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Ambitioner og visioner
Nærværende efterårsudgave af Vores Grønne Lejre er denne 
gang landet i din postkasse en måneds tid senere end normalt. 
Og selvom det er blevet lidt tyndt med løv på trækronerne, na
turens farver så småt er falmet og julen nærmer sig med hastige 
skridt, er der stadig gode grønne historier her fra vores skønne 
egn. Nogle er næsten dugfriske reportager, og andre er tilbage
blik på den grønne sæson.

Tilbage i 2013 havde vi en mindre artikel om den nye unge for
pagter af Restaurant Herthadalen Mikkel Jerger. Vi tog dengang 
med ham i skoven for at plukke vilde urter, og han fortalte om 
sine ambitioner for stedet; at bruge lokale og vilde råvarer, hele 
dyr istedet for udelukkende de gængse udskæringer og give folk 
en restaurantoplevelse ud over det sædvanlige. 

Nu, syv år senere, er vi igen på besøg hos Mikkel og hans partner 
Stefan på Herthadalen. Og tiden har ikke stået stille. Ambitioner, 
idéer og en god portion forretningstalent har rakt til, at Hertha
dalen nu er 60% selvforsynende med økologisk grønt fra eget 
gartneri, har gårdbutik, frugt og bærhave, nybygget orangeri og 
ca. 30.000 spisende gæster årligt  fortrinsvist til selskaber. Ste
det er med andre ord blevet et flagskib i Lejre inden for gastrono
mi, grønne tiltag og samarbejder, og er på mange måder indbe
grebet og udlevelsen af de tanker, der lå til grund for ambitionen 
om et grønt Lejre, da et flertal i Kommunalbestyrelsen i 2012 
etablerede Den økologiske Kommune, og siden har videreført 
strategien i ‘Vores Sted’.

Et andet sted hvor man har kunne mærke efterdynningerne af 
den branding, som Lejre har været igennem de senere år, er ved 
den stadigt større tilstrømning af borgere til kommunen, der 
gerne vil et grønt fællesskab. Ægteparret Rebecca Sørensen og 
Sylvester Jensen har investeret deres hjerteblod og formue i et 
projekt, der skal skaffe 250 nye borgere til Hvalsø. Hyllegården i 
Hvalsø og dens 22 ha. jord, skal i de kommende år omdannes til, 
ikke bare ét, men til seks bofællesskaber. Det bliver et helt nyt 
bæredygtigt boligområde med grønne naturarealer, vandhuller, 
fælleshuse, deleelbils ordning og selvforsyning af strøm og mad.

Vi er også taget en lille tur over kommunegrænsen via Munkholm
broen for at besøge et lille landbrug, der satser på kvalitet frem 
for kvantitet. Birthesminde er et familieejet landbrug ved Arn
akke, der drives af Maria og Kent. De producerer grise med størst 
mulig hensyn til dyrenes trivsel. Grisene, som er af originale lang
somtvoksende racer Mangalitza og Dansk sortbroget Landrace, 
hygger sig udendørs året rundt på mark og i skov og med vel nok 
landets bedste griseudsigt over Isefjorden. Heller ikke her fejler 
ambitionerne noget  der er både café og forarbejdningslokaler til 
modnet og luftørret chacutteri i støbeskeen.

Og vi skal da heller ikke snydes for lidt lækkerier til ganen. Koge
bogsforfatter Trine Hahnemann giver os 3 opskrifter på fantas
tiske retter, der kan nydes som grønt tilbehør eller som smukke 
selvstændige retter på julebordet. Velbekomme og god læselyst.

Redaktion: Tina Unger, Claes Amundsen, Karen Hertz og 
Kristian Isbrand (ansvh. redaktør).

Koncept & Grafisk Design: Grønvirke

Forside: Mikkel Jerger & Stefan Hedegård, Herthadalen

Forsidefoto: Kristian Isbrand

Annoncer: Henvendelse vedrørende annoncer: kristian@gronvirke.dk

Tryk: KLS PurePrint A/S

Oplag: 12.500 eks.

Produceret af Grønvirke og udgivet i samarbejde med Lejre Kom-
mune - Vores Sted.

