea Hejlskov’s succesrige bog ’Den store flugt’,
der beskrev en dansk families flugt til de svenske skove, for at genfinde sig selv og hinanden. Dette skulle gøres
muligt for en almen dansker, i en ikke ekstrem grad.
Klima, miljø og bæredygtighed udgjorde en central dagsorden op gennem 20’erne og 30’erne, hvor de mange
megakriser skabte en form for katastrofeagtig bevidsthed, der resulterede i et så massivt pres, at en politisk
opvågning endelig fandt sted. Derfor blev økologien den fremherskende tendens, fossile brændstoffer blev
udfaset og innovation indenfor bæredygtighed og resiliens blev integrerede dele af uddannelsessystemet. Der
skulle folk og nye kompetencer til for at håndtere de nye forhold og krav. Man kunne ikke længere nøjes med at
snakke om tingene, alle blev pålagt at skulle handle, for sig selv, samfundet og verden. Ureflekteret forbrug blev
forbundet med skam, og det blev pinligt ikke at bo og leve bæredygtigt. Den udvikling kunne ikke undgå at
sætte godt skub i de bæredygtige bosætninger.
Borgerinddragelse, borgerlyst og ansvarlig deltagelse blev nye tendenser. Interesseorganisationerne, der havde
set tegnene og kaldt til handling længe før politikerne tog verdens tilstande alvorligt, blev inddraget på en hidtil
uhørt vis, idet verdens og klodens tilstand kaldte på inddragelse af alle aktører. Det var ikke længere borgerne
forundt at følge udviklingen primært på fjernsyn og over Internettet. Bevidstheden om eget ansvar og virkeevne
steg op igennem 20’erne. Afprøvning af deltagerorienteret budgetlægning og politikudvikling slog igennem, og
skellet mellem stat, kommune og borger blev udvisket og fandt andre, langt mere aktive og deltagerorienterede
former. Megakriserne gjorde deres til, at alle mennesker blev anset som ressourcer; som kompetente og
bidragende, på deres eget felt. Nye former for samskabelse og borgernes ejerskab over processerne skabte en
enorm vækst. Ikke vækst i traditionel økonomisk forstand, men vækst i ansvarlighed, innovation og
foretagsomhed.
Deleøkonomi tog sin begyndelse for små 25 år siden, men er i dag grundprincippet for menneskeligt samvær og
har ændret menneskers forhold til ejerformer kolossalt. Cirkulær økonomi og udviskede skel mellem
individualistens behov for ’eget’ og fællesskabets behov for ’noget’ skabte nye funktioner og møder mellem
mennesker, der muliggjorde de mange bæredygtige bosætninger, vi oplever i dag.
De nye arbejdsformer, der gjorde op med 8-16 jobs, der gennem 20’erne helt aldeles udfaset.
Indførelse af borgerløn og dannelsen af nye arbejdsfællesskaber skabte nye muligheder for at kunne realisere
sig selv i arbejdslivet, også uden at skulle bosætte sig i den urbane kerne. De nye bosætninger i det tidligere
udkantsdanmark er derfor her i 2040 blevet centrale ’hubs’ for fælles vidensproduktion. Den tidligere
formodede nedgang i karrieremuligheder ved at flytte udenfor byerne blev gjort til skamme. Stress er i 2040
ikke længere et kendt fænomen, idet den nedsatte arbejdstid og langt mere motivationsbaserede måde at
arbejde på føder glæde og fællesskab.
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Familier i udvikling har gennem de sidste tre årtier fundet et leje, hvor generationer ikke lever opsplittede, men
sammen. Der er brug for alle, ældre som unge. Alderdomshjem med ensomme ældre findes ikke længere. De er
ikke ensomme, for de bor sammen med familier, i de bosætninger, hvor tid og plads ikke er problemer, men
grundvilkår for det levede liv. Grundstammen med far, mor og børn næres gennem meningsfulde fællesskaber
med ligesindede, hvorved også skilsmisseprocenten har været kraftigt dalende. De mange flygtninge, der kom
til landet efter først krisen i Syrien og siden den efterfølgende klimakrise, var med til at vende billedet i de
danske familiemønstre ganske drastisk.
Tænk, at vi havde så meget brug for inspiration udefra, for at finde hen til det sted, hvor mennesker i fællesskab
kunne trives så meget bedre end i de mange ’single’ lejligheder i byerne. Boligmassen i dag afspejler de nye
familieformer. Der bliver ikke opført individuelle boliger længere, men fællesskaber, der kan have selvstændige
units. På den baggrund fik de bæredygtige bosætninger i regionerne vind i sejlene, idet man ikke skulle til at
ombygge eksisterende, ikke længere tidssvarende eller bæredygtige boligmasser, men kunne anlægge
muligheder for boformer, der reelt passer til menneskers behov og modsvarer den erkendelse, at vi som flokdyr
må stå sammen. Men ærgerligt, at der skulle krige og kriser til, for rigtigt at få os til at vågne op.
At skabe bæredygtige bosætninger – de nødvendige brikker
Det var ikke altid nemt at få igennem. Der skulle afskoles og omskoles for at nå dertil, hvor vi er i dag, hvor liv i
land og by er forenet og ikke adskilt. Ikke udelukker, men nyder godt af kvaliteterne både her og der.
Landsforeningen for Økosamfund må siges at have udgjort en stærk aktør, idet erfaringerne fra de 50 allerede
eksisterende økosamfund i 20’erne blev grundigt kortlagt og gjort til genstand for et stort erfarings- og
inspirationskatalog, der skabte grobund for den store bølge af bosætninger igennem 30’erne. Det handlede
særligt om måder at være sammen på. For i Danmark var den tekniske viden og udviklingskapacitet egentlig på
plads – den skulle bare prioriteres og i anvendelse. Men det at kunne fungere sammen som sociale væsener, at
kunne beslutte sig, sammen; at kunne kommunikere, at være i konflikt og kunne være i det, lære af det. At
turde være både mismodig og glad, i fællesskab.
At leve med sig selv, med hinanden og i samfundet. Der var brug for udvikling af ’leveevner’.
Alt det blev ikke opbygget ved at læse en opskrift eller følge en særlig manual. Det skulle afprøves og vi skulle
begå mange fejl undervejs – som man også gjorde til genstand for fælles læring. Det var nok især
Landsforeningen for Økosamfund, der gennem sin ’startpakke’ til nye økosamfund fra 20’erne, sine udviklede
træninger omkring bæredygtig levevis og sit korps af erfarne mentorer stillede op og blidt skubbede til
processerne.
Som den eneste havde økosamfundene og de grønne foreninger de praktiske erfaringer, mens tænketanke,
konsulenter og universitetsverdenen mest havde tankegods. Men efterhånden som det at leve i bæredygtige
bosætninger blev mere mainstream, blev Landsforeningen for Økosamfund naturligt lukket ned først i 30’erne.
Landsforeningen stod som interesseorganisation for en fra starten af 90’erne subkulturel modkultur, der her 50
år efter er blevet normalen. Men normalen er af natur aldrig statisk og derfor koordinerer og faciliterer i dag
’Ministeriet for Bæredygtige Bosætninger’ de borgerdrevne arbejdsgrupper, der sammen med forskere
kontinuerligt opsamler viden og erfaringer samt udvikler metoder, der kan afprøves og tilpasses, så mennesker
har de bedste muligheder for at trives i deres fællesskaber; i deres bæredygtige bosætninger, i by som på land.
Kun sådan kan sammenhængskraften bevares og udvikles.
At skabe bæredygtige bosætninger – Danmark går foran
Der bliver over alt i verden skelet til Danmark, der som bekendt gik forrest i udviklingen af nye bo- og
leveformer, der bedst kunne fungere i den vestlige verden, efter årtier med ekstremt overforbrug,
fremmedgjorthed og individualisme. Det danske ’Videns- og Ressource center for Bæredygtige Bosætninger’ og
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kendt og anerkendt globalt, blandt både forskere og praktikere. Også den danske udviklingsbistand blev
gennem 30’erne fokuseret på det, som Danmark har som sin kerne: At kunne opbygge fællesskaber; fra
andelsbevægelsen, højskolebevægelsen, den udbredte organisationskultur til de mange bæredygtige
bosætninger, der i dag kendetegner Danmark.
I opfyldelsen af FN’s bæredygtighedsmål, der blev defineret i 2015, har Danmark spillet en stor rolle. Målene
adresserede de dengang vigtigste økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer i verden.
Det holdt stik: I Danmark har vi med vores udvikling af den sociale sammenhængskraft formået at klare os
igennem forskellige kriser og endda komme styrket ud, samtidig med at vi har kunnet bære vores globale
ansvar for fredelig sameksistens mellem mennesker. Vi deltager ikke længere i krige, men i at kunne få folk til at
trives. I 2040 kan danskerne være stolte af at være danskere, i en global verden.
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Kapitel 4: Vision for en økologisk økonomi, et helt nyt økonomisk system
Af Niels Aagaard, formand for Landsforeningen for Økosamfund, LØS

Vi indså, at hvis vi ikke udviklede en ny form for økonomi, så kunne vi godt glemme alt om ’den store omstilling’ til
bæredygtighed. Ikke bare blev vi nødt til at droppe vækstmantraet, vi skulle også for størstedelen udvikle vores
vareproduktion helt fra bunden – producere mad på nyt grundlag etc.
I 2016 var sølle 2% af alle vores varer i Danmark økologisk produceret. Så der var lang vej til målsætningen om 100%
økologi. På mange områder eksisterede der som følge af den grønne bevægelses og økosamfundenes eksperimenter
siden 1980erne forudsætninger og erfaringer lige til at anvende. Men der var alligevel langt igen.
Derfor skabte vi nogle ’innovationscentre’, hvor vi samlede folk med praksiserfaring sammen med videnspersoner
inden for et givet produktområde, vi ville omstille. Sammen med repræsentanter for brugerne og hjulpet af drevne
facilitatorer udviklede man herefter nye varetyper. Økologisk tøj, møbler, ovne, køkkenredskaber, huse der er offgrid, vandrensningsanlæg – listen var virkelig lang.
Centrene rummede - og rummer for vi bruger dem stadig – værksteder, hvor prototyper på det nye produceredes og
afprøves. Når resultatet var tilfredsstillende, sættes det i produktion i større skala.
Centrene rummede også uddannelseskapacitet, så man kunne uddannes i at producere og vedligeholde det givne
produkt. Udviklingen skete i samspil med de virksomheder, som senere skulle producere og afsætte produktet, og i
et samspil med repræsentanter for civilsamfundet (jvf. Kapitel 2), så vi sikrede, at produkterne matchede Vision og
Værdigrundlag.
Sådan fik vi langsomt skabt et grundlag for at omstille til en stadig mere økologisk produktion.

Principperne for det nye økonomiske system kan sammenfattes sådan her:
Det lokale princip
Den nye økonomi har området, det lokale, som udgangspunkt. Det kunne være et område på størrelse med
Bornholm eller fx en trediedel af Region Midtjylland.
Dels for at minimere al transport og undgå at varer kommer fra den anden side af kloden, dels for at basere
produktionen på lokale fællesskaber og hermed muliggøre kendskabet til og ansvaret for hinanden. Fx ansvaret for,
at man producerer kvalitet til medborgerne i det lokale fællesskab.
Med det lokale princip ville man samtidig give mulighed for et vidtgående reelt demokrati – et buttom up, hvor
befolkningen selv igangsætter og styrer.
I det område skabes en sammenhængende lokal grøn økonomi, som består af en række små og store fællesskaber
samt enkeltforetagender, der tilsammen står for al produktion, al handel og alle de øvrige aktiviteter, som tilsammen
skaber menneskelig trivsel og vores fornødenheder. Målet med produktionen er at opfylde behovene hos områdets
mennesker, - ikke som tidligere primært at skabe penge til dem, der producerer.

En enkel grøn livsstil
Målet for produktionen er livskvalitet. Niveauet for disse behov kendetegnes ved, at beboerne i den nye økonomi
lever med ’en enkel grøn livsstil’. Dvs. at vi tilrettelægger en livsstil, hvor vi forbruger mindst mulig, genbruger,
sparer på ressourcerne, lever med mest mulig tid til livet, til selvbestemmelse over vores hverdagsliv og med fokus
på det, der giver os livskvalitet og livsglæde.
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Som vi formulerede det dengang: ”Det er ikke noget med at komme tilbage til stenalderen, men det handler om at
leve enkelt og på en langt mere beskeden og naturbevidst måde, end vi gør i vækstøkonomien med dens evigt
voksende og fuldstændige absurde forbrugsniveau”.
Vækstøkonomien erstattedes af en optimeringsøkonomi, hvor vi til stadighed forsøgte at optimere brugen af alle
ressourcer, så de udnyttes effektivt. Optimeringsøkonomien erstattedes gradvist af det, vi kalder for,
minimeringsøkonomien, hvor vi ikke bare optimerer, men også forsøger radikalt at mindske produktion og forbrug
uden at bringe livskvaliteten og det, vi kaldte for ’en rimelig komfort’, i fare. I disse økonomiformer er der kun brug
for at skabe nyt, når menneskene i lokalområdet beslutter det. Eller hvis det nationale niveau beslutter, at vi skal
producere bestemte ting.
Selvforsyning i lokalområdet baseret på produktion i fællesskaber
Området er i store træk selvforsynende. Noget skal selvfølgelig produceres uden for lokalområdet, el-biler og
lignende, fordi ikke alt egner sig til lokal produktion. Men lokalområdets mange fællesskaber og enkeltfirmaer
producerer i store træk alle vores livsfornødenhederne.
Virksomhederne blev i vid udstrækning fællesejede fx som andelsvirksomheder, som kooperativer eller som
socialøkonomiske virksomheder. Vi skabte en type lokale arbejdspladser, hvor der var plads til mennesker, som vi nu
engang er med vores mangler, styrker og i al vores mangfoldighed - og ikke kun som højeffektive
produktionsrobotter. Arbejdspladser hvor arbejdstempoet ikke gør os syge. Hvor vi er med til at bestemme
forholdene og inddrages i alle vigtige beslutninger, og hvor alle kan inkluderes, også sårbare, gamle eller
handicappede.
Produktion efter behov og de fire bundlinjer
Der produceres de ting, som passer til områdets og dets menneskers behov, hvilket aftales på forhånd mellem
producenter og forbrugere med en præcisering af kvalitet, pris, mængde og tidspunkt for levering. Et egentlig
marked i den forstand vi kendte i 2016 er altså blevet stærkt begrænset, og der er oftere tale om en aftaleøkonomi.
Det er et princip, at der kun produceres ting af kvalitet, med lang holdbarhed og med mindst mulig ressourceforbrug.
Ved siden af disse virksomheder opstod der som tidligere nævnt en frodig underskov af små værksteder, butikker og
serviceforretninger – lokale skræddere, stråtækkere, møbelsnedkere, lerbyggere, kunsthåndværkere, ølbryggere,
naturgenoprettere osv. De gamle håndværk med al deres fantastiske viden om brug af naturens materialer, deres
faglighed og praksiserfaring blev bragt tilbage og i spil i en version 2, der passede til et moderne liv. Gerne
kombineret med kunstnere og kunsthåndværkere som kunne tilføre produkterne formkvalitet og kunstens
elementer af leg og skønhed.
Alt hvad der produceres, og hele måden hverdagen i bioregionen tilrettelægges på, blev økologisk. Vi arbejdede med
naturen og ud fra dens principper, ikke imod naturen. Omsorg for kloden og dens levende væsner blev vores
værdifundamentet. Al produktion, handel og aktivitet arbejdede ud fra 4 bundlinjer: Økologi, socialt fællesskab,
bæredygtig økonomi og et bæredygtigt livssyn. Og vi arbejder og producererud fra enkelhed som princip. Ingen stor,
vanskelig, dyr teknologi undtagen når det handlede om fx hospitaler eller havde anden vigtig begrundelse..