Grønvirke samarbejder med trykkeriet KLS Pureprint om de bedste 
og mest miljørigtige trykløsninger. Dette magasin er landets første 
og eneste restpapir-magasin. Vi udnytter de papirrester, der samler 
sig sammen på lageret i trykkeriet, som i stedet for at blive return-
eret over store afstande eller makuleret, bliver stykket sammen til 
vores grønne magasin. Af samme grund kan udgivelserne variere i 
papirkvalitet og format.
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Grønne glimt 
Nyt økomodel til Lejre, Maddannelse for lokale rødder mm.  

En helt særlig skovtur
Portræt af Mikkel Jerger og Reaturant Herthadalen der sætter 
oplevelsen, gastronomien og æstetikken i højsædet.

Bydel med fællesskab
Rebecca og Sylvester flyttede til Lejre for at udleve drømmen om at 
skabe et bæredygtigt bofællesskab,  men endte med en hel bydel.

Nationalpark-projekter gør Lejre Grønnere
Nationalpark Skjoldungernes Land ser tilbage på årets projekter i 
Lejre og omegn; etablering af vandhuller, naturpleje af enge mv.

Grøn vintermad til kolde dage
Kok og kogebogsforfatter Trine Hahnemann giver os inspiration til 
vintersæsonen med lækre grønne opskrifter.

Velfærdsgrise med uld og pletter
Birthesminde ved Arnakke har høj dyrevelfærd og kvalitet i 
fokus, når de producerer kød af langsomtvoksende grise.

I haven med Grete Clementsen
Grete Clementsen tager os med på et tilbageblik på oplevelser i 
haven i den forgangne sæson.
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Lejre Kommune kommer nu på kortet over 
de kommuner, hvor Danmarks Økologiske 

Madkundskabslærere og elever fra 
tre Lejreskoler har sammen med 
Professionshøjskolen Absalon besøgt 
urtehaver, lokale landbrug, dagligvare
butikker og spisesteder det seneste år. 
Dette for at få nye samarbejder mellem 
skoler og lokale fødevareproducenter, 
der kan inspirere og styrke fagligheden 
i faget madkundskab samt motivere og 
styrke elevernes fødevarebevidsthed og 
maddannelse. 
Gennem besøg og workshops har 
eleverne fået inspiration til, hvor der er 
råvarer i deres lokalområde, og hvordan 
råvarerne gennem dyrkning, planlæg
ning, tilberedning og værtsskab bliver 
til gode fælles måltider. En gevinst i 
projektet er, som en madkundskabs
lærer udtrykker det: ”Vi er blevet mere 

GRØNNE GLIMT 

Jordbrugsfond investerer og omlægger til 
økologi. Jorden til gården Ørbæk i Hornsher-

modige  madkundskab er ikke bare er at 
finde en opskrift frem”.
I forlængelse af samarbejdet med mad
kundskabslærerne, elever og besøgene 
i lokalområdet udvikler Absalon nu 
undervisningsmaterialer til madkund
skabsundervisningen til brug i hele 
landet. Materialet er gratis, og vil være 
tilgængeligt for lærere ultimo 2019.
Eksempler på undervisningsmaterialer 
er: 
1) Mit madlandskab med kortlægning af 

lokale fødevareproducenter
2) Skolehaver i vindueskarmen
3) Guide til fællesmåltider

De tre skoler er Hvalsø skole, Firkløver
skolen og Kirke Hyllinge skole. Projektet 
er støttet af Undervisningsministeriet. 

Ny øko-model til Lejre

Maddannelse med lokale rødder

Foto: Privatfoto

red vil de næste to år blive omlagt til 
økologi. Det er lidt af en drøm, der går i 
opfyldelse, når Lars Sørensen og Rikke 
Larsen og deres i alt seks børn snart 
indtager gården tæt på Sæby i Lejre 
Kommune. Parret, der arbejder på det 
økologiske landbrug Grantoftegård, er 
inkarnerede økologer, og det har længe 
været en drøm for parret selv at drive et 
økologisk landbrug. Med Jordbrugsfon-
dens investering er den drøm nu ved at 
gå i opfyldelse.
 
Omlægning til økologi
”Vi vil gerne have et sted, hvor vi selv kan 
dyrke jorden og vise vores børn, hvad 
det er vi laver, når vi arbejder med jorden 
og naturen. Derfor glæder vi os utrolig 
meget til at komme i gang med opgaven. 
I første omgang skal vi omlægge driften 
til økologi og herefter drive gården med 
fokus på økologi, klima og naturpleje,” 
siger Lars Sørensen.

Gården ligger omkranset af 33 hektar 
landbrugsjord og natur lige ved Sæby 
Strand. Det er Jordbrugsfondens dat-
terselskab Dansk Økojord A/S, der har 
købt de 19 hektar, mens Lars og Rikke 
har købt de restende hektar samt byg-
ningerne til driften.
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Har du idéer til glimt og 
gode historier til Vores 
Grønne Lejre, så send 
dem til os på 
kristian@gronvirke.dk

Oplev Julen som i gamle dage i Lejre

Lejre Kommune i nyt
stort klimasamarbejde

Julen nærmer sig med hastige skridt, 
og den skal jo helst opleves som i de 
gode gamle dage. Der er 2 steder i Lejre 
som, mere end nogle andre steder, kan 
skabe den helt rigtige stemning om
kring den jul, som vi alle drømmer om, 
nemlig Sagnlandet og Tadre Mølle.
Sagnlandet, der ellers på denne årstid 
har lukket, slår dørene op for besø
gende i de 3 første weekender af 
december. Der vil være aktiviteter for 
hele familien og masser af julehygge. 

Alle taler om klimaet, og nu vil Lejre 
Kommune være med til at gøre noget 
ved det. Kommunen er udvalgt til 
det store samarbejde DK2020, der 
omfatter i alt 20 danske kommuner. 
Sammen skal de finde løsninger, som 
er med til at indfri de ambitiøse mål 
i Parisaftalen. Den fælles opgave er 
især at nedbringe udledningen af CO2 
og andre gasser, som er skadelige for 
klimaet.

Globalt samarbejde
De medvirkende kommuner vil få tek
nisk hjælp og sparring af den grønne 

I kroen, i Sagnlandets 1800tals miljø 
Krikkebjerg huse, har husmandskon
erne tændt op i både og ovn og 
ildsted, og byder på hjemmebagte 
pebernødder, varm saft og lun øl med 
smørklat. Og spillemanden spiller op til 
julesang og dans. 
Der er også åbent i bolschekogeriet, og 
der bliver støbt tin i huggehuset, hvor 
man kan lave sit eget tinhjerte eller en 
tinsoldat.
I potteriet er der håndlavede kræm

tænketank CONCITO og det globale 
bysamarbejde C40. Det er Realdania, 
der har taget initiativ til DK2020.

En af opgaverne bliver at lave en helt 
ny klimaplan for Lejre Kommune. Den 
skal formuleres i løbet af 2020, og un
dervejs vil der være masser af dialog 
med borgerne. Følg med på kommu
nens Facebookside og hjemmesiden. 
Klimaplanen får fokus på, hvordan 
borgere, virksomheder og kommune 
kan nedbringe CO2udledningerne, og 
hvordan vi ruster os til de klimaæn
dringer, som vi allerede ser tegn på.

Foto: Vores Sted, Lejre Kommune

I december kan man opleve julen som i gamle dage. Både i Sagnlandet og til jule-
marked på Tadre Mølle ved Soderup. Foto: tv. Sagnlandet og  Th. Tadre Mølle.

merhuse med mønster og glasur, samt 
juleophæng i alverdens former. 

Gammeldags julehygge
Første søndag i advent er der jule
marked på Tadre Mølle, der netop er 
nomineret til Danmarks smukkeste 
vandmølle. Jule hygge og traditioner 
er i højsædet, og loen og de nyreno
verede stalde er pyntet op til  jul. Og på 
markedspladsen sælges der delikates
ser og håndlavede julegaver.
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Roen indfinder sig, når dækkene 
knasende standser i perlegruset. 
Mellem sirlige rækker af små bær-
buske går høns og pirker i græsset. 
Hyggespredere. Hvilepulsen er på 
plads allerede inden gæsten vender 
blikket mod Herthadalens restau-
rant og pavillon. Stråtækt, nymalet 
landbrugsrødt og et væld af hvid-
sprossede vinduer, anbragt lige midt 
i skoven. Der skal ikke meget fantasi 
til for at forestille sig, hvordan ste-
dets ro bliver til romantik for de 
talrige brudepar, der vælger at holde 
brylluppet her midt i Lejres skov. 

Dit livs skovtur
For restauratør Mikkel Jerger har Her
thadalen altid været meget mere end 
mad. Det er hele oplevelsen af at være 
på sit livs skønneste skovtur. I 2011 
holdt han og hans kone, Marie Louise 
Munkegaard, selv deres bryllup her. På 
det tidspunkt var Mikkel Jerger ansat til 
at varetage events på Ledreborg Slot, 
som ejer restaurantens bygninger. Fak
tisk var han allerede blevet hentet til 
restauranten for at bidrage til udviklin
gen. Det førte så vidt, at han i 2013 selv 
overtog forpagtningen.  