Et nyt uddannelsessystem
Al produktion forudsætter uddannelse af mennesker, der kan blive den kompetente arbejdskraft, som tilrettelægger
og står for produktionen. Vi ønskede ikke at fortsætte datidens skolesystem som var baseret på at skabe ensidigt
effektiv, lydig arbejdskraft egnet til at indgå i den globale konkurrence og tænke ud fra mantraet om konkurrence og
vækst. Vi ønskede at uddanne hele mennesker, der kunne tænke al produktion ud fra dets helhed. Indtænke fx de
sociale aspekter både ved produktionen og ved brugen af produktet.
Vi tænkte, at læring kan foregå på en helt anden og langt sundere måde. Læringen kan inddrage børn og unge i
hverdagens og lokalsamfundets liv, så de bl.a. lærer ved at deltage i processerne her. Lære dem at skabe, producere,
arbejde sammen, genbruge, være et internationalt orienteret menneske, tænke og udvikle selv, tage ansvar, være
kreativ, innovativ, igangsættende og de 1000 andre ting, som livet byder på og den nye form for produktion havde
brug for.
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Og inden for den form for læring kan man sagtens lære rigtig meget matematik, engelsk, dansk, fysik osv. – nu bare
knyttet til mennesker, til praksis, noget virkeligt og lokalsamfundsrelevant.
Den økologiske økonomi blev gennem anvendelse af disse og flere principper til en fuldstændig anderledes, ny
ramme om vores liv.

Redskaber til at omsætte principperne til praksis
For at kunne omsætte principperne til virkelighed måtte vi udvikle en række redskaber. Vi ville, at redskaberne skulle
være jordnære, enkle, rimelig lette at anvende og skulle passe til hele den økologiske tankegang. Her er nogle
eksempler på vores redskaber:
Bytte-, dele- og gaveøkonomi kombineret med frivillighed
Ét centralt redskab var at opbygge lokalområdet baseret på en udstrakt grad af dele-, bytte- og gaveøkonomi og en
udstrakt brug af frivillighed. Tanken er enkel: Vi kan hjælpes om samkørsel i el-biler eller el-cykler via deleordninger.
Og i stedet for at vi hver især har alt i værktøj, haveredskaber, vaskemaskiner, frysere osv. så har vi det i fællesskab –
vi deles om ting. En gennemsnitlig boremaskine var i 2016 i brug 28 min. i sin samlede levetid. Ved at have fælles
værktøjshuse, kunne den være til gavn for mange flere mennesker, og vi kunne spare på ressourcerne.
Og vi bytter tjenester: Du kan noget, og jeg kan noget andet – så bytter vi, så jeg gør noget for dig og du gør noget
andet for mig. De såkaldte ’Timebanker’ kan være et redskab til at holde styr på en bytteøkonomi.
Gaveøkonomien var ikke helt let i starten, for folk tænkte stadig ’noget for noget’. Men langsomt gik det op for os, at
jo mere du giver, jo rigere bliver du – ikke kun som menneske, men såmænd også i en mere materiel forstand, for
når du gav til nogen, så varede det ikke længe før du fik resultatet af andres evner retur. - Du klippede en andens får.
Den anden tog din skraldetjans. Sådan opstod cirkler af gaveøkonomi.
En udstrakt brug af frivillighed bredte sig. Erfaringerne fra økosamfund viste, at vi ved hjælp af frivillige kunne få
varetraget rigtig mange af de opgaver, der hører produktionen til. Passe sine dyrehold, drifte den lokale byhave eller
en æbleplantage, drifte en grøntsagsordning, en genbrugsbutik, eller en høker, cafe, bager.
Grøn lokal valuta
Grøn lokal valuta var et andet redskab. Bioregionen får sin egen møntsort, som understøtter at produktion og handel
forbliver lokal, for mønten er kun anerkendt betalingsmiddel internt i bioregionen. Dermed hindres at ressourcer
flyder ud af lokalområdet, fx til betaling af råstoffer langvejs fra. Kun i de tilfælde, hvor man ikke i lokalområdet kan
skaffe de nødvendige midler til produktion eller handel bruges almindelig valuta. Der er afprøvede systemer over
hele verden for dette, det er blot at anvende dem.
Et samfundsnyttigt landbrug
Vi opbyggede gennem små 10 år, hvad vi kaldte for ’et samfundsnyttigt og sundt landbrug’. Det var bl.a. baseret på
permakultur principper, som opbygger jordens kulstoflagring og jordens ressourcer gennem skovhaver, flerårige
grøntsager og blandede vækster. Vi oprettede økologiske jordfonde, som muliggør unge landmænds overtagelse af
gårde. Vi opkøbte landbrug og udstykkede dem i mange, mindre brug med intensiv, økologisk dyrkning. Der var brug
for at stoppe op og lave en landbrugsreform som redskab for en økologisk økonomi – så det gjorde vi.
Cirkulær økonomi
Cirkulær økonomi og vugge-til-vugge blev to vigtige redskaber for opbygning af vores økologiske økonomi. Den
gamle økonomi, vækstøkonomien, var lineær: Produktion – forbrug – smid væk. Kun lidt affaldssorteres og
genbruges. Verden manglede metaller, men vi smed stadig i 2016 køleskabe, komfurer og al mulig metal på
lossepladsen.
Med den cirkulære økonomi begyndte vi at genbruge alt, så al stofligt affald blev til vigtige ressourcer, hvormed vi
producerede nyt i det, vi kaldte for ’vugge-til-vugge’ processer. I den nye økonomi udviklede vi systematiske
genbrugssystemer, så alt det gamle, vi var færdige med at bruge, kunne genanvendes. Måske blev det opgraderet
gennem bearbejdning før det genanvendtes.
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I 2016 skiftede moden 8 gange årligt i Danmark. Det førte til en omfattende udsmidning af tøj, tit produceres på den
anden side af kloden – et utroligt ressourcespild. Tilsvarende smed vi i EU en tredjedel af al mad i ud. Et massivt
madspild i en verden, hvor 1,2 mia mennesker dagligt sultede.
Ved at udvikle produktmåder, genbrugssystemer og den cirkulære økonomi hele vejen rundt fik vi på forbavsende
kort tid skabt en langt mere effektiv udnyttelse af vores ressourcer.
Nye virksomhedstyper
Socialøkonomiske virksomheder kom som sagt til at spille en central rolle. De er kendetegnet ved at arbejde ud fra
de 4 bundlinjer, tænke socialt, økologisk og i inklusion, arbejde med udstrakt virksomhedsdemokrati og et godt
arbejdsmiljø, tænke økonomisk så produktionen har en forsvarlig økonomi, men også at lade et eventuelt overskud
forblive i virksomheden for at fundere den eller kvalificere og udvikle produkterne. Andelsvirksomhederne og
kooperationen kunne meget af det samme i deres oprindelige udgaver. Sammen sikrede denne form for
virksomheder en betydelig grad af fælleseje, så det blev de lokale folkelige fællesskaber, der fik indflydelsen på
virksomhedsdriften.
Bæredygtige Byer og Innovcationscentre er andre eksempler på redskaber for omstillingen til bæredygtighed.
Modeller til inspiration
Vi udviklede en række modeller for den nye, bæredygtige økonomi, som kunne danne inspiration for
parcelhuskvarterer,landsbyer, bykvarterer, bæredygtige bosætninger på landet. I disse modeller samlede vi det hav
af erfaringer og praktisk viden, der er udviklet af økosamfund og grønne foreninger i Danmark og internationalt
gennem de sidste 30-40 år.
Lige nu er vores økonomi ved at blive gennemtunet og videre-udviklet, så vi kan overholde”1 klode” princippet om
kun at bruge ressourcer svarende til det, kloden kan genskabe, dvs. et økologisk fodaftryk på 1,8 ha per person. Det
er stort, synes vi selv, at vi er nået så langt.
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Kapitel 5: Økologisk byggeri
Af Karen Abrahamsso som arbejder i det økologiske arkitekt- og byggefirma www.fornyetenergi.dk og er
bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for økologisk Byggeri (www.lob.dk)

Logbog for uge 32 august 2040
af Lilly Hope
Jeg er blevet bedt om at skrive en logbog for min uge, som skal bruges i uddannelsen af bygge-koordinatorer.
Lidt om min baggrund: Kvinde 38 år, uddannet som økologisk bygger i USA og Japan, derefter master i
kommunikation og arkitektur i Australien. Herefter var jeg i 3 år og 1 dag ”på valsen” som naver, hvor jeg rejste
verden tynd og deltog i masser af praktisk økologisk byggeri – og mødte en masse aktive dejlige mennesker, som
rundt over hele kloden arbejder for sunde huse bygget med godt håndværk af lokale naturlige materialer. Huse som
ikke forbruger energi, men skaber energi.
Jeg elsker at synge og danse, at være sammen med egne og andres børn, ren forbrænding og huse der er til at leve i.

For 10 år siden var jeg med til at starte ”Global school for Natural Building (GSNB)”, hvor jeg siden har været en del
af bestyrelsen (tillidsgruppen).
I dag bruger jeg min daglige tid halvtids som koordinator for Stenlille og omegns økologiske byggeselskab (STØB),
som er en sammenslutning af lokale arkitekter, ingeniører og håndværkere. Vi arbejder sammen ud fra devisen:
Samarbejde, udvikling og uddannelse. Sunde materialer, kloge konstruktioner, huse som passer til mennesker. Vi
tænker hele vejen rundt i byggeriet.
Den anden halve tid i DØB (Dansk Økologisk Byggeri) med koordineringsopgaver for de tusindvis af lokale økologiske
byggeselskaber landet over, hvor vi:
1) kæmper med den gamle bygningsmasse i by og på land, som er fyldt med kemi
2) fremmer & udfører sundt lokalt byggeri: renoveringer og nybyggeri med godt håndværk, samt udvikler
landområderne sammen med de øvrige økologiske foreninger og kommuner.
3) udfører et stort udviklings- og forskningsarbejde omkring lokale naturlige materialer og sunde konstruktioner,
herunder lokal energi hvor de nye opbevarings/akkumuleringsmetoder for solens energi, energiskove osv. osv. har
givet helt nye muligheder for at undgå fossile ressourcer og atomkraft.
4) udvikler nye inkluderende samarbejdsformer som drejer sig om at udvikle huse til menneskers og fællesskabets
behov gennem det gammelkendte fremtids ideal: broderskabet. Byggeri, hvor vi hjælpes ad med at finde de klogeste
løsninger i husbyggeriet. Et samarbejde som gavner helheden, hvor vi øver os i at se de reelle behov.
5) Arbejder for at gøre økonomien omkring byggeriet gennemsigtig HELE vejen: fra råstof, forarbejdning, distribution
til forhandlere og forbrugere. (Her kæmper vi mest med egne gamle tankevaner, egoisme o. lign.)

Mandag:
Mandags Morgenmøde i STØB. Vores hus-fe Ragnar (tidl. AI-ekspert (artificial intelligence), som gik ned med stress
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og moralske skrupler og som nu genoptræner sig) har som sædvanligt gjort det hyggeligt for os: bagt boller,
hjemmelavet syltetøj m.v.
Det er en god fornemmelse, når alle kollegaerne strømmer ind. I dag er vi 45 samarbejdende murere, tømrere,
smede, VVS og rensningsfolk, Nedriv & Genbrug, tækkemænd, energielektrikere m.fl. samt 10-15 under uddannelse
og træning.
Først en kort runde, med vigtige erfaringer og spørgsmål fra sidste uge. Hvor er vi hver især henne? Og hvordan går
det? Glæder og sorger i ugen der gik.
Så blev alle nye projekter, store som små, præsenteret – hvad går det ud på? Hvem vil være med i arbejdsgruppen
omkring denne renovering, nybyggeri, ombygning eller hvad det nu kan være. Der blev aftalt en del møder til
viderebearbejdning. Det er dejligt at folk i Stenlille og omegn har fået øjnene op for det arbejde vi laver. At vi er
dygtige, ambitiøse og flittigere byggere, som hjælper med at skabe sunde fornuftige huse.
Sidste nyt fra DØB: Forsknings-og geologigruppen har nået forbløffende resultater i deres undersøgelser af lokale ler
forekomster og da vi her i Stenlille og omegn sidder på en kæmpe bunke fantastisk grus, indgår vores lokale
grusgrave nu i udviklingsarbejdet. Det lader til, at vi både kan lave ildfaste støbemasser og sten, samt totalt
slidstærke materialer til udvendige overflader under de ekstreme vejrforhold, vi lider under. Alt af dansk ler og grus.
Til sidst gik de som på forhånd har aftalt det til arbejdsgruppe møder. Jeg holdt et kort møde med VVS og
oprensningsgruppen om de 5 kinesiske studerende, som skal arbejde sammen med dem de næste 3 måneder for at
lære om drikkevand, komposttoiletter, rensning af det grå spildevand, Affaldssortering, kompostering osv.osv.

Billedtekst: Det indiske praktikhold færdiggør toilet med urinseparation, fækalieopsamling og afløb til vaskevandet.
Nu har de været her i 3 måneder, og skal hjem og bygge masser af komposttoiletter.
Ragnar, den perle havde lavet en dejlig salat til frokost.
Eftermiddag:
Gik emails igennem, svarede og videresendte til andre.
Forberedte mig til økonomi-mødet i morgen.
Aften:
Fællesspisning i Stenlille kulturhus med min dejlige familie. Gik og så på haver på vejen hjem. I de senere år har DØBs
forslag til væksthuse haft stor succes. Bygget af lokale væksthusbyggere, Der er allerede mange i Stenlille som har
grønt hele året rundt – og som endda samler energi til andre formål. Vi glæder os over de mange muligheder der
åbner sig, nu hvor solens energi virkelig kan akkumuleres og gemmes til værre tider.
Tirsdag:
Formiddag:
På økonomimødet i STØB arbejdede vi bl.a. med fordelingen af betalingerne mellem Stenlilles lokale valuta og den
globale valuta. Byggeriet behøver også handelskontakter med verden langt væk, men vi møder stor forståelse hos
vore bygherrer, som jo indimellem må kæmpe for at kunne betale os med den globale valuta. Rapporten fra
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regnskabsafdelingen var virkelig spændende, de er kommet rigtigt langt i materialeudregningerne, hvis grundlag er
udviklet af DØB: Hvilke omkostninger findes på hvert enkelt produkt og hvordan kan de enkelte forarbejdningsled
honoreres. Det virker meget overskueligt og fremadrettet.
Ragnar havde kogt en suppe til os, da vi var færdige.
Eftermiddag:
I DØB har forskningsgruppen vedr. stråling længe arbejdet med at udvikle en membran til at lægge under stråtagene.
Membranen beskytter beboerne mod den elektriske smog, som gør så mange syge. Den er samtidig diffusionsåben
og laves af lokale ressourcer. Jeg snupper min super solcykel og kører ud for at tage fotos til den vejledning, som jeg
skal gøre klar til mangfoldiggørelse. Netop nu er tækkemændene sammen med DØBs strålingsgruppe ved at lægge
membranen et sted her i nærheden.
Aften: Ungerne har lavet mad af grønsager fra deres skolehaver MUMS.
Onsdag:
Formiddag: Møde med Nedriv & Genbrugs folkene i DØB. De gamle parcelhuse og huse fra begyndelsen af 2000
tallet volder genbrugsfolkene vanskeligheder. Nu deltager DØB i et samarbejde med Kommunekemi og de lokale
genbrugspladser, for der er p.t. ikke kapacitet til at kunne modtage de mængder af giftige fugemasser, skum og
andre ikke-genanvendelige materialer fra nedrivningerne. Trykimprægneret træ driver os til vanvid – der er SÅ
meget. Genbrugspladserne har måttet oprette midlertidige depoter, mens forskerne arbejder på højtryk for at finde
metoder, hvor vi – om ikke andet – kan reducere de store giftmængder fra de gamle huse.
Det virker absurd, at forbuddet mod giftige ikke-genanvendelige materialer først blev indført i 2025. Før det styrede
industriens lobby og ønsket om industriel profit dansk byggeri – det har vi i dag et stort arbejde med at rette op på.
Det bliver også dyrt – meget dyrt. De budgetter vi så i dag, får hårene til at rejse sig på hovederne af os. Men der er
ingen vej udenom - vi må gribe om nældens rod, så at sige.
Ragnar havde tændt op i den store brændefyrede bageovn i udekøkkenet og gjort klar til at vi alle kunne bage os en
pizza efter mødet, så vi lige kunne løsne lidt op efter de tunge sager, tale lidt på kryds og tværs og få et par aftaler på
plads.
Eftermiddag:
Skrivning af referat – samle nye spørgsmål om byggeriets affaldsproblemer- kontakte og aftale. Det ser ud til at
staten er parat til at udbygge Kommunekemi, så noget af deponering fra de forurenede huse kun bliver en
midlertidig affære.
Aften: Ungernes restemad fra i går. Dagligt, når jeg ser børnene, glædes jeg over den store skolereform i 20’erne
som ligestillede det praktiske håndens arbejde med hjertets kunstneriske stræben og hovedets tænkning. Børnene
kan meget mere, end vi kunne i min skoletid. Skolen opøver osse en respekt for andres arbejde, som giver stort håb
for fremtidens samfund.
Torsdag:
Formiddag:
Sidste koordineringsmøde før det nye byggeri og renovering af Nordskov området går i gang. Det er et område med
gamle husmandssteder, hvert med jord til. Nu bliver der bygget 68nye fleksible huse af lokale materialer. De gamle
bygninger bliver renoveret, så de også bliver energiproducerende, åndende og ikke indeholder giftige materialer. Al
tilhørende jord er allerede ved at blive udlagt til permakultur.
Desuden opføres fælleshus, forskellige produktionsbygninger og små butikker. Nu er tidsplanen på plads – alle
håndværkere og materialer er klar.
Nordskoven blev omlagt til skovhaver og økologisk træproduktion for 10 år siden. Byggeriet i Nordskov-området er
vel planlagt. Alle var klar over at denne omlægning af skoven ville indebære behov for mange nye boliger og
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produktionslokaler m.m.m. i området, så alle de folk som på en eller anden måde kommer til at have deres arbejde i
Nordskoven også kan bo og leve her ved skovhave-produktionen og alt hvad deraf følger.
Al træ til byggeriet er skovet i Nordskoven, tørret i de gamle landbrugsbygninger og skåret og klargjort af dygtige
mobile savværksfolk. Ler (som der sjovt nok findes i Nordskovområdet – i forhold til resten af Stenlille og omegn
hvor vi lever på en kæmpe grusbunke), er for længst klargjort og behandlet efter alle kunstens regler. Jeg er
imponeret over, hvor gode langhalmsstrå det har været muligt at dyrke på jorden, nu ligger langhalmen klar –
landbrugerne har osse fået masser af udbytte på rugkernerne. Det er win win både at dyrke tage og spise rug. De
allerfleste materialer som Nordskovsområdet får udefra, kommer fra DØB produktionsfirmaer (glas, vandhaner,
installationer, m.v., ) – vi lister de få ting vi behøver langvejs fra, så vi kan udvikle nye lokale produktioner på bedste
vis – DØBs materiale-forskningsgruppe arbejder videre.
Hjem til familie-fri-eftermiddag
Vi tog alle afsted på solcyklerne til Reersø, hvor vi badede og nød det friske rene vand i Storebælt. Der var mange
muslinger, som røg direkte i køleboksen - Bagefter strøg vi rejer og høstede tang (noget af det tog vi med hjem til
tørring). Selvfølgelig strandkål og alle slags urter – det blev alt sammen til et skønt måltid på den fælles bålplads og
udekøkkenet ved havnen. Dejlig fisk fanget af datteren, som er en dygtig fridykker.

Fredag:
Formiddag:
Globalt skolemøde(GSNB) om DD: Digital Demens er blevet en global epidemi. Den tid, hvor børn og unge sad fast
”lænket” til det virtuelle net, giver os i dag mængder af mennesker, som lider af DD. De er ikke i stand til at fatte
”vores virkelige verden” – og udvikler såkaldt demens fra tidlig alder. GSNB er blevet kontaktet, fordi den seneste
forskning viser, at DD kan afhjælpes (lidt) ved enkelt manuelt arbejde kombineret med kunstneriske og sportslige
aktiviteter. DD’ere findes overalt i verden, og er blevet en stor belastning, fordi de skal passes og plejes og ikke er i
stand til at deltage i familie- og samfundslivet. GSNB besluttede at gå videre med at udvikle særlige forløb, hvor
DD’ere kan trænes i byggeriet. Danmark kan blive det næste område, hvor vi udvikler faciliteter til at kunne omfatte
DD i byggeriet.
Frokost med Ragnar over en dejlig bønneburger, hvor vi aftalte næste uges mad- og rengøringsprogram. Ragnar har
en DD ven, som han tror, vil være god til at snitte grønsager i køkkenet. Hvorfor ikke?
Eftermiddag:
Samler op på alle ugens løse tråde – svarer på henvendelser og sørger for kontakter folk imellem, klargør fotos til
strålingmembrans beskrivelsen – teksten gjorde jeg klar i sidste uge, så afsted til layout med det.
Nordskov området har besluttet at bygge et ”strålingsrum” – hvor alle hurtigt kan connecte til hele verden. 80% af
boligerne har efter den beslutning valgt at anvende membranen, der beskytter mod stråling og bruge
strålingsrummet fremfor at blive strålet hjemme. YES, det redder mange fra el-allergi – og det allerede inden
beskrivelsen er ude i verden! Jeg tror på at det bliver godt.
Skriver denne logbog færdig – og cykler hjem med glæde i hjertet. En weekend hvor vi i familien hygger i hus og have
– familie, venner og legekammerater kommer forhåbentlig forbi..
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Kapitel 6: Fødevarer og jordbrug
Af Cathrine Dolleris, Geograf og Permakulturist
I år 2040 har vi meget mere kontakt til det vi spiser. Vi har mærket hvor vigtigt det er at se og mærke planterne og
dyrene som vi sætter tænderne i. Det giver en helt anden oplevelse af nærvær og forbundethed. Så i alle
parcelhushaver dyrkes lidt kartofler, urter, ærter og frugt. Der er også lidt høns og ænder, som passes i fællesskab
med naboerne. Børnene er med og glæder sig til de forskellige bær og andet guf, der bliver modent i løbet af året.
Årets rytme og sæsonernes skiften mærkes og fejres med de afgrøder, som er klar til at blive spist.
Det der ikke kan dyrkes i de små haver, bliver dyrket på lidt større jordbrug rundt om byerne. Vi kender landmanden
og hjælper til i ferierne med at så, luge og høste de traditionelle enårige grøntsager, som vi kender i dag. Vi har
meget større kontakt med landmanden, og går derfor mindre i supermarkedet, og det betyder at der er mindre
omkostninger til pakning, opbevaring og distribution. Varerne er også friskere og der er et meget større udvalg, for
det kan godt betale sig for landmanden at dyrke små partier af særlige grøntsager.
Hos landmanden kan vi nu få grøntsager, der er flerårige og derfor gror hele året, så vintersæsonen også byder på
spændende udvalg. De flerårige har et godt rodnet og masser af energi opbevaret i roden, så de får blade tidligt om
foråret, mens de enårige kun lige er begyndt at spire. Planterne står ofte i ”skovhaver”, som er sådan indrettet, at
dyrkningssystemet ligner et skovbryn med de høje nøddetræer bagest, mindre frugttræer foran, så bærbuske, store
urter og mindre urter foran og krybende planter indimellem, som dækker jorden. Vi høster ofte selv, hvad vi har brug
for sammen med landmanden. Det er en fornøjelse at gå på stierne i skovhaven, hvor de mange træer, buske og
urter byder ind med skønhed, dufte, pragt og frugtbarhed. Det har været en stor opdagelse at lære de mange nye
planter at kende, ligesom dengang kinesisk mad eller pizza begyndte at komme til Danmark. Der er masser af nye
kogebøger om mad fra skovhaven og om de særlige planter, der dyrkes og tilberedes lidt forskelligt fra egn til egn i
Danmark. Vi måtte tage på kurser i starten for bedre at forstå de nye muligheder og lære om, hvornår de enkelte
planter var bedst at spise, og om det var rødder, blomster eller blade, der var værd at sætte tænderne i.

Monokultur og polykultur
Faktisk er der meget lidt monokultur tilbage i Danmark i 2040. Det vil sige de store marker med kun én afgrøde. Det
krævede for meget maskinel kraft og for meget brændsel at holde alle maskinerne kørene. De kompakterede også
jorden og skabte store problemer for landmændene, der måtte sætte sig mere og mere i gæld for at få råd til at
”rationalisere” på de store marker. Jorden var ved at blive så udpint at kornet kun kunne bruges til svinefoder.
Bedrifterne var store og inhumane med deres tusindvis af svin på antibiotika. Det tog lidt tid at vænne sig af med al
det svinekød, men vores sundhedstilstand gik op efterhånden som de sidste burgrise blev til skovgrise og svinekød
var noget vi fik en gang eller to om ugen.
Landmanden blev træt af alt det gylle. Naturen er jo sådan indrettet at dyrene spiser, forbrænder og laver afføring,
som efter at blive nedbrudt i jorden bliver til plantenæring igen. Det er et kredsløb, som har fungeret i milliarder af
år med naturens mange underfundige måder at specialisere sig på for at
effektivisere omsætningen. Naturen har jo haft milliarder af år til at tilpasse og udvikle økosystemer som er
optimerede til at udnytte enhver energi til rådighed. Både fra solen og fra jorden. Da vi begyndte at få lidt mere
respekt og forståelse for hvordan naturen formår at opretholde en naturlig frugtbarhed, begyndte vi at tænke helt
anderledes omkring landbrug. For eksempel at dyrene skulle tilbage ud på markerne, hvor deres afføring kunne være
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til gavn for planterne uden at skulle opsamles, transporteres og spredes med maskiner. Vi fandt ud af at dyrene
gerne vil arbejde selv for føden, som deres egen natur byder dem at gøre.

Dyrene er vores arbejdere
Grisene med deres følsomme tryner er gode til at pløje og spise alt hvad der kan spises i jorden. Vi havde selvfølgelig
alt for mange svin i Danmark, for de små 20 millioner grise, der blev slagtet omkring 2015, ville hurtigt have pløjet
halvdelen af Danmark op. Da 90% af svinekødet blev eksporteret, var det ikke et problem at nedsætte den
fabrikslignende produktion af svin og i stedet lade svinene indgå som arbejdende dyr på marker og i skovene, hvor
de trives uden antibiotika og import af soja fra udlandet.
Vi fandt også ud af at køerne var gode til at opbygge kulstof i jorden. Det var en helt ny og kontroversiel måde at lave
klimatilpasning og CO2-binding på. Ved at studere den måde som de store dyr bevæger sig på naturligt, f.eks. på
prærien i Amerika og de store græsgange i Afrika, kunne man se at hvis dyrene ikke var for længe et enkelt sted og
ikke græssede græsset helt ned, lavede græsserne dybe rødder, som bandt kulstof i jorden. I Danmark fandt man ud
af at lave græsgange, så dyrene kunne flyttes ca. hver dag og på den måde opbygge jordens indhold af kulstof igen.
Høns kunne følge efter et par dage senere og sprede møget og spise fluelarverne, frø og andet godt. Får kunne også
græsses efter køerne. Nu er rødderne i jorden så stærke at køerne kan gå ude hele året og mobile malkestationer
sørger for, at vi stadig får frisk mælk. Vi har ikke så mange køer, som før i tiden og spiser ikke så meget kød og mælk,
men vi har rigeligt til at have en god kost.
Hønsene er sat i arbejde til at fjerne ukrudtsfrø og skadelige insekter i mobile hønsehuse. Gæssene vil gerne fjerne
rødder af kvikgræs. Gederne gnaver i buske og træer og holder rynket rose i ave. Ænderne er sat ind i kampen mod
dræbersneglene, som nu bliver til andesteg i stedet for ærgrelse. Dyrene har fundet deres optimale nicher i
landbruget, hvor de udfører arbejde som maskinerne før udførte.

Det nye landbrugssystem
Det nye landbrugssystem med de mange mindre græsgange er opdelt af nødde- og frugttræer, der er plantet i
rækker, så det bremser jorderosion og udvaskning af næringsstoffer. Vi spiser langt flere nødder end før, specielt
kastanjer, hassel og valnødder, for træerne giver rigeligt afgrøder og vi har udvalgt sorter der kan klare
klimaforandringerne. Glutenallergi var blevet et stort problem, så mange ville hellere spise brød lavet af nødder og
frø end af korn.
Det nye landbrugssystem bygger langt mere på flerårige afgrøder, både træer, buske og planter, og der er ikke så
mange pløjemarker tilbage. Pløjningen vender jorden og ilter den, så kulstoffet binder med ilt i luften og slipper CO2
ud til atmosfæren. Samtidig ødelægges mange af de organismer i jorden som hjælper til at holde
næringsstofkredsløbet i gang. Derfor blev der forsket meget i hvordan vi kunne holde jordens liv sundt og effektivt
og hvordan vi kunne bruge dyr og kvælstoffikserende planter til at sikre jordens frugtbarhed. Danmark vil gerne være
skov, hvis vi lader naturen bestemme, så ved at undersøge de
naturlige økosystemer, fandt vi ud af hvordan jorddække og forskellige afgrøder kunne arbejde sammen. De mange
flere træer på markerne og bindingen af kulstof på græsgangene har hjulpet til at nedsætte Danmarks udslip af CO2
til atmosfæren betydeligt.
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Landsbyens renæssance
Mange mennesker søgte ind mod byerne på grund af centralisering af arbejdspladser. Ønsket om at få mere kontakt
med jorden og give børnene et sundt miljø at vokse op i gjorde at mange mennesker nu har valgt at bosætte sig i
landsbyerne igen. Mange har valgt at have små landbrug, hvor de producerer kvalitetsvarer til lokalt salg ved siden af
en anden indtægt. Det har skabt liv i lokalsamfundene og der er et stort marked for lokale, særlige produkter af høj
kvalitet, som lokalbefolkningen værdsætter. Små bryggerier var nogen af de første produktioner der blev rentable,
og andelsbevægelsen er vundet meget frem igen, så mange landsbyer nu har mejerier, slagterier, bagerier og andre
andelsejede produktioner igen. Vi nyder at vide hvor og hvordan vores mad er fremstillet og har tillid til at naboerne
i landsbyerne gør et godt stykke arbejde. Den lokale Brugs bugner af sæsonens kvalitetsvarer, hvis man ikke har tid
til at tage på stalddørsbesøg. Vi betaler gerne lidt ekstra for de lokale kvalitetsvarer for det giver arbejdspladser, liv
og velfærd. Men egentlig er det ikke blevet dyrere, fordi vi ikke betaler så meget for transport og opbevaring og
beskæftigelsen er blevet øget. De mange mennesker som blev stressede, syge og utilpassede i byernes jobræs har
fundet nye veje og mening i livet i de blomstrende landsbyer og økosamfund. Vi har vundet stoltheden over at
arbejde med jorden tilbage og fået glæden til at blomstre, når vi selv sår og høster i en rytme der ligger dybt
forankret i vores menneskelighed.