”Jeg ville gerne have mere natur og 
mere oplevelse ind i stedet. Mange ser 
restauranter som et spørgsmål om at 

Tekst: Johanne Gabel  Foto: Kristian Isbrand (Madfoto af Marie Louise Munkegaard)

levere mad og drikke – uden oplevelsen. 
Der er ikke mange, som kan sige, at 
de dyrker deres råvarer selv,” siger 
Mikkel Jerger, som gerne opfordrer 
gæsterne til at tage velkomstdrinken 
med udenfor for at se på skiltene ude i 

bærhaven eller slå sig lidt ned ved et af 
havens cafeborde. Lavet af store tykke 
rundtenommer af træ selvfølgelig. I 
samme ånd opfordrer Herthadalen på 
sin hjemmeside til, at arbejdspladser 
kommer ud at holde skovmøder med 
frisk luft til hjernen, ligesom det klart 
fremgår, at menuer er afhængige af 

En helt særlig skovtur
Herthadalen er historien om en skovtur ud over det sædvanlige. Om 
maden som kommer lige derude fra urtehaven, bærhaven, skoven og 
Herthamarken. Om småsprosset romantik og skovsøens ro, garneret 

med hyggelys, brudegynger og vielsespladsen i en slynget eg. Restau
ratør Mikkel Jerger får gæsterne til at glæde sig, nyde det og huske 

historien. 

”Jeg ville gerne 
have mere natur 
og mere oplevelse 
ind i stedet. Mange 
ser restauranter 
som et spørgsmål 
om at levere mad 
og drikke – uden 
oplevelsen.”

sæson, høst og hvilket vildt, der er 
skudt i Ledreborgs skove.

”Det kræver sindssygt meget af 
både os og gæsterne at lave denne 
her omstilling,” siger Mikkel Jerger med 
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henvisning til den mere bæredygtige 
servering, som han er pioner for, og 
som han heldigvis fornemmer, at folk i 
det hele taget har fået langt mere ap
petit på. Han fortsætter:

”90 procent af vores omsætning er 
selskaber, og vi er nødt til at sige til 
dem, der eksempelvis planlægger bryl
lup her, at vi ikke kan være 100 procent 
sikre på, hvad der kommer op af jorden 
den pågældende uge, og at ’I må stole 
på os’. Hvis det ikke bliver asparges, så 
bliver det måske squash i den forret.” 

Grøn selvforsyning
De fleste ved godt på forhånd, hvad 
Herthadalen står for og vælger det 
til. Noget i Mikkel Jergers arbejde med 
at fortælle en hel historie ser ud til at 
lykkes. Rygtet løber i forvejen. Ikke bare 
til Lejreborgerne, selvom de udgør en 
loyal og værdsat kundebase, men også 
gæster fra Roskilde, København, Norge, 
Tyskland og sågar Kina, som altså 
er med på charmen ved det uforud
sigelige. Det er ikke svært for Mikkel 
Jerger at forklare, hvordan menuerne 

bliver til, når han kan vise, at restau
ranten henter ingredienserne i egen 
urtehave, fra skoven, den nyetablerede 
bærhave og den nyerhvervede grønt
sagsmark, Herthamarken. Sidstnævnte 
er en investering på to hektar i Ab
betved under ledelse af chefgartner 
Frederik Sahlin, som Mikkel Jerger i 
øvrigt læste om i ’Vores grønne Lejre’. 
Han tog kontakt, og i dag står Frederik 
Sahlin for restaurantens vej til selvfor

syning med grønt. 
”Der er mellem 40 og 45 forskel

lige grøntsager, bær og blomster. I år 
kommer vi op på 60 procent selvfor
syning. Målet er 75 procent næste år,” 
siger Mikkel Jerger, som også har haft 
travlt med at hengemme. Løg og bær 
er syltet, grøntsager er fermenteret, så 
høsten kan række ind i vinterhalvårets 
menuer og bidrage til at tippe balancen 
på tallerkenerne, så der er mindre kød 
og mere grønt. Det, der ikke dyrkes af 
Herthadalen selv, eller som kan hentes 
fra skoven, foretrækker Mikkel Jerger at 
få leveret så nært fra som muligt. Hel
lere et andet produkt end et æble fra 
Ægypten. Vildsvin, lam og en lejligheds
vis urokse kommer fra Sagnlandet 
rundt om hjørnet. Det meste kød er 
gæs, fasaner, ænder og råvildt skudt af 
slottets jæger i skoven. 