Omsorg der spredes
Det der var humlen ved det nye landbrugssystem var at arbejde med naturen i stedet for at se jorden som en
ressource der kunne udnyttes i større og større enheder. Naturen er mangfoldig og divers og det har vi lært at sætte
pris på. Vi drager omsorg for jorden og vi ved at en sund jord giver sunde mennesker. Fødevarer transporteres ikke i
samme grad rundt i verden, så den lokale produktion i udviklingslandene gavner mere befolkningerne hvor de er.
Det nye landbrugssystem bygger på en måde at tænke om naturen på og værdsætter den lokale viden. Dette har
inspireret store dele af udviklingslandene til at arbejde med jorden på naturens vilkår og jorddække,
græsningssystemer og afgrødevalg er ved at blive omstillet, så tørke, jorderosion og oversvømmelser er en mindre
trussel efterhånden. Der er ved at blive skabt en mere retfærdig fordeling af ressourcerne globalt med udgangspunkt
i fødevarerne, som skaber mere sundhed, mere rent drikkevand og større fødevaresikkerhed verden over. Dette vil
også have indflydelse på flygtningestrømmene, da en mere retfærdig fordeling af ressourcerne giver mere fred i de
enkelte lande.
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Kapitel 7: Sociale fællesskaber 2040
Af Louisa Bisgaard, Ingeniør, Grundfoss
Her i 2040 sidder jeg ved skumringstid i mit pensionist-skovhus i Søddinge, og tænker tilbage på at det ikke var så
underligt, at vore forfædre i stenalderen spontant organiserede sig i små klaner: Grundlæggende menneskelige
behov bliver nemlig opfyldt meget nemmere, og der er mere fritid! Dette betyder jo ikke, at et liv i et eller anden
form for fællesskab er uden arbejde, nej, det kræver jo en årvågenhed i vores adfærd - en øget bevidsthed for
andres behov og verdensopfattelser. Min nabo for eksempel vil nu fritlægge bækken der løber her forbi – og jeg må
se at få inviteret hende på kaffe i morgen for at få hende til at forstå min bekymring over, om det vil give en ren
myggeplage om sommeren her hos os i klyngen VIKAN.
Gæstfrihed har jo til alle tider været en central kvalitet på landet i Danmark – at bygge venskabelige
naboskabsrelationer, at blive en inspiration for andre, at kunne håndtere og overvinde naturlige klikedannelser og
sladdermøller, jo jo, det er den store udfordring. For mig der voksede op i den individualiserede tidsånd fra omkring
1985-2020 var det en form for selvudviklingsproces at se glæden ved lokale fællesskabers kvaliteter blomstre
gennem de sidste 20 år, det kniber nu lidt med plads nok til individet efter min smag...
2020-2040 Fra by til land
Jeg husker tilstrømningen til hovedstaden og til dels de andre større byer i Danmark, var stærk i 00’erne og var
formentlig forbundet med de mange statslige arbejdspladser i hovedstaden, som ikke var berørt af Første
Finanskrise. Vi unge mennesker fra Hvalsgårde flyttede til byen for at studere, og da først vi havde stiftet familie, var
det ikke spor attraktivt at flytte tilbage, da livsvilkårene udenfor byen kun var for de virkelig hårdføre. Landbruget
havde udviklet sig til at være en industri, som ikke altid var lige sjov at være nabo til – med gyllelugt, fluer,
sprøjtegifttåger. Store, larmende, kæmpe dieseltraktorer og temmelig ucharmerende monokulturmarker, der strakte
sig kilometer efter kilometer. Landsbyer lå som en lus mellem to negle med industrilandbrug på den ene side, og
trafik på den anden side.
Efter at terrorangreb blev dagligdag i Europa, blev det faktisk så alligevel ret tillokkende for os at komme lidt på
afstand af større menneskemængder og storbyer, og at kende sine naboer. Så det tror jeg var med til at kick-starte
vandringen fra by til land. Samtidig havde både den daværende Venstre-regering og kommunerne fokus på at få
gjort noget ved det fænomen, der blev kaldt Udkantsdanmark. Det var i den tid, at vi var 7 unge familier + 2 par, der
etablerede klyngen VIKAN.
Overordnet siger vores nuværende Skandinavia-regering, at 20’erne og 30’erne har handlet om at indgyde respekt
for både dem, der har levet før, dem, der lever nu, og dem, der vil leve i fremtiden; på en måde, der giver mening
både lokalt og globalt. Om at opbygge venlige relationer med naboer: Undersøge begrebet "os" og "dem". Om at
designe gode og sammenhængende hhv. offentlige, fælles og private rum. Og det kan de jo nok have ret i.
Offentligt rum

Virksomheder

Naboskab

Husstand

Individuelt
rum
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Statens og kommunernes rolle som nytænkerne
Det globale økonomiske systems ophedning op mod kollapserne i 2008 og 2017 husker jeg som en tid med en
hungrende forbrugslyst og en følelse af uafhængighed, men var jo også, når jeg tænker tilbage, en helt
grundlæggende utryghed for hvor verden var på vej hen. Den var med til at fremme en art aggressiv individualisme,
social fremmedgørelse, grotesk afhængighed, og jeg tror også det påvirkede os på det helt private plan til, at det var
svært at finde ud af at leve sammen med en anden, og endnu mere i en familie.
Det var derfor så vildt et skift, da det på globalt plan i 2020 blev besluttet at gå fra at måle national vækst i
bruttonationalprodukt, og til det nye Happiness-Index som måler på trivsel og livsglæde, men også på andre vigtige
parametre såsom høj beskæftigelse, lighed, stigende fritid, fællesskabsfølelse, opfyldelse af basale behov og
deltagelse i demokrati. Det gjorde virkelig en forskel, også for mig personligt, da jeg gik ned i arbejdstid, og fik mere
tid til mit private liv med min kæreste, mine små børn på dengang 1 og 3 år, og mine medboere.
Statens indtægter havde jo fra starten af 1900-tallet og indtil 2035 været baseret på indkomstskatter, som havde en
række uheldige konsekvenser, såsom et tiltagende pres på ansatte til at blive mere effektive (jeg fik stress af det!),
og det såkaldte ”sorte” arbejde. Fra 2020-2035 blev skattesystemet gradvist ændret, fra at være indkomstbaseret til
at være ressourcebaseret. I dag får staten jo de fleste af sine indtægter på afgifter, som bl.a. den spraglede
finansmand Klaus Riskjær var med til at sætte på dagsordenen:
NYE STATSINDTÆGTER da indkomstskatten afskaffedes – afgifter på:
Lønsum ift omfang af beskæftigede, antal afskedigelser
Alle finansielle transaktioner
Brug af land, bygninger og infrastruktur og andre ressourcer
Størrelse af et firmas omsætning
Transport, telekommunikation
Køb og salg af udstyr, maskiner og fast ejendom

En virkelig stor del af statens administrative opgaver blev i 10’erne digitaliseret, og samtidig var der med indførslen i
2020 af en universel ubetinget basis indkomst -(vi var totalt ellevilde da vi hørte det – det udviklede sig til en
folkefest i de dage!!) på 1000 EUROS (7000 kr) om måneden indført i skattesystemet - ikke længere behov for at
kontrollere ledige og samlevende osv., og derved blev en stor gruppe ”kontrollør”(sagsbehandler) - jobs nedlagt, og
da dette skete samtidig med robotiseringen af fabrikker, transport, butikker osv, blev der behov for at nedsætte
arbejdstiden generelt til 20 timer for at alle de der ønsker det, får muligheden for at få et struktureret job at stå op
til. Samtidig arbejdedes der, pga. stress-epidemierne der tog fart i slutningen af 10’erne, fra statens side med at øge
trivslen for både ansatte og borgere i det offentlige og i servicesektoren, således at trivslen for den enkelte
medarbejder vægtede højere end effektiviteten/produktiviteten, og således at vi som borgere i dag oplever et
rimelig fleksibelt system hvor det er ok let at finde de oplysninger og den rådgivning, man har behov for.
Det oprindelige tanke bag den industrielle og teknologiske udvikling var jo egentlig også at sætte mennesket fri – fri
fra det hårde arbejde, således at vi kunne nyde tilværelsen noget mere.
Basisindkomsten gav virkelig kunstnere, freelancere, fri-jobbere og sæsonarbejderne her i VIKAN en tryg platform at
stå på, kunne man mærke.
En anden god ting jeg husker var, da der i 2020 blev oprettet iværksættercentraler i alle kommuner, hvor
iværksættere gratis kan få ordnet administrative opgaver. På den baggrund opstod der især mange nye
socialøkonomiske initiativer og nye andels- og kooperative virksomheder. Det var også den tid, hvor statslige
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arbejdspladser blev flyttet ud i provinsen, der hvor de bedst kunne placeres for at spille konstruktivt sammen med
de erhverv, de betjener og regulerer.
Min ven Noa, der har været byplanlægger gennem hele sit liv, sad forleden og nørdede i at fortælle mig om sit
arbejdsliv. Han fortalte, at planlovgivningen i mange årtier var et meget snærende bånd, der ofte forhindrede en
fornuftig udvikling. Den havde efter hans mening, udviklet sig til et statsligt embedsmandskontrolleret redskab, hvor
staten til enhver tid kunne gennemtvinge sine ønsker og behov, men hvor lokal viden, hensyn og behov havde ret
små chancer. Med planlovsreformen fra 2028 blev initiativer fra Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien brugt
som inspiration til at skaffe befolkningen mere ensartede livsbetingelser i byen såvel som på landet.
Udligningsordningerne favoriserede nu fraflytningsområder fremfor tilflytningsområder, og samtidig blev
udligningsordningerne gjort transparente, så de enkelte kommuner fik mulighed for at forholde sig konstruktivt til
beregningerne.

Noa fortalte også om, da kommunerne efter Terrorplagen i 20’erne mere eller mindre forgæves kastede sig ud i en
hel række indsatser, som et forsøg på at fremme deling af kompetencer og kontakt mellem flygtninge og det øvrige
samfund. Gruppen ”Venligboerne” som opstod midt i 10’erne, havde derimod en fantastisk evne til at levere
hverdagsintegrationen som spillede en helt uvurderlig rolle.
Det der også har gjort en forskel, var da mange flygtninge fra Syrien, Frankrigs a-kraftulykke og USA's borgerkrig
glade tog imod tilbuddet fra staten i 2021 om at flytte på landet, og få deres eget, og både her i VIKAN og i vores
nærmeste handelsby inviterede vi nytilkomne flygtninge ind i vores egne hjem for at bo der i en periode, indtil de
kunne få egen bolig herude.

Livsbetingelser i og udenfor landsbyen 2040
Der skete også noget andet vigtigt: Alle vore landsbyer fik mere gunstige vilkår, efter at lokalrådenes mandat i 2021
udvidedes til at omfatte et decideret budgetansvar for konkret miljømæssig og social omstilling af lokalområdet frem
til 2025, og det betød at der blev kamp om pladserne i lokalrådene, at idéerne blomstrede, og mange lange aftener
blev der nok krydset klinger, grædt og grint for at prioritere hvilke lokale initiativer der skulle sponsoreres.
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Lovændringen fra 2027 om forbud mod at hente fossilt grundvand op til dagligt forbrug ændrede jo selvsagt vores
betingelser på landet radikalt, mange små landsbyer måtte nedlægges, og andre fik nedlagt vandrør fra nærliggende
vandforsyning. I dag lægges bosættelser altid tæt ved søer, åer, fjorde eller hav, og der er påbud om mult- eller
regnvandstoiletter i ny bebyggelse. Alt spildevand renses lokalt og enten nedsives eller genbruges, og regnvand
opsamles, renses og anvendes til udvalgte formål.
Alle kunne få et jordlod på 2-5 tønder land i det åbne land – de blev udliciteret fra staten med planlovsreformen i
2028. De fleste huse på landet var fra midt i 20’erne gået off grid både med el-vand-vandrensning-varme-internet, så
kommunen havde derfor ikke længere behov for at forhindre bosætning i det åbne land.
Mange landsbyer har ligesom os i Søddinge et fællesanlæg for sol- og vindenergi med gemmekapacitet på hhv.
batteri og underjordisk varmebassin - tilsvarende anlæg i mindre størrelse anvendes af fritliggende huse helt ude på
landet.
Nymodens transport foregår på (el-)cykler og i elbiler og hvis man skal langt: i HyperLoopet - vacuumrøret der kan
sende dig til Berlin på 20 minutter. Der er ikke mange der har egen bil længere – det kan ikke svare sig, da det er
billigere at ringe efter en AutoDriver-bil, og så får du lige den størrelse, du har behov for, og kan slappe af mens du
bliver kørt. Jeg beholder dog min veteran-Renault med en af de første eldrevne motorer, da det er en stor fornøjelse
for mig at pusle med den ude i garagen, hvor jeg kan være alene med den og verden.
Vi fik i 2020 en supersmart værktøjs- og maskin-deleordning fra nabo-skab.dk, som havde fundet på et
udlåningssystem med digital registrering og opbevaring i pakkeboks i f.eks. bofællesskaber eller forsamlingshuse.
Planloven fra 2028 åbnede op for flere nationalparker og rekreative områder på landet, hvor også byboere kunne
komme ud og lade op og stresse af, og f.eks. overnatte i et shelter ved en bålplads. Skovhuse som her hos os, til både
helårsboliger og ferieboliger/skovhoteller blev tilladt i udvalgte skovområder allerede fra 2020.
For at nævne det vigtigste: Nemlig det vi spiser! - så gennemgik fødevareproduktionen en markant omstilling, da
landbrugssektoren var kastet ud i en økonomisk krise i 2016-2018. Mange landmænd bukkede under, og dem, der
overlevede var primært dem, der satsede på økologisk og biodynamisk produktion og forarbejdning af fødevarer, da
der var en kæmpe Københavner-efterspørgsel på den type varer. Gårdbutikker dukkede op i hver en lille by, og
kunde-bonde initiativer, hvor fødevarekunder indgik aftaler med bonden om budgetter og høstarbejde, fik luft under
vingerne. I og med arbejdstiden blev nedsat, gik mange senere hen i gang med at hygge sig med at dyrke fødevarer
produceret i egen have, inspireret af Permakulturbevægelsen, og af den russiske kultur med DACHA haver, efter at vi
i Skandinavia i 2023 blev medlem af den Eurasiske Union. Samtidig sætter vi selvfølgelig stadig pris på en appelsin og
en dadel fra Syd, bønner fra Amerika, og et godt stykke kød en gang i mellem. Fællesspisning i forsamlingshusene
flere gange om ugen er blevet populært i dag, især for børnefamilier, da voksne kan spare lidt tid i køkkenet og få en
hyggesnak,mens børnene løber rundt og leger – det er så hyggeligt, især for sådan en bedstemor som mig.
Landsbykirkerne overgik i 2025 til Multi-provstiet – ( stadig under staten ) og kunne derefter bruges af alle
trossamfund og andre organisationer og kulturelle grupper efter aftale. I dag er det ret typisk at kristne grupper
holder søndagsgudstjenester og torsdagsmøder, muslimer fredagsbønner, buddhister holder tirsdagsritual, asatroende lørdagsblot, og shamangrupper trommerejser på onsdage.
At bo i bofællesskab på landet
Et liv med udvidede sociale muligheder er en stor gevinst for os i VIKAN: vi har et sikkert og beskyttet sted, vores
børn har flere voksne rollemodeller, vi har mere tid, flere muligheder for virksomhed i hjemmet, eller mindre industri
(evt. som et samarbejdsprojekt med andre i Søddinge ), forældre finder muligheden for at integrere faglige
aktiviteter med børnepasning, musik og teater med naboer, vi har fælles aftensmad 4 dage om ugen, vi har et fælles
åbent kontorlandskab og vores KRAM-butik, vi har folk i alle aldre og former og farver, så det er jo alt sammen
egentlig utrolig herligt -når der ellers er en god stemning her - der kommer jo ind i mellem hårde tider, med strid og
kiv, som dengang vi måtte ændre ejerform pga. bofællesskabsreformen - så er det godt at være den gamle og kunne
se tilbage og sige – rolig nu børn – det går over igen – vi finder en vej.
Bofællesskaber generelt fik et rigtigt boost med ændringen af planlovgivningen i 2028, der gjorde det muligt at
indrette mere end 2 lejligheder i en landejendom, og det, sammen med kommunernes egeninteresse i flere
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bofællesskaber, gav et boost til etableringen af nye bofællesskaber. Der findes i dag i 2040 cirka 27.000 registrerede
bofællesskaber i den danske del af Skandinavia, hvis vi medtager alle typer af bofællesskaber med minimum 3
voksne, heraf er der 16.000 på landet.
Solstormen i 2032 med det globale telenedbrud i 7 måneder gav chokbølger gennem verden, det betød at
banksystemer, vandforsyning og transport for en tid måtte switches tilbage til teknologier fra 1900-tallet, og det fik
os samtidig til at sætte mere pris på livet i ”virkelighedens” verden – til det praktiske håndelag, at kunne forsyne os
selv med vand, mad og varme, og at sætte pris på den gode samtale.
Opbygningen af socialt harmoniske bofællesskaber vil jeg sige, er ligesom en opdagelsesrejse, hvis enorme
udfordringer ikke bør undervurderes: At forbinde sig med hinanden på tværs af barrierer, misforståelser og
fejlkommunikation kræver en klar, rolig, fast og modig vilje. En af de mest citerede og almindelige årsager til fiaskoer
i bofællesskaber er konflikt. Derfor vil et vellykket fællesskab og samfund nødvendigvis medføre en helende proces,
hvor vi bliver udfordret af de ting vi har i bagagen - der har kørt gennem hvert enkelt menneskes historie, og at vi så
tager ansvar for iværksættelsen af nye mønstre. Hvis det lykkes, er denne helende proces en gave. Fredelige,
produktive menneskelige relationer kan blive et bevidst, velovervejet valg, og på den baggrund kan der udvikles
metoder til at kunne træffe beslutninger som alle i bofællesskabet kan acceptere, selvom man har vidt forskellige
meninger, og der skal vi så altid huske at sætte pris på hinandens forskelligheder – det er det, der i sidste ende giver
de gode løsninger, som bærer fremad.
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Kapitel 8: Kulturel omstilling
Af Christian Krog Rasmussen, Bachelor (BSc) i Sociologi og Kulturanalyse, kandidatstuderende, bestyrelsesmedlem i
Landsforening for Økosamfund
Kapitlet tager udgangspunkt i udvalgte, dominerende aspekter ved den nuværende samfundskultur. Formålet er at
belyse og analysere, de kulturelle bevægelser og forandringer, der kan iværksættes for at nå visionen om et
bæredygtigt Danmark år 2040.

Forening på tværs af samfundsskel
For et bæredygtigt og livskraftigt samfund, er det en nødvendighed at skabe forandringer på mange niveauer, ikke
mindst i den mellemmenneskelige, kulturelle dimension. Når mennesker interagerer med hinanden, lytter og
fortæller, handler og møder, udveksler og skaber, opstår der kollektive vaner og mønstre, handlinger, holdninger og
livsopfattelser, der alle er med til at identificere os som danskere. Det er i denne interaktion vi skaber den kultur, vi
ofte forstår os selv ud fra.
Danmark er ikke længere den samme homogene befolkningsflok, som for et halvt århundrede siden.
Befolkningssammensætningen er i høj grad blevet mere multikulturel og integrationen af de nye medborgere er ikke
altid nem at håndtere, da tilstedeværelsen af andre kulturer (dvs. fremmedartede kollektive vaner og mønstre,
holdninger og livsopfattelser) ofte ramler sammen med den allerede eksisterende dominante kultur. Derudover har
globaliseringen sat sine tydelige spor i måden, vi forstår og oplever os selv på.
Men det multikulturelle samfund i Danmark vil med al sandsynlighed tage til og intensiveres i fremtiden. Måden,
hvorpå flygtninge fra krigshærgede områder er mødt blot det seneste år, viser med al tydelighed, at Danmark (og
Europa) langt fra er klar til de massive strømme af klimaflygtninge, de følgende år med al sandsynlighed bringer med
sig fra hele verden. Så for at Danmark kan bevare en stabilitet og en positiv udvikling, er det afgørende nødvendigt at
styrke et nationalt fællesskab, der på nogle få, men afgørende punkter, bevæger sig i en ensartet retning. Et
fællesskab, der er i stand til at forene mange forskellige kulturer under en fælles vision og på den måde skabe
national sammenhængskraft og udviklingsmomentum.
Denne type fællesskab har Danmark allerede oplevet i forhold til ligestilling, demokrati og velfærdsstat, for at nævne
nogle få. Disse er områder, som langt de fleste borgere i Danmark ser vigtigheden af. Men det er også områder, der
ikke længere forener befolkningen på samme måde som tidligere, fordi hovedopgaven for længst er løst og energien
bruges nu på at finpudse, forandre og udvikle på ideerne. Der skal en ny drøm til, en ny retning, der forener
befolkningen og som har potentiale til at få alle med i en ny retning.
Der er dog ikke tale om en strømligning af befolkningen, men i stedet en kulturel brobygning, hvis formål er at skabe
et naturligt overlap imellem de forskellige befolkningsgrupper og kulturer, der således danner basis for en åben og
imødekommende fælles kultur. Det skaber indgange og berøringspunkter til de ukendte modparter, og der er
således rigt potentiale for at skabe forståelse, forsoning, nysgerrighed, respekt og deraf tryghed – fordi befolkningen
lærer sig selv at kende og ikke udelukkende forholder sig til egne livsverdener. Det er en bevægelse fra en
overvejende individualistisk, ekskluderende og til tider etnocentrisk mentalitet, til en mere omfavnende,
inkluderende fællesskabsorienteret folkelig mentalitet.
Det er i første omgang ikke et spørgsmål om at opløse ”dem og os” fra den nationale selvforståelse, men dog at
ændre på forholdet imellem ”dem” og ”os”, så disse to bestanddele har mulighed for at anerkende og forstå
hinanden, og til sammen udgøre en positiv helhed. Dette skal ikke kun ses i forhold til indvandrere over for etniske
danskere, men må også indbefatte rig som fattig, ung som gammel, anarkist som kapitalist. På tværs af traditionelle
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samfundsskel må et værdi- og tankesæt heraf brede sig, som alle kan blive en del af uden at gå for meget på
kompromis med egne overbevisninger og etablerede identitet. Det er derfor samtidigt spørgsmålet om at skabe en
symbiose imellem individualismen og fællesskabet. En gylden mellemvej, hvor individet værdsættes og respekteres
og gives rige muligheder for udfoldelse, hvor der også kan blomstre et nationalt fællesskab, der revitaliseres,
udbredes og dyrkes.
Via denne proces kan Danmark styrke en fælles bevidsthed og kan dermed skabe en fælles retning for landet, der
kan rumme alle på trods af navn, hudfarve, indkomstgrupperinger, tilhørsforhold, social arv og andre traditionelle
skel.

Individualisme og fællesskab
For rigtigt at forstå hvilke mentale processer der er på spil, kommer hermed en dekonstruktion af begreberne
individualisme og fællesskab. Begrebsafklaringerne er i høj grad relevante, for førend forandring som bevidst
målrettet handling kan ske, må man søge at forstå objektets natur og betydning.
Ordet individualisme er sammensat og består af individ og dualisme. Første del af første ord, in, er en form for
negation (ligesom inkompetent, invalid osv.) og henviser til fraværet eller manglen på noget. Den sidste del af ordet,
divid, trækker linjer til matematikken; at dividere. Hvis noget er in-divid, må det forstås som noget, der ikke kan deles
yderligere op. Noget, der allerede er reduceret til sin mindste bestanddel.
Næste del af ordet, dualisme, består af duel og isme. En duel kan betegnes ved to modstandere, der optræder i en
kamp eller en konkurrence, hvor den der besejrer den anden ophøjes til vinder og opnår særstatus. Ved at tilføje
isme konceptualiseres denne mentalitet og gøres til en form for ideologi eller opfattelsesmønster, som verden kan
mødes og forstås ud fra (på samme måde som socialisme, liberalisme, osv.).
Således fremstår in-divi-dual-ismen som en tilstand, hvor mennesket er divideret ned i dets mindste bestanddel og
derved er afskåret fra naturlig sammenhæng med sin omverden – og derfor optræder i en konstant duel med
samme omverden. Alle relationer vil derved ofte indeholde et element af duellering, hvor der altid er noget at
konkurrere om eller være bedst til, altid en vinder og en taber.
Som et vigtigt modbegreb eksisterer fællesskab. I orddelen fælles ligger fortællingen om at gøre noget sammen.
Orddelen skab, at skabe, er en lovning på udvikling, berigelse af forskellig art og en forventning til fremtiden.
Derved dækker begrebet fællesskab over en tilstand, hvor en gruppe bevæger sig i en retning, alle gruppens
medlemmer ser sig som en del af. Ordet er i sig selv ikke præget af kamptilstande/dualisme, ej heller antydes en
vinder eller taber. Det forstås, at gruppens individer eksisterer på en anden platform med lige adgang til det, de
sammen har skabt, uden behov for at tilkæmpe sig retten hertil og hæve sig over andre.
Beskrevet med et matematisk sprog, er individualismen ansvarlig for at dividere befolkningen ned til mindste
bestanddel; til en flok 1-taller, der aldrig adderer eller multiplicerer med hinanden, men i stedet kæmper en brav
kamp om at være det bedste, stærkeste, mest anerkendte 1-tal. Modsat forholder fællesskabet sig; det forstår at
tage 1-tallerne og addere og multiplicere dem, så summen eller resultatet af fællesskabet ofte langt overgår
mængden af de deltagende individers samlede individuelle kapaciteter.

Den store forener
Som en helt konkret udmøntning af visionen om et nationalt fællesskab på tværs af traditionelle skel, i Danmark
2040, følger hermed et forslag til konkrete muligheder. Den store forener, er det grundlæggende behov for at
imødegå en fremtid båret af bæredygtig udvikling på alle fronter, foranlediget af den globale system- og klimakrise.
Det nye fællesskab består i, at skabe trivsel for alle parter, på mest skånsomme og bæredygtigste vis. Det betyder, at
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en lang række samfundsaktiviteter i fremtiden kan baseres på at tjene det nationale fællesskabs bedste og ikke er
underlagt samme krav om profitmaksimering som i dag. Heraf kan opstå en forståelse af, at vi ikke kun er vores egen
lykkes smed, men at vi i stedet smeder til, med og for os selv og hinanden. For en bæredygtig fremtid er også en
overlevelsesdygtig fremtid, hvor mennesket og jordens øvrige liv kan trives, hvorfor arbejdet mod en bæredygtig
fremtid ikke kun kommer individet til gode, men også det større fællesskab som helhed. Tilmed kan der opstå en
naturlig sammenhæng imellem menneske og natur, fordi dualismen overfor mennesker og overfor naturen heraf
minimeres.

Uddannelser for en fælles fremtid
De unge er fremtidens samfund og da størstedelen tager en uddannelse, er uddannelsesområdet et oplagt sted at
starte. I dag er det helt konkrete formål i uddannelsesprocessen at vælge en karrierevej, hvor hovedformålet, fra et
samfundsperspektiv, bliver at tjene penge, så forbrugsevnen er høj og dermed hjælper til at holde samfundets
økonomiske hjul i høje omdrejninger. Det er naturligvis en forsimplet forklaring, men ikke desto mindre en meget
vægtig bestanddel af de fleste uddannelsers formål. Derfor virker det oplagt, at en balancegang søges, hvor nye
uddannelser fokuserer på bæredygtighedens mange veje og således bevæger fremtidens samfund i en retning, der
ikke er dikteret af profitmaksimering, forbrugslivsstil og individualistisk kapløb.

Nye uddannelser med nye horisonter
For at starte denne proces, er en tilgang at iværksættes en lang række nye uddannelser. Udformningen af disse kan
være diverse og forskelligartede i deres tilgang til læring, så der er plads til alle typer mennesker, ikke kun de
fagligt/bogligt stærke, der er gode til at sidde stille og modtage informationer. Via særligt tilrettelagte uddannelser
er det muligt at imødekomme en lang række af de udfordringer vi står overfor, samtidigt med at trivselsniveauet og
bevidstheden om samfundets udfordringer kan højnes.
Det betyder også en bevægelse væk fra centralisering, standardisering og hård topstyring, og en bevægelse henimod
et decentraliseret, tillidsbaseret og mere fleksibelt og åbent uddannelsessystem, der kvalitetsikres ved dets
mangeartede natur. Der er altså både mulighed for traditionelle uddannelsesforløb i klasselokaler med
forelæsninger og tavleundervisning, men også mulighed for at indgå en uddannelsesaftale med et kompetent
individ, der påtager sig opgaven at videregive læring. Yderligere kan der være stor fordel i lokal læring, hvor
eksperimenterende lokalsamfund og virksomheder videregiver læring. Det er altså også forståelsen af, at livet
udenfor klasselokalet er fyldt med værdifuld læring, der i høj grad kan komme det nye nationale fællesskab til gode.
Det handler således også om at bevæge sig væk fra tanken om, at uddannelsens formål er at sikre en høj
forbrugsevne, og i stedet bevæge sig hen imod at uddannelse er lig med tilegnelse af evner, erfaringer, indsigter,
oplevelser og talenter, der gavner individets eget liv og samtidigt er til gavn for fællesskabets fortsatte bæredygtige
udvikling og kontinuerlige trivsel.

De eksisterende uddannelser
I tilgift hertil, kan de allerede etablerede undervisningsinstitutioner, som eksempelvis folkeskoler og gymnasier,
gennemgå et omstillingstjek. Folkeskolerne kan have bæredygtighed på skoleskemaet og eksperimentere med nye
undervisningsformer. Gymnasiernes almene formål er dannelse, og på denne knage kan hænges en masse viden om
bæredygtighed, ansvarligt forbrug, udvikling i de sociale sfærer, naturvidenskabelige tilgange, oplysning om udvikling
af bæredygtige energiformer og lignende andre elementer, der tilføjes til en almen ’grøn’ dannelse. De danske
højskoler kan også spille en vigtig rolle, hvor de sætter bæredygtighed på dagsordenen og på samme måde tager
rollen for den almene dannelse.
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Omstillingsagenter
Som en effekt af ovenstående, vil der uddannes en skare af unge med et nyt sæt af værdiforestillinger og
kompetencer, der hjælper til en bæredygtig omstilling af samfundslivet – både inden for det offentlige og det
private. Såkaldte omstillingsagenter. Nogle er højt specialiserede inden for et snævert felt, andre er mere alment
orienterede og kan træde til mange steder. Det fælles formål for disse grupper bliver at hjælpe virksomhederne med
at omstille til bæredygtig produktion, arbejdsforhold og virksomhedspraksis. Desuden kan der indarbejdes nye
retningslinjer for opstarten af nye virksomheder, så der på denne måde kan skabes basis og incitament for, at nye
virksomheder er bæredygtige i deres idegrundlag, udformning og praksis.
Derudover vil der i al almindelighed blive sat bæredygtighed på dagsordenen igennem den fælles nationale vision,
hvorfor der både vil være en top-down styring i form af ny lovgivning, der hjælper udviklingen på vej og støtter
målrettede investeringer, omlægninger og lignende. Samtidigt vil der være en bottom-up forandring i kraft af, at
landets borgere selv begynder at tage ansvaret for forandringen.
Det danske samfund kan således undergå en transformation, hvor samfundets sammenhængskraft styrkes i sådan en
grad, at befolkningen, regering, kommuner, uddannelsesinstitutioner, store og små virksomheder, landbrug,
foreningsliv og mange andre aktører, begynder at se de samme horisonter og se en fælles fremtid.

Hverdagslivets kultur og statens rolle
Hverdagslivets kultur kan i så tilfælde se langt anderledes ud, end vi i dag er vant til. Tager man de bæredygtige
principper til sig og udforsker dem på national skala, vil det skabe store forandringer helt ned på det individuelle
plan. Hverdagslivets kultur er i mange tilfælde præget af behov for daglige indkøb, biltransport, fuldtids arbejde,
institutionalisering af børn, unge og gamle. Forekomsten af stress, angst og depression er eksploderet de senere år
og rigtigt mange unge får stillet diagnoser af forskellig art.
Det er i meget høj grad presset fra konkurrencestaten, der er katalysator for disse tilstande. På trods af
internationale samarbejder, kan staten i mange sammenhænge også siges at være individualiseret i forhold til sin
omverden, så det også her gælder om at opnå statuspositioner, være stærkest og generere mest profit, hvor disse
mål helliger midlerne. For at dette kan fungere, må staten mobilisere borgerne til at løbe stærkere, presse dem
hårdere og stille stadigt større krav, for, at staten kan følge med i dette kapløb med omverdenen.
For at skabe en bæredygtig nation, må der altså også ske en forandring i kernen af, hvordan staten opfatter sig selv i
forhold til omverdenen – og deraf må der således også ske en ændring i opfattelsen af det gode liv og den gode
samfundsborger. Det ville give plads til nytænkning af arbejdspladsen, nye samarbejdsformer, andre krav til ugentlig
arbejdstid, en anden forståelse af behovet for forbrug, nye måder at gribe demokrati an og så videre. I statens nye
selvopfattelse må der således gives plads til en høj grad af eksperimentering, så nye former, tilgange og forståelser
kan findes og etableres. Det kunne betyde forandringen af hverdagslivets meget faste, ensartede former, til fordel
for genfunden trivsel og udvikling i familieliv, kulturliv, nære og svage relationer. Det kunne være en revitalisering af
demokratiet på en måde, hvor borgerne får langt mere indflydelse og selvbestemmelse over rammerne i deres
tilværelse, deres dagligdag, samfund og nationens position i verden. Det ville dermed også være en bevægelse, der
forandrer samfundets indlejrede magtbalance, så en større del placeres ved befolkningen, hvorved der opfostres en
form for fællesskab, ejerskab og ansvarsfølelse overfor samfundets trivsel og udvikling hos den almene befolkning.