”Det tager lang tid at bearbejde, når 
vi får hele dyr leveret. Men det er også 
meget sjovere,” siger Mikkel Jerger, som 
bestræber sig på at bruge hele dyret 
fra snude til hale. Næste år vil Her
thadalen forsøgsvist undgå alt okse og 

”Der er mellem 40 
og 45 forskellige 
grøntsager, bær 
og blomster. I år 
kommer vi op på 
60 procent selvfor-
syning. Målet er 75 
procent næste år,”
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”Da vi begyndte at 
lave gin, var der cirka 
500 brands, i dag er 
der 5.000,”

kalvekød. Og ja, det er er et hensyn 
til klimaet, og Mikkel Jerger viger ikke 
tilbage for at anbefale de menuer, som 
giver mening i den store sammenhæng. 
Han serverer også postevand i flasker 
med påskriften ’Gratis grundvand’.

”Vi må gerne stikke lidt til folk. Uden 
at blive politiske. Så kan folk lige tænke 
over, at vi ikke kan tage rent og gratis 
grundvand for givet,” siger han og 
tilføjer: ”...og vi har kun fået positive 
reaktioner på det.”

Lokaløkologisk skovkøkken
”Der er sket noget med folks miljøbevi
dsthed her i starten af 2019. De for
retninger, som ikke tager stilling til det, 
taber terræn inden for kort tid,” siger 
han, som i kraft af sit eget drive gen



10  Vores grønne LEJRE • November 2019 Vores grønne LEJRE • November 2019  11 

nem flere år føler, at han står på sikker 
grund med sin fortælling. 

”Vi får virkelig meget foræret, fordi 
stedet ligger, hvor det gør. Det giver 
en anden troværdighed, end når en 
restaurant taler om ‘lokale råvarer’, 
mens du sidder midt i byens larm. Her 
er fasanerne og råvildtet lige uden for 
døren. Det er ikke mere end tre uger 
siden, at jeg så havørnen fiske herude i 
søen. Du ved, beliggenhed, beliggenhed 
og beliggenhed,” siger restauratøren 
med et smil og fortsætter: ”…med 
Nationalparken, Ledreborg Slot og 
Knapsøen. Det giver noget helt andet, 
når du kan vise, at vi har vores egen 
mark, vores egen urtehave og bærhave. 
Den fortælling gennemfører vi  også i 
vores indretning. Da vi kom var det slidt 
i kanterne og brune vægge,” siger han 
og kigger rundt i den lyse Birkestue, 
som han har indrettet sammen med 
sin kone. Her er brændevæg, parket
gulve og en endevæg med store blanke 
plankehylder lavet af træer, der er 
væltet i stormen i skoven udenfor. På 
hylderne er der store sylteglas med 
gyldent indhold af blommer og æbler, 
der er bøger om at sanke og tilberede 
vildt, og der er klassikere som ’Den 
Selvforsynende Have’ og ’Økohøns’. På 

et bord midt i rummet stikker fasanfjer 
op af en krukke ved siden af vaser med 
syrengrene og nelliker.

”Du skal jo markedsføre det, som de 
andre ikke kan kopiere, og det her er 
et lokalt, økologisk skovkøkken med 
en helt unik beliggenhed i skoven i en 
nationalpark med masser af ro.”

Minder fra et skovalter
Oprindeligt er Mikkel Jerger uddannet 
i strategi og ledelse og har stort set 
fra starten beskæftiget sig med at 
koge events sammen med mad. Det 
var også i den funktion, at han kom til 
Ledreborg. Det fornægter sig ikke, når 
han fortæller, hvordan han arbejder 
med tre etaper af Herthadalens ydelser: 
Forventningen, oplevelsen og mindet. 
Det første skal bygges op, inden selve 
dagen for arrangementet, med billeder 
og fortællingen om Herthadalen, så 
gæsterne kan glæde sig. På selve 
dagen skal forventningerne indfris, og 
oplevelsen leveres til fulde, også selvom 
det eksempelvis er St. Bededag med 
maksimalt pres af 700800 gæster 
igennem på en forlænget weekends 
konfirmationer. Det forpligter, som Mik
kel Jerger understreger. Mindet skal jo 

vare længe, for nogle resten af livet. 
For at ramme billederne ind til både 
Instagram og erindring, har Herthadalen 
blandt andet for nyligt investeret i en 
dobbelt brudegynge, som er hængt op 
med lange reb i et stort træ uden for 
restaurantens terrasse, og et skovalter. 
‘Vielsespladsen’, som han indtil videre 
kalder den platform, der er bygget ind 
i et væltet egetræ, som slynger sig ud 
over søen. Her kan brudepar blive viet 
midt i den helt store naturkatedral.