Opsamling
For at skabe en mere sammenhængende, fælles kultur i Danmark, præget af forsoning, nysgerrighed, nytænkning og
udvikling, der går på tværs af traditionelle skel og dermed involverer flest mulig, er det nødvendigt at skabe et nyt
nationalt projekt, på samme skala som da velfærdsstaten blev dannet. Projektet vil være foranlediget af de globale
system- og klimakriser og består af en bæredygtig omstilling af samfundet. Det betyder en dybdegående
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mentalitetsforandring i måden, hvorpå staten opfatter sig selv, borgerne og sin egen position i verden, og dermed en
bevægelse væk fra konkurrencestaten over imod en trivselsorienteret, bæredygtig stat.
Det vil give mulighed for at skabe et nyt, nationalt fællesskab, hvor individualismens (selv)destruktive sider
minimeres, samtidigt med at befolkningen involveres i, at tage del i ansvaret for nationens udvikling. I samklang
hermed er der stort potentiale for at målrette lovgivning til at opfordre til bæredygtige virksomhedsformer,
produktion, forbrug, livsstil med mere. Ligeså kan uddannelsessektoren spille en markant rolle i forhold til en
genopfindelse af måden, uddannelse traditionelt opfattes på. Det kan være en genvunden forståelse af, at
uddannelse ikke primært handler om konkurrence- og forbrugsevne, men i langt højere grad handler om, at individet
udvikler sig i en retning, der både skaber trivsel hos den enkelte og samtidigt giver en vigtig rolle i den bæredygtige
udvikling og det nye, nationale fællesskab.
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Kapitel 9: Gentænk landsbyen
Af Tyge Mortensen, lokalrådsformand i Rudme og højskoleforstander på landsbyhøjskolen

Landsbyen har altid været den enkelte og fællesskabets ramme for udfoldelse. Et sted hvor man føler sig samhørrig,
tryg og nyttig. Hvor finder vi den ramme i 2040, hvor teknologien både har frisat os på en måde og slavebundet os på
en anden? Hvor fysiske møder nedprioriteres til fordel for virtuelle. Hvor en landsby er en digital platform for
fællesskab og ikke mere bare et sted man bor.
Rudme er en lille landsby på Midtfyn. Vi er i færd med at aflære gamle måder at organiserer os på og for at finde
nye. Der er ingen butikker mere. Idrætsforeningen nedlægger sig selv her i 2016, efter at den bruger sin
kassebeholdning på sit 150 års jubilæum i august. Kun to landmænd er ikke gået konkurs endnu. De andre
landbrugsrelaterede virksomhederne i området, der i generationer har levet side om side, er næsten alle lukkede.
Toget stopper her stadigt ved det 120 år gamle trinbræt, men kun hvis man rækker fingeren op og trykker på stop.
Friskolen holder også stand endnu på sit 158. år – men er ved at endevende hele sit eksistensgrundlag. Huspriserne
ligger absolut i den lave ende og flere huse rives ned som ruiner.
Her bor jeg.
Min landsby er i forandring. Samfundet er i krise. Vi befinder os i 2016, og på vej mod 2040 med bind for øjnene. Er
min landsbys skæbne noget der bestemmes udefra, eller har vi et valg?
Det er spørgsmålet.
Og svaret vil ligge i vores evne til at organisere fælleskabet – på nye måder. Det sidste er det svære. Organisering af
det lille fællesskab på en ny måde, var det er skabte et produktivt samfund i forrige århundrede. Vi organiserede os i
bevægelser omkring et formål. Foreningsbevægelsen, andelsbevægelse, fagbevægelsen mm. Vi samledes først og
gjorde bagefter, når vi vel at mærke var blevet enige om hvad der skulle gøres.
Kan vi finde på noget lignende igen?
Da vi for ca. 150 år siden begyndte at organisere vores landsbyer og modernisere Danmark, blev det indenfor 4
søjler, hvorunder kommunen og staten var sikkerhedsnet:
1.
2.
3.
4.

virksomheder
institutioner
foreninger
kirke

Med den seneste industrielle revolution er denne struktur blevet mærkbart mere og mere skrøbelig og står foran et
sammenbrud. Vores virksomheder, institutioner, menighedsråd og foreninger er tæt på afvikling, hvis de ikke
allerede er væltede.

Tilbageblik
For at gentænke landsbyen behøver man at kende dens forhistorie. Man kan diskutere hvornår en udvikling starter,
da der altid er forudsætninger skabt i ti årene før. Men i denne sammenhæng vil jordreformerne i 1780’erne give
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mening. De satte skub i en intern omstrukturering af de små landsbyfællesskaber og gav med tiden mere
produktivitet og velstand.
Da Oehlensslæger i 1802 skrev dit digt ”Guldhornene”, markerede det indgangen til en tidsepoke kaldet
romantikken, med krise på krise. I første halvdel af 1800 tallet var Danmark i total opløsning og fuldstændig
omsmeltning.
Året før – 1801 – startede det hele med nederlag i et stort søslag, ud for København, til englænderne. Året efter i
1802 blev vores 1000 årige nationalskat, guldhornene, stjålet. Oehlenslægers digt i forlængelse af dette tyveri,
prøvede at vække en lunken nationale følelse til live. Den blev allerede få år efter i 1807 udsat for endnu et nederlag,
da englænderne ikke alene sænkede flåden, men også sønderbombede det meste af København. Danmark gik
efterfølgende i 1813 konkurs og mistede hele Norge i 1814 til arvefjenden Sverige. På ganske få år blev vi banket
tilbage fra en stormagt til en minimal stat.
Frygt skaber som bekendt anledning til at man vender blikket indad og drømmer. Temaerne for den romantiske
periode blev kærligheden, historien, naturen og en form for holistisk livssyn, der gjorde op med 1700 tallets
rationalisme og fornuftstænkning. Krise på krise skabt behov for noget nyt.
Oehlensslæger skrev i 1819 sangen, ”Der er et yndigt land” for at hylde den natur vi kommer af og lovede at ”vort
gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå”1. Efterfølgende skrev Grundtvig i 1820
grundlaget for vores nye selvforståelse i sangen, ”Langt højere bjerge”, der blev udgivet under titlen ”Danmarks
trøst”2. Teksten svare nøje til sin titel. De hårde tider er forbi og det skal nok gå alt sammen. Grundtvig betoner her
folkets karakter i overensstemmelse med landets natur. I alle vers sammenlignedes udlandet med Danmark. Der
indledes med et ’langt’, efterfulgt at et rosende tillægsord, som beskriver de fremmede forhold bedre en de
hjemlige. Ikke desto mindre falder alle sammenligninger ud til fædrelandets fordel. Og sammenfattes i de sidste
linier, ”hvor få har for meget, og færre for lidt”. Det blev senere dogme for en succesrig velfærdsmodel og verdens
lykkeligste folk.
Grundtvig havde i 1808 udgivet sit første værk om den nordiske mytologi. Her søgte han i sin ungdomsforvildelse
tilbage til de nationale sagnomspundne rødder og vævede Odin og Thor sammen med Gud og Jesus. Men først med
hans 1832 udgave slog historierne om de nordiske guder igennem som en national karakter. I mellemtiden var
Ingemann begyndte at udgive sine danmarkshistorier om Valdemar Sejrs krige mod venderne i syd og Margrethe d.
1. samling af norden i Kalmar unionen og mange flere fortællinger om vore middelalderhelte. De udkom fra 1824
frem til 1836 og blev datidens største sællert. Sammen med biblen, kom de til at stå i alle danske hjem. Her kunne
man finde svar på ”hvad er Danmark og hvem er danskerne?”

Landsbyfællesskaberne
I de gamle landsbyfællesskaber anede man knap nok hvad Danmark stod for. Den lokale præst, oldermand og
herremand, satte rammen for den daglige eksistens. Dansk landbrug var omkring landboformernes tid hverken
effektivt eller rationelt – heller ikke i samtidens målestok.
Mens de enkelte gårdes jorde tidligere havde været opdelt i mange små og indbyrdes adskilte jordlodder, søgte man
nu gennem reformerne at samle jorden. Gårdene flyttede ud fra landsbyerne, til den tilhørende jord. Derved blev
fællesdriften, der tidligere havde været sædvane, besværliggjort.

1
2

Nr 347 i højskolesangboge udg 18.
Sange i højskolesangbogen, s 315. Nr 351 i højskolesangbogen udg 18.
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Hoveri og fæstevæsenet blev gradvis afskaffet. Det medførte at de store landbrug kom til at mangle arbejdskraft.
Overgangen til selveje løste dog problemet med manglen på arbejdskraft, idet der skabtes en voksende befolkning af
jordløse bønder. Til disse skabtes små lodder eller jordløse huse. Siden midt i 1800 tallet var de jordløse –
landarbejderne og husmændene – den mest talrige befolkningsgruppe i det danske landbrugssamfund.
De danske bønder fik som bekendt deres frihed med jordreformerne og de gode kornpriser skaffede den en vis
velstand. Det jordløse landproletariat oplevede imidlertid ingen forbedringer. Nærmest tværtimod. Siden midten af
1800 tallet tog mange husmandsfamilier da også konsekvensen af de håbløse forhold og flyttede til byerne eller
emigrerede til udlandet.
Danskerne har selv været emigranter I stor stil. Det skal vi huske i vores debatter om udlændinge politik. Dengang
flyttede de resursesvage til storbyerne. I dag flytter de resurserige.
Højskolerne
Sejrsrusen fra krigen i 1848 varede kun kort. Vi havde fået et systemskifte med den nye grundlov og det nye styre
viste sig at være svagt og uorganiseret. Danmark fik på den baggrund sit endelige knæk med tabet af Sydslesvig i
1864, og vi var nu rigtig blevet en lilleput stat. Vi havde for alvor brug for oprejsning og den kom fra en ny og uventet
kant. Højskolerne.
Den første bølge af højskole som opstod efter 3 årskrigen i 1850’erne, blev ikke særlig stor. Man bygger ikke særlig
godt på en succes. Det blev til gengæld den anden bølge efter 1864 nederlaget, hvor der på få år oprettedes op mod
50 højskoler. Højskolerne blev folkets nye mødested, hvor folkeoplysning blev tema. Indholdet på alle højskoler var
Ingemanns danmarkshistorier og sønderjyllandssagen. Med Grundvigs utal af fællessange blev vi med en harmonisk
klangbund, knyttet sammen i et nyt skæbnefællesskab. Det gav energi til at gøre en forskel for Danmarks lykke, som
Christen Kold sagde. De hjemvendte højskoleelever blev de nye ildsjæle i landsbyerne. Højskolefællesskabet blev
derhjemme omdannet til foreningsfællesskaber i forsamlingshuse og arbejdsfællesskaber i andelsselskaberne.
Springet fremad
Det store spring fremad for landbruget, og hele det danske samfund, blev taget i 1880’erne. Årsagen var paradoksalt
nok udefra kommende problemer: et brat fald i kornpriserne. Den nordamerikanske ny-opdyrkede prærie kunne i
kraft af den nye opfindelse, dampmaskinen, og anlæg af jernbaneskinner fra kyst til kyst i 1870’erne, gøre sig
gældende på det europæiske kornmarked. Dermed skred grundlaget for den hidtidige landbrugsproduktion. Da det
ikke var muligt længere at sælge korn til konkurrencedygtige priser var der ikke andet at gøre end at hælde det i
dyrenes ædetrug og prøve at sælge dyrene og det de ydede.
Denne omlægning til animalsk produktion krævede at der blev etableret forædlings- og forarbejdningsvirksomheder,
først og fremmest mejerier og slagterier. Det klarede højskolebønderne selv og frem til 1890 blev der bygget ca 1000
andelsmejerier og 40 andelsslagterier.
Bønderne organiserede med andre ord deres egen fødevarerindustri og kom således til at sætte præg på
industrialiseringen af Danmark – en industrialisering, der var forankret i landområderne og ikke i byerne.
Da århundredet ringede ud og det 20 århundred startede, stod vi med en markant anderledes samfundsmodel end
vore nabolande. Og med en erhvervsstruktur der på grund af selvejerbøndernes dominans og andelsorganisering,
var væsentligt stærkere. Det har holdt sig op igennem århundredet.
4. industrirevolution
Det der har skabt anledning til ændringerne de sidste 200 år er vores opfindsomhed.
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Sidst i 1700 tallet blev dampmaskinen opfundet. Det gav anledning til 1800 tallets først industrialiseringsbølge og
opbrud i landsbyfællesskaberne, men også behov for organisering på nye måder. Sidst i 1900 tallet blev
elektriciteten opfundet og ændrede igen markant vores arbejdsmuligheder. Sidst i 1900 tallet blev PC og internet
opfundet og en hidtil ukendt globaliseringsbølge satte ind. Nu står vi så lige midt i den 4. industrielle revolution, der
smelter alle teknologier sammen og endelig har vi mulighed for at frisætte menneskene for livslangt nedslidende
arbejde.
De nye tekniske muligheder giver os helt nye muligheder for at gentænke hele samfundet. Og landsbyen. Dermed
fællesskabet. Menneskehedens søgning efter at lave redskaber som nemmere og nemmere skaffer dem dagens føde
er nået. Vi får fremover mulighed for at gå en tid i møde uden fattigdom, sult, voldsudgydelser, terror og
undertrykkelse. Klimaproblemets løsning bliver et spørgsmål om teknisk opfindsomhed. Det økonomiske system
erstattes af blockchain teknologier, baseret på tillid. Alt bliver transparent. Denne forbundethed er på flere måder
sammenlignelig med gamle landsbyfællesskab. Vi bliver hinandens forudsætninger.
Vi står derfor i 2016 overfor behov for at rive vores gamle systemer og institutioner ned og genskabe nye strukturer.
Strukturer hvor teknologierne smelter sammen med den analoge gammelkendte verden. Hvor problemerne løses
mere effektivt, end mennesker hidtil har kunnet gøre.
Før i tiden skabte opfindsomheden og de nye teknologier med tiden større problemer end de løste. Klimakrise,
sundhedskrise, økonomisk krise, fødevarekrise mm. Ligesom vi i 1800 tallet oplevede en total opløsning og
omsmeltning af samfundet, oplever vi nu noget af det samme. Og med samme mulighed for endnu engang at skabe
øget velfærd og trivsel. Men denne gang på et bæredygtigt grundlag.
Den gamle landsby som et nyt tæt knyttet skaberkollektiv, bliver fremtidens ramme for liv. Vi har stadig behov for at
føle os samhørige, trygge og nyttige. Nogle landsbyer i 2016, vil ikke eksistere i 2040, men mange vil. Og nye vil være
kommet til som konceptlandsbyer, bygget op omkring en ide.

Fællesskaber på nye måder
Mens teknologien har gjort os til verdensborgere - med mulighed for at organisere os i fora og grupper, på tværs af
landegrænser og kontinenter, har den også gjort vores egen nabo fremmed for os. Vi ved ikke om det er en familie
på fire eller en pensionist, der bor på den anden side af ligusterhækken. At være fremmed fra dem vi er tættest på,
har i mange år været virkeligheden i byerne. At starte med organiseringen af fællesskaber i landsbyerne på landet, vil
i dette tilfælde være mere ligetil. For her ligger den gamle forståelse af forpligtigende fællesskab i kulturen.
Fraflytningenrne i landsbyerne har gjort at vi mere har brug for hinanden. Det må vi ikke glemme. Fællesskab skaber,
det ligger i ordet. Hvis vi vil have landsbyerne til at gro, skal der organiseres og drikkes kaffe. Ikke bare såfremt vi
skulle komme til at mangle ”salt til et æg”, men også til nye projekter.
For årtier siden var vi tvunget til at organisere os, hvis vi havde intentioner om at få indflydelse på
samfundsudviklingen. I dag ser vi ikke vigtigheden eller potentialet i os selv i samarbejde med andre. Vi ser
potentialet i individet - og ikke så meget andet.
Det er ikke nødvendigt at vi organisere os med den hensigt at vælte regeringen, mindre kan også gøre det.
Organisering af landsbyerne og mini-samfund i storbyerne, er det helt essentielle i min optik. Problemet er bare at
folk ikke ved, at de derigennem har et uhyre stærkt redskab til at præge samfundet. Det har vi glemt. Aktive og
engagerede borgerne skabes ved at skabe en fælles sag, en vision. Borgerne skal vide at de har magt og indflydelse.
Magt er ikke noget vi skal skamme os over at tale om, men derimod bruge til alles bedste.
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Min vision for det fremtidige Rudme og min vision for alle danske landsbyer, er en vision om `den selvorganiserende
landsby´. Landsbyen er her en platform hvorpå beboerne er organiseret. Organisationsformen bliver som et heteraki.
Dvs landsbyen bliver et sted hvor der genereres mange små netværk der er organiseres omkring et formål, en ide, et
projekt og knyttes sammen både lokalt og globalt. At se landsbyen som en højskole er som at se den som et trygt
engagerende mødested, hvor samtalen er samskabende. Og fællesskabets lykke er målet.
På den måde kan landsbyen gentænke sig selv og blive noget man er del af, lige meget om man bor i selve
lokalområdet, eller bare føler sig med deri. Som Grundtvig sagde: ”Til et folk de alle høre, som sig regner med dertil.”
Organisering af penge og organisering af mennesker, er begge måder at udøve magt på. I øjeblikket bestemmer
pengene hvem der har magten. I fremtiden tyder meget på, at organiserede mennesker vil overtage magten.
Det bliver landsbyens mulighed.

52

Kapitel 10: Næste generations bæredygtige
bosætninger
Af Mette Nasser - En historie om omstilling og indstilling

Er der en trend i gang med unge som flytter på landet i fællesskaber? Nogle mener det. Andre siger, at det
var det samme, der foregik i 70´erne. Her er et bud fra en yngre kollektiv- og fællesskabsstarter fra
Djursland

Lave leveomkostninger og socialt hverdagsliv
Før jeg vidste af det var jeg blevet en del af noget større. Noget som jeg ikke nogensinde havde forestillet mig,
jeg skulle beskæftige mig med og være forkæmper for.
Det hele startede da jeg flyttede ind i et kollektiv i Aarhus N. Et gammelt veletableret og struktureret kollektiv,
med faste gamle traditioner og metoder at håndtere en hverdag i et fælles hjem på.
Jeg havde boet alene i en årrække, og skulle nu flytte et helt andet sted hen. Nyt studie og nye omgivelser. Så
det naturlige for mig var at prøve kollektivformen. Så ville jeg hurtigt få nogle nye venskaber og forhold i min
nye tilværelse. Det skulle vise sig at blive et helt nyt kapitel i mit liv, et kapitel, som jeg den dag i dag aldrig tror
slutter.
Jeg kommer fra en meget traditionel familiestruktur. Og er vokset op med nogle værdier omkring
næstekærlighed og opmærksomhed på mine medmennesker og omgivelser, som har gjort at jeg altid har været
ret afhængig af at have mennesker omkring mig som jeg holder af og som jeg kan give en smule af mig selv til.
Så selvom jeg ikke har min “rigtige” familie omkring mig i min hverdag, har jeg fundet en anderledes
familiestruktur som ligner den jeg kommer fra, men som er mere dynamisk og selektiv.
Dette fællesskab gav mig nemlig et helt andet perspektiv på livsførelse, mennesker omkring mig og en øget
bevidsthed for alle former for og vinkler på bæredygtighed. Verdenen ændrede sig for øjnene af mig.
Min tid i kollektivet i Aarhus var kort, men jeg fik hurtigt smag for den nye måde at være sammen med andre
på, samt fællesskabet og de utallige mange goder der kommer ud af at være flere om tingene, “tjanserne” og
hverdagen.
Fokus og opmærksomhed på bæredygtighed og ressourceforbrug voksede også eksplosivt i denne tid. Med et
madbudget på under 1000 kr pr næse om måneden, var det skinnende tydeligt at der var noget at hente i form
af at være flere, i hvert fald på den post. Da jeg boede alene brugte jeg rask væk mellem 1500-2000 kr på mad
og anden husholdning. Alt dette var indregnet i de 3500 kr jeg betalte om måneden for at bo og leve i
kollektivet.
Efter ganske kort tid i kollektivet meldte jeg mig ind i Vedvarende Energi´s ungeafdeling UngEnergi. Her mødte
jeg mennesker med forskellige faglige og personlige baggrunde og fokus på grøn energi og omstilling.
Fællesskabet omkring “kampen” for omstilling er et fællesskab og en interesse der kan optage mange typer, og
det vigtigste vi snakker om i UngEnergi er at man skal kunne overskue dagligdagen med de ændringer det
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kræver at styre mod et mere bærdygtigt samfund og en grønnere omstilling. Omstillingen skal ske som noget
positivt i din hverdag, og ikke med en løftet pegefinger - hverken i den brede befolkning eller på det politiske
plan.
Fra “by kollektivet” skulle jeg videre til nye græsmarker, men jeg var slet ikke færdig med boformen. En ven
fortalte mig at 3 bypiger var i gang med at starte et kollektiv på landet, hvor fokus på fællesskab, tid til
fordybelse i forskellige projekter, arbejdsomhed og opmærksomhed på hvordan en hektisk hverdag i byen kan
balanceres med et hjem på landet, var i centrum. Det lød i mine øre som et fantastisk sammensurium.
Kollektivet og projektet skulle bygge bro mellem land og by. Jeg kommer selv fra landet og elsker pladsen og
friheden, men er samtidig blevet afhængig af byen på det kulturelle- og mangfoldige plan, og jeg tog straks
kontakt. Inden længe var jeg beboer i og samskaber af kollektivet og projektet land.skab.

Kollektiv og projekt land.skab:
Det følgende er en beskrivelse af de værdier vi har bygget vores fællesskab op omkring på kollektivet land.skab.
Fællesskabet og projektet omkring stedet er det bærende element, dét vi alle søgte og som bragte os sammen i
kollektivet.

Kollektivet : Fællesskab i centrum
land.skab er et sted, hvor beboerne interagerer med hinanden på det personlige såvel som faglige plan og
ønsker at skabe en funktionel hverdag ved hjælp af de fordele, der er og opstår i et fællesskab.
På land.skab prioriterer vi fællesskabet og hinanden. Vi har en madordning, hvor vi skiftes til at lave mad og dét
at spise sammen, er vigtigt for os. Vi gør noget ud af at følge hinandens hverdag og udfylder hver uge en uge
seddel hvor man kan følge med i hvad de andre laver, hvis de ikke er hjemme.
Videns- og erfaringsdeling er i fokus på land.skab i det daglige. Både i hverdagen mellem beboerne, og ved de
forskellige arrangementer der bliver afholdt på gården. Vi tror på, at vi kan lære meget af hinanden og af alle
omkring os. Alt fra dagligdagens lavpraktiske arbejde på et landsted og pasning af dyr, til faglig viden, kreative
idéer og fysisk udfoldelse.
I vores hverdag er vidensdelingen centreret om de mange praktiske ting, som nye beboere skal sættes ind i og
måske ikke før har skulle tage ansvar for. Det kan være varetagelse af fyr, pasning af dyr, økonomi eller andet,
som “gamle” beboere skal give videre til de nye.

Projektet : Nærvær, foretagsomhed og vidensdeling.
På land.skab ønsker vi at forholde os til omverdenen og at tage kritisk stilling til, hvordan det forholder sig i
vores samfund – globalt, nationalt og lokalt. I denne forbindelse er bla. temaer som bæredygtighed –
økonomisk, social og miljømæssig – madproduktion, samfundsstrukturer samt kunst og kultur vigtige temaer
for åbne diskussioner, praktiske eksperimenter og innovative idéer. I praksis viser denne forholden sig til verden
sig i de arrangementer, som vi afholder – hvad enten det er en workshop, et seminar, en arbejdsweekend, en
koncert, et foredrag, festival e.l. På land.skab tror vi på, at en åben debat, mennesker imellem, kan gøre en
forskel.
Projektet land.skab har nogle klare visioner og værdier, men ønsker samtidigt at være åben over for inputs og
formes således i en kontinuerlig udviklingsproces. Gode inputs og idéer skal integreres både fra beboerne i
kollektivet land.skab og fra det netværk, der er omkring projektet land.skab. Projekterne på land.skab skal
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kunne rumme mangfoldighed og vedtages i overensstemmelse med land.skabs værdier og målsætninger. På
land.skab er åbenhed og en eksperimenterende tilgang til verden afgørende værdier.
Til vores arbejdsweekender, festivaller og andre arrangementer gør vi noget ud af, at invitere nogen der enten
ved eller kan noget andet og som gerne vil dele det med os. Vi ønsker at stimulere både vores egen og andres
nysgerrighed ved at afholde workshops, oplæg og andet for beboere og for folk der kommer udefra.

Bæredygtighed, selvforsyning og naturen.
På land.skab har vi et ønske om at leve bæredygtigt. Men hverdagen er ikke bygget op omkring, hvad vi IKKE
kan og må i et bæredygtigt liv. Til gengæld er vi bevidste om, og opmærksomme på at udvikle metoder, hvorpå
vi kan reducere forbrug i forskellige sammenhænge og vi har fokus på de mange ekstra ressourcer der opstår
ved netop at bo i et fællesskab. Bæredygtighed er derfor i den vigtigste forstand, i vores optik, centreret
omkring det sociale, alt det andet er ekstra fordele der kommer i kølvandet.
På land.skab har vi en voksende interesse for at være selvforsynende. Som så mange andre ting var det ikke et
hovedfokus, da stedet blev startet. Men det har vist sig at være både sjovt, lærende og givende. Endnu et dejlig
gode ved at bo på landet og have mere plads. Vores køkkenhave varierer fra år til år og vi bliver hele tiden
bedre og mere bevidste om, hvilke afgrøder der tjener sig bedst, når man er 16+ munde.
Ligeledes er der en voksende interesse fra flere beboere for permakultur. Permakultur har fokus på at dyrke
afgrøder, der komplementerer hinanden og på, hvordan man arbejder mest effektivt med størst muligt
udbytte.
Det er ikke et must at vi er selvforsynende og dermed ikke en bærende faktor at have interesse i havedyrkning
når man er beboere på land.skab. Interessen og ønsket er voksende, det kan vi ikke benægte. Og som tiden går
bliver vi mere og mere tiltrukket af tanken om 100 % selvforsyning i alt hvad der er muligt. Vejen er lang, vi
tager et lille skridt hver dag, så måske sker det en dag?
Naturen er også noget der trækker folk til land.skab. Når årstiderne tillader det opholder vi os helst udendørs.
Det er også et ønske fra alle beboere at være tættere på naturen og de dyr vi har. Og når foråret kommer er det
som om at husets fysiske størrelse på magisk vis vokset. Vi bor dør om dør, kun et værelse værd, så når dørene
ud kan stå åben, er der mere plads til os alle.

Tendens, trend og den store vision?
Det er meget hurtigt blevet tydeligt at med vores “udflytning” fra by til landområde har vi ramt en drøm som
mange unge mennesker faktisk har. Om det er et resultat af den øgede bevidsthed omkring ressourceforbrug,
klimaforandringer og viden om at vi skal gøre noget nu, der vækker dette i folk - vides ikke. Den har måske altid
været der, men er nu blevet tydeligere og mere italesat, efter førnævnte er noget vi bliver konfronteret med i
vores hverdag. Det er ikke noget nyt vi gør - vi sætter bare ord på det, og viser folk hvordan vi lever, i billeder
på facebook.
Når folk besøger os, får de lyst til at gøre det samme. Måske ikke som kollektiv, men størstedelen af mennesker
vi møder kan se pointen af at være flere, med alle de fordele der kommer ud af det:
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Mindre husleje
Mere socialt liv i en måske hektisk hverdag, ikke kun med din mand og børn - hvis du har, ellers får du
en familie i fællesskabet
Mindre madlavning og madbudget
Hverdagspligter kan deles
Altid en børnepasser/legekammerat/ven som du kan være sammen med
Mulighed for interessegrupper (høns, have, byg, værksteder, arrangementer)

Og ud af disse ting opstår der naturligt og nærmest uden at man sætter det i tale, fokus og bevidsthed på fx:




Madspild
Forbrug
Diverse deleordninger (værktøj, biler, o.l.)

Der findes mange gode etableret økosamfund og andre sociale bo- og leveformer rundt omkring i Danmark
allerede, og det er nu folk skal vide at de eksisterer i alle mulige forskellige former.
Vi kan altid ramme folk på økonomien - hvor billigt man spiser, bor osv, men det er også vigtigst at få det
socialebæredygtighedsaspekt på dagsorden. Nærvær, sammenhold og tilhørsfølelse er vigtige elmenter i en
omstilling. Hvis man føler at man er den del af noget får man lyst og overskud til at give mere, omstille sig mere
end man aner.
Gør det nemmere at oprette økosamfund, kollektiver, bofællesskaber og andre sociale bo- og leveformer.
Kommuner skal være klar med en startpakke, lad der være fokus på at kommuner kan tilbyde unge mennesker
(ikke kun børnefamilier), andet end institutioner, cykelstier og billige huse. Det kan være en del af trækplastret,
men landet kan så meget andet. Udkanter er ikke for de sarte. Her skal man trækkes med dårlig offentlig
transport. Fx tager det minimun 1,5 time (når du rammer de gode tider) at tage en strækning på 25 km med det
offentlige på Djursland. Men man kan heldigvis glæde sig ved samkørsel, blaffere, hurtige bekendtskaber.
Fællesskabet skal være trækplasteret. Fællesskab og goodwill fra kommunerne. Ikke flere slogans, analyser
omkring hvor mange tilflyttere der kom sidste år, eller kampanger med hvor billigt du kan få dit barn passet.
Brug pengene hos fællesskaberne og nogen der kan skabe det. Væksten skal komme nedefra - det er visionen.
Byg tætte bånd og se udkanterne som det de er og kan.
Kommunerne er opmærksomme på at folk gerne vil på i fællesskaber på landet. Udlændinge, Integrations- og
Boligministeriet har finansieret tre nye rapporter med fokus på (bo)fællesskabernes potentiale. Den ene
rapport har fået navnet Deleby- Bofællesskaber som regional udvikling. Det er en god start og man kan håbe på
at rapporterne kan hjælpe denne “trend” med at være mere end en trend i fremtiden, og gør det til en del af et
samfund hvor social bæredygtighed er en kickstarter på den nødvendige omstilling.
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Kapitel 11: Andelstankens udviklingsmodel
Af Niels Holck, AndelsTænker og Selvstændig