Et ja med hjertet
På vej tilbage fra vielsespladsen 
indrømmer Mikkel Jerger, at han al
lerede tumler med de næste projekter 
i tankerne. Drømmen er at gøre det 
muligt at overnatte, så gæsterne ikke 
skal bekymre sig om at køre hjem efter 
et godt selskab, og så oplevelsen bliver 
forlænget med at sove og vågne i 
naturen. ‘Glamping’ hedder den form for 
mere glamourøs camping, hvor det for 
eksempel er lidt lækre telte, der stilles 
permanent op. 

Og så vil restauratøren gerne åbne 
restauranten for dem, som ikke lige 
skal holde store selskaber. Med andre 
ord, en restaurant med mere gængse 
åbningstider. Som forberedelse er køk
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Herthadalen
• 16 faste medarbejdere
• 20-30 deltidsansatte
• Selskaber udgør 90 procent af omsætningen
• Den fredags- og højtidsåbne restaurant udgør 10 

procent af omsætningen
• Havde i alt 30.000 spisende gæster i 2018
• Fire selskabslokaler med i alt op til 250 
 siddepladser
• Udendørskøkken, terrassepladser, bærhave, 

urtehave, Herthamarken, gårdbutik, brudegynge 
og skovalter til vielser 

• Hvis du har holdt bryllup eller konfirmation på 
Herthadalen, skal du ikke blive overrasket over 
at få et gammeldags, håndskrevet julekort i 
postkassen 

Mikkel Jerger
• 38 år
• Restauratør på Herthadalen siden 2013
• Oprindeligt uddannet i strategi og ledelse
• Har været i flåden og sejlet ved bl.a. Grønland
 ... hvor han i øvrigt også har boet i tre år som barn
• Kom til Ledreborg slot i 2003
• Gift med fotograf Marie Louise Munkegaard 
• De er forældre til en datter på 2 ½ år, og en lille 

dreng på knapt to måneder.
• Efter at have boet på arbejdspladsen i Hertha-

dalen et par år, har familien nu valgt at bo i Dragør 

Stefan Hedegård
Direktør og mejejer af Herthadalen

kenet i år blevet udvidet med 80 kvadrat
meter. Det skyldes også, at Mikkel Jerger 
gerne vil bevæge sig lidt væk fra det 
udprægede selskabsprædikat, som ikke 
trækker anmeldelser og stjerner. Faktisk 
kommer der slet ikke madanmeldere med
mindre, at man har en mere tilgængelig 
og hver dagsåben restaurant. Mere end 
hver fredag i hvert fald. Det er jo også 
ærgerligt, når der nu netop bliver arbejdet 
så indgående med både mad og helhed på 
Herthadalen. 

”Når stedet er så smukt, kunne vi helt 
sikkert godt slippe afsted med at lave 
lakseroulade, steg og flødekartofler. Det 
ville nok også give flere kuverter igennem 
butikken. Vi afskærer os jo også fra nogle, 
når vi gør det på denne her måde. Men vi 
tager ikke de nemme løsninger. Så ville vi 
jo ikke selv gide at arbejde her om fem år,” 
siger Mikkel Jerger og fortsætter:

”Det her skal jo været noget, som man 
gør, fordi man har lyst og ikke kan fores
tille sig andet. Det er næsten som at sige 
ja til sin kone i kirken. Det skal være fordi, 
jeg vil stå op til det hver morgen. Resten 
af mine dage. Jeg har gjort det her 100 
procent og helhjertet. Så her bliver jeg 
forhåbentlig de næste 30 år.” 
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Bydel med fællesskab

Tekst & foto: Kristian Isbrand

Her skal jeg mødes med Rebecca, der sammen med sin mand 
Sylvester, har investeret i gården - inklusiv de sidste 22 
hektar jord. Man fornemmer straks, at stedet er under foran-
dring. Maleren er i gang med kalkkosten på det nyrenoverede 
stuehus, og flere steder på grunden er håndværkere i gang 
med mindre byggeprojekter. Vi sætter os til rette på terras-
sen på bagsiden af huset, hvor høns, heste og børn i skøn 
forening udfolder sig i haven. 