Den Andelsøkonomiske udvikling 2016-2040
80% af Danskerne var i oppposition til salg af Dong aktier til Goldmann Sachs i 2014 og den opposition blev
startskudet til at danskerne begyndte at tage magten over vores økonomi tilbage og sikre en stabil og bæredygtig
udvikling.
Dengang i 2014 var det svært at se, at salget skulle blive startskuddet for en ny udviklingsmodel for Danmark. Vi blev
dermed et af de første lande, der koblede sig af en centralistisk udviklingsmodel som var skyld i biologiske, sociale og
økonomiske ødelæggelser på en skala som verden aldrig før havde set og forhåbentlig heller ikke vil opleve igen.
Dengang blev der talt nedsættende om noget man kaldte Udkantsdanmark, mens vi i dag ved, at det var netop fra
denne kant at den nye udviklingsmodel tog sin begyndelse.
I begyndelsen var det ikke en formaliseret bevægelse, men flere tegn var dog at finde på at noget stort var i gærde.
De mange erfaringer med lokal selvorganisering blev til en bred erfaringsbaseret og ikke-ideologisk folkebevægelse.
Man solgte Dong til et af de hovedansvarlige finansielle selskaber for den store økonomiske nedsmeltning af 2008,
direkte til skattely, udenom parlamentarisk kontrol, af et Socialdemokratiet i dyb indre konflikt. Den tidligere leder af
partiet, Nyrup, arbejdede i samme periode i EU for at begrænse disse skattely selskaber. Han havde selv solgt TDC,
det danske nationale telefonselskab og fortrudt, men den næste generation af ledere i partiet lavede en hemmelig
salgsaftale af Dong på de internationale møder de deltog i, sponsoreret af netop køberen; Goldmann Sachs.
Befolkningen rejste sig imod den centralistiske udviklingsmodel blandt andet fordi de skulle betale regningen for den
økonomiske krise, mens firmaer som Goldmann Sachs, der havde skabt den, kom uberørte igennem den.
Parallelt var befolkningen, i de dele af landet som oplevede krisen på kroppen, begyndt at tage ansvaret for deres
økonomiske skæbne tilbage, tilliden til politikerne på Christiansborg var på et nulpunkt og de nationale politikeres
reaktion, på de mange opråb for en ny økonomisk udviklingsmodel, var at uddele krummer. Folk fik simpelthen nok
af al den nedsættende tale, de følte sig udgrænset af de gode selskab.
De mange små tiltag som blomstede frem lokalt efter Goldmann Sachs sagen, så egentlig ikke ud af meget hver især.
Men de små tiltag betød af folk begyndte at tale lokalt sammen igen og begyndte at sikre deres økonomi og det
sunde liv sammen. Man skabte netværksøkonomier; hvori arbejde blev ændret fra at være målet med livet til at
blive en del af det gode liv og hvori vi gik, fra at være fokuseret på at skabe én karriere, til udfoldelse af vores
samlede menneskelige potentiale.
Et af de mange steder hvor lokalsamfundene tog udfordringen for omtilling til bæredygtighed og økonomisk
selvstændighed op var på Langeland. Man startede et udviklingsråd baseret på følgende tanker, som skrevet af de
stiftende medlemmer i 2015:
Andelstanken Langeland, Et Udviklingsråd - et partnerskab for udvikling
Vision
Længe har Danmark diskuteret med sig selv; hvordan møder vi klimaudfordringerne og bliver CO2 neutrale? Hvordan
skal vi klæde den næste generation på til den fremtid som vi ser på horisonten, men som vi ikke lever endnu?
Hvordan skaber vi en sund lokal økonomi hvor alle er sikret af den nødvendige købekraft?
Vi er bredt enige om de langsigtede mål. AndelsTanken Langeland ønsker at deltage i ansvaret for at skabe udvikling
på Langeland, baseret på gensidig respekt og et stort apolitisk frivilligt engagement.
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Vi er nået til forståelsen af, at historien alt for længe er blevet den forkerte, nu vender vi udviklingen og genopfinder
en udviklingsmodel, hvor vi selv og vores lokalsamfund vil stå ved roret. Vi gør det baseret på hævdvundne
andelstanker og organisering.
Hvem
Besindige borgere sætter sig sammen i et udviklingsråd og i konkrete arbejdsgrupper for at nytænke og tage ansvar
for vores lokalområde.
Hvordan
Vi gør det i tillid og tæt samarbejde. Ligesom dengang Danmarks økonomi var domineret af andelsselskaber, der,
udover arbejdspladser, sikrede størst muligt afkast til producenterne og deres lokalsamfund – vi kan gøre det igen!
Al erfaring viser at en grundlæggende præmis for at skabe en lokaliseret udvikling er samarbejde mellem så mange
lokale interessenter som muligt: demokratiske institutioner, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer,
forbrugerinteresser og ikke mindst engagerede borgere, der ønsker at yde en konkret indsats for at effektuere en ny
udvikling.
Når et udviklingsparadigme spiller fallit, sker der en af to ting; enten lader interessenterne stå til alt for længe og så
ender man i nedsmeltning, eller også tager interessenterne ansvar for at skabe en ny eller supplerende
udviklingsmodel. For at skabe nyt udviklingsmomentum baseret på nye tanker (i vores tilfælde ikke så nye endda –
nemlig AndelsTanker), viser globale erfaringer os hvad der kræves:
1. Engagerede borgere (concerned citizens) tager uselvisk ansvar for at initialisere en ny konkret udvikling.
2. Der skabes fælles forståelse for grundtankerne i en sådan ny udvikling, herunder cementeres et respektfuld
kulturelt og socialt sammenhold
3. En ny økonomisk udvikling planlægges nedefra og op, baseret på detaljeret og konkret viden om
lokalområdet - de tilgængelige menneskelige og naturlige ressourcer.
4. Målet er demokratisk og lokaliseret kontrol over økonomien, og at opbygge lokal kapital til investering i
lokalt ejede virksomheder med et stærkt tilhørsforhold til det lokale (Andelsselskaber).
5. Målet er at tilføje lokale ressourcer maksimal værdi.
6. Målet er størst mulig pengestrøm mellem de økonomiske aktører i lokalområdet og sikring af størst mulig
selvforsyning med essentielle nødvendigheder.
Metode
Etablering af et udviklingsråd (AndelsTanken Langeland) med bred repræsentation, bestående af personer som er
klar til at yde en indsats for lokalområdet, rådet er ikke parti politisk og agerer fødselshjælper for de forskellige
konkrete handlingsplaner. At søge overordnede og langsigtede mål for ”den store omstilling” som fælles
værdigrundlag og så hjælpe virksomheder, projekter mm i gang som understøtter denne omstilling. Denne
anstrengelse skal også ses som et læringsforløb hvor generationerne inddrages i skabelsen af visionen og de
konkrete handlingsplaner.
Et udviklingsråd har nærhed og tillid som vigtigste kulturelle værdi, derfor er det vigtigt at man kan arbejder tæt
sammen. Hvis man blive for mange (over fx 40) i en mødestruktur, så deles man ved en slags celledeling i flere
interessefællesskaber. Med andre ord, når der kommer flere interessenter i spil, laves flere interessefællesskaber,
således bliver selve organisationen dynamisk demokratisk og kan principielt rumme alle lokalinteresser i èt
interessefællesskab. Organisationsprincippet er derfor et hierarki af formål og ikke magt. Der tages løbende initiativ
til at starte forskellige aktiviteter, der fremmer målsætningen og visionen, disse opnår også repræsentation, men vil
alt efter hvilket formål de har (kommercielt, almennyttigt osv.) have deres egne demokratiske strukturer.
Mandat
Andelsdemokrati er velkendt i flere sammenhænge, vi kender fx næsten alle princippet om ”at stemme pr hoved og
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ikke høveder”. På det tidspunkt hvor udviklingsrådet stiftes, kan rådet ikke opnå en traditionel andelsdemokratisk
struktur, af den simple grund at de primære andelsvirksomheder og initiativer endnu ikke eksisterer. Det er et
klassisk dilemma, hvordan organiserer man noget nyt, når den eksisterende måde at gøre ting på udfordres? I
Danmark har vi heldigvis stor fælles forståelse for Andelstanker og nærdemokrati/engagement. I første omgang må
initiativet derfor drives af personligt uselvisk engagement i ens lokalområde. Efterhånden som andelsinitiativer
etableres, vil udviklingsrådet transformeres til en andelsalliance, som man fx har set i Mondragon i Spanien i nyere
tid, og i en lidt ældre version i den danske andelshistoriske storhedstid fra 1882-1952. De enkelte projekter opnår
således automatisk repræsentation og organisationen bliver derved stærkere og stærkere.
Et udviklingspartnerskab har længe været et kendt værktøj mange steder i verden, specielt i de såkaldte
udviklingslande, bare ikke hidtil i Danmark. De bruges mange steder til at samle lokalsamfund om at skabe ny
udvikling. Grundlaget for fællesskabet er udover det personlige engagement - de konkrete løsningsprojekter.
Støtteforening
For at interagere med lokalområdet; for at informere og engagere, kan man etablere en Støtteforening. Man kan
sætte medlemskab af denne forening som eneste kvalificeringskrav til at opnå repræsentation i udviklingsrådet.
Støtteforeningen kan foreslå optagelse af nye interessenter i takt med at disse melder sig ind i støtteforeningen.

Mål for udvikling på Langeland anno 2016
Ve det samfund der ikke kan forny sit folke-legeme gennem bondens sunde gerning. At gro sammen med jord og dyr
er en gerning der i sig selv rummer en religiøs tone der dirrer evigt mellem himmel og jord. Uden bonden, uden
jordens frugt kan mennesket ikke leve, thi mennesket er ikke Gud, ikke helt ånd. Mennesket skal stedse vogte sig for
ikke at dræbe sin sjæl med teknik. Mennesket skal stedse med visdom bevare kontakten med den gode jord og den
gode jords tjener, bonden. Sundt er det for et lands sjæl at eje bondens samfund i sin midte. På bondegården tager
far barnet ved hånden og fører det med sig ud over markerne mens årstiderne skifter og åbenbarer muldens spirer,
muldens høst, muldens hviletid. Dette forunderlige kredsløb er et billede på selve menneskets kredsløb.
Johanne Dorthea Jervelund 1955, sat på bogform af hendes barnebarn Agnete Fog (Formand AndelsTanken
Langeland)

AndelsTankens udviklingsråd på Langeland har taget form som et uvildigt råd. Konkrete tiltag er i gang, flere er i
støbeskeen. Den overordnede ide er at sikre en supplerende udvikling på Langeland som kan løfte den sociale og
økonomiske bund, da den nuværende dominerende udviklingsmodel må siges at have fejlet her. Der kommer ikke
investeringer udefra som sikrer et fornuftigt liv. En ensidig satsning på turisme kan ikke sikre en fornuftig langsigtet
udvikling af Langeland. Der skal skabes lokalt forankrede arbejdspladser ved at kombinere andelsøkonomisk udvikling
med løsninger der imødekommer bæredygtighedsudfordringen.
Et profitabelt og CO2 neutralt landbrug
En målsætning stort hele det politiske spektrum kan enes om, en udfordring som Langelændere er enige om vi skal
løse. Tanken om at landbruget bemægtiger sig halvdelen af værdikæden frem til forbrugerne er ikke en ny tanke; den
har en 130 års historie i Danmark, og er derfor ikke et modsætningsfyldt politisk territorie, men derimod en af de
strategier som Langeland kan bruge for at skabe arbejdspladser. Følgende projektdele er i gang:
1.
AndelsBrug: de første er kommet i gang i år. Næste år starter flere større industrielle CO2 neutrale
landbrug i samarbejde med konventionelle landmænd.
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2.
AndelsHaverSkole: De nye dyrkningsmetoder inden for skovlandbrug er kun indenfor de sidste tyve år
blevet genstand for konkret forskning og demonstration, AndelsTanken har derfor taget initiativ til et
videnscenter på området.
3.
AndelsButik: Et app-butikskoncept der sætter producenter og forbrugere i direkte andelskontakt er
udviklet, for at sikre atproducenterne får den rigtige pris for deres varer.
4.
AndelsKapital: Både i konventionel og økologisk produktion tilføres 10 gange mere energi end man får
som mad. I skovlandbrug er det modsat; 10 gange mere mad end energi. Udfordringen er at opbygningen af
den sunde jord og fremvæksten af de flerårige planter som er basen for den nye dyrkningsform tager tid og
koster penge. Den første kapital til investeringsfonden er på plads.
Det var ikke tilfældigt at vi startede med landbrug på Langeland, da dette erhverv historisk har været en central del af
den Langelandske økonomi. Langeland har sine gode jorde, sit fantastiske klima (som Bretagne i Frankrig) og nogle
meget dygtige og visionære landmænd. Disse ressourcer kan og bør Langeland tjene langt mere på. Men mere skal
til:
Ny bosætning
Markedsføring af eksisterende boligmasse kan sættes ind i et af tidens nyeste trend, hvor flere og flere yngre familier
søger væk fra de større byer for at finde et liv i bedre harmoni. Vi ser allerede de første komme til Langeland i denne
anden tilflytningsbølge, den første var i 60’erne og 70’erne. Langeland kan gennem fælles fodslag blive væsentlig
bedre til at markedsføre øens store potentiale overfor netop dette segment. Ligeledes bør Langeland være først til at
sikre at Bæredygtige Bosætninger (økolandsbyer) sættes i system.
Håndværkere og rådgivere i Andels-ejendomsselskab
Renovering og udlejning/salg af de mange tomme boliger, der ud fra en sund forretningsmæssig tilgang sikrer at
værdierne for en sådan anstrengelse kommer håndværksvirksomhederne og rådgiverne på Langeland til gode og
dermed sikrer størst mulig beskæftigelse.
Cirkulær Økonomi og kreditforening
En af de store udfordringer som Langeland står overfor, er udfordringerne som tilflyttere og iværksættere har med at
skaffe lånekapital, Langelænderne har i flere omgange bevist at de kan løfte investeringer i fremtiden sammen (ØP,
CEBI m.fl.). En Langelandsk udviklingskreditforening bør stiftes, ligesom forøgelsen af den cirkulære økonomiske
aktivitet på Langeland kan skabe arbejdspladser og væsentlig større lokaliseret udvikling.
Planlægning og den nye historie om Langeland
Ofte føles det som om man løber panden mod muren, når man forsøger at skabe en ny udvikling, det er derfor
ekstremt vigtigt at Langelænderne samles om at skabe den ønskede fremtid med stort fælles fodslag. Vi inddrager
øens borgere i at planlægge og udføre en ny udvikling - planlægge nedefra. AndelsTanken arbejder sammen med de
dygtigste planlæggere i bioregional udvikling. Aktive Langelændere deltager i en fortløbende planlægningsproces
frem mod fuld beskæftigelse og bæredygtighed. Det handler om at se muligheder i udfordringerne og turde fortælle
den nye historie.
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Kapitel 12: Opsamling og konklusioner
Af Niels Aagaard, formand for Landsforeningen for Økosamfund
Konklusionen er enkel og indlysende:
Vi skal omstille til et bæredygtigt Danmark, hvad enten vi vil det eller ej.
Det vil kunne foregå relativt enkelt, for vi har allerede langt hovedparten af redskaberne til denne omstilling.
Redskaberne til et nyt landbrug, et ny form for byggeri, til et basisdemokrati og et helt anderledes økonomisk
system, en række politiske reformer, udvikling af nye fællesskaber, et nyt uddannelsessystem og en gentænkning af
landsbyen - for nu at nævne blot lidt af det, der er berørt i de første 11 kapitler.
Med redskaberne kan vi skabe et nyt politisk, socialt og økonomisk system, der udvikler en grundlæggende balance
og sammenhængskraft mellem mennesker i fællesskaber, mellem landsdele samt by og land. Og ikke mindst imellem
Danmarks i dag stærkt uhomogene subkulturer af indbyggere, der er en af de største trusler mod
sammenhængskraften i Danmark år 2016.
Vi har også redskaberne til at udvikle en bæredygtig hverdagskultur, et nyt kulturliv og en mentalitet, som
understøtter de nye systemer.
Med det kan vi genskabe et reelt demokrati, hvor beslutningerne kommer til at ligge hos befolkningen, i stedet for
hos en stadig fjernere elite.
Og landsbyen kan gentænkes som en højskole for udvikling, læring og skaber af fællesskaber. Med samtalen som
fundament og fællesskabets lykke som mål.
Der er en parathed i stadig bredere dele af befolkningen til at tænke nyt, -initiativerne vokser allerede frem i alle
landsdele.
Byen kan gentænkes som arnested for in-di-vi-dual-ismens omformning til dens modsætning fællesskabet - i en
dialog med landsbyer og landet. Vi hjælpes, tingene gror, vi sætter alles lykke som det nye mål. Vi gentænker det
lokale, og finder nye værdier, der guider vores liv på en bedre måde.
Som det blev sagt tidligere:
-

Vi kan vælge at betragte de nuværende systemkriser (økonomiske, politiske, miljømæssige, kulturelle) som
enden på en æra, som ender i ragnarok og kaos, eller vi kan vælge at se kriserne som fødselsveer til en ny
tid, hvor vi har muligheden for at være kreative medskabere af en bæredygtig fremtid.

Med alle de ubalancer, som kendetegner dagens Danmark - og genfindes i hele den globaliserede verden - er det
ikke bare oplagt, men helt enkelt tvingende nødvendigt, at vælge. Vælge en ny retning med et fundamentalt
kursskifte. Den blinde vej vi er på, er ingen naturlov, den skabt af mennesker, af os, og er dermed noget, vi kan
ændre.
”Så vi valgte helt enkelt bare at gøre tingene anderledes”, som det hed ovenfor.
Og vi valgte at formulere den første værdi for fremtidens forandring således:
”Vi har kun én jord. Danmark vil derfor bevæge sig ad nye stier som et foregangsland for verden for at skabe og
anvende alle de løsninger, der omstiller til bæredygtighed og dermed sikrer kommende generationers fremtid.” Og
lige præcis dét har Danmark om nogen forudsætninger for.
----------------------------------------------

Med tak for en spændende udfordring, - Jyllandspostens prisopgave.
På alles bidragsydernes vegne
Niels Aagaard
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