Ægteparret Rebecca og Sylvester havde i mange år været 
optaget af idéen om at bo i et bofællesskab, der var bygget op 
omkring fællesskab og bæredygtighed. Fra parcelhuset i Viborg 
ledte de efter bofællesskaber eller ejendomme med potentiale 
til, at de kunne realisere deres drøm. Da Sylvesters virksomhed lå 
i København, var det naturligt at vende blikket mod Sjælland. Det 

Vores Grønne Lejre er taget til Hyllegården i udkanten af Hvalsø. Et 
stykke ud af Åsen sydvest for industrikvarteret ligger den gamle gård, 
hvis jorder af flere omgange har været udstykket til nye boligprojekter. 

viste sig dog ikke at være helt ligetil. I første omgang kiggede de 
efter noget eksisterende, men de fandt ikke noget, der levede op 
til deres ønsker og forestillinger. Der var forskellige kriterier, der 
skulle opfyldes for, at parret kunne se sig selv i det. Der skulle 
være jord til selvforsyning, det skulle ligge i nærheden af en sta
tion med direkte forbindelse til København, og så skulle der være 
mulighed for at udstykke jord og bygge et større antal boliger.

Fra tanke til handling
Sammen med kaospiloten Thomas Persson lavede Rebecca en 
projektbeskrivelse under overskriften ’Et moderne, bæredygtigt 
boligfællesskab’, og inviterede så til stiftende generalforsamling 
i en ny forening, kaldet ‘Sjællandsk muld’. Men den store tilslut
ning kom bag på dem. Vi havde bare annonceret det på face
book, men der kom over 50 interesserede, som vi ikke kendte på 

Rebecca Sørensen kigger ud over Hyllegårdens marker, der om få år er omdannet til Boligområdet ‘Hyllegård Høje’.
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Tekst & foto: Kristian Isbrand

forhånd, griner Rebecca. 
Herefter gik vi mere håndgribeligt til værks. Vi begyndte at gå 

til kommunerne med vores projektbeskrivelse, og i Lejre blev vi 
rigtig godt modtaget. Der var meget genklang og sammenfald 
mellem vores projektidé og Lejre Kommunes ambitioner på områ
det. Vi blev kørt rundt i landskabet og præsenteret for forskellige 
egnede grunde  bl.a. jorden her ved Hyllegård. Så vi besluttede 
os for, at det skulle være i Lejre Kommune, fortæller hun.

Nu var projektet så langt, at Rebecca og Sylvester turde tage 
springet. De solgte huset i Viborg og flyttede til København. Her 
ville de bo, indtil de kunne købe en egnet grund og komme i gang.

Der manglede dog stadig penge til projektet, fortæller Rebecca. 
Det var svært at få foreningens medlemmer til at indbetale 
penge til et projekt, der på daværende tidspunkt ikke var mere 

end en god idé. Sylvester besluttede sig for at investere i et 
stykke jord ved Hyllegård. Samtidigt blev projektidéen om et 
bofællesskab udviklet i retning af et koncept, der kunne kop
ieres. For der var jo ingen grund til at lave samme arbejde flere 
gange, og hvorfor kunne der ikke ligge mere end et bofælleskab 
på jorden? Så vi endte med at købe al jorden, der var udstykket 
– inkl. selve gården. Det blev til i alt 22 hektar. 11 ha. i byzone og 
11 ha.  i landzone, fortæller Rebecca.

Design af ’Hyllegård høje’
Nu var Rebecca og Sylvester pludselig jordsælgere, og de ville 
gerne sikre sig, at hele området fik den samme kvalitet, som 
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de selv gik efter i deres eget bofællesskab. Det nye boligområde, 
der har fået navnet ’Hyllegård Høje’, kommer til at bestå af seks 
bofællesskaber fordelt på grundens bakketoppe. Det største er 
estimeret til 45 boliger, og det mindste til ca. 20. I alt mellem 170 
og 200 nye boliger.  Vi ville ikke bestemme, hvordan hvert enkelt 
byggeri skulle se ud, men vi ville gerne skabe en ramme og et 
koncept, man skulle holde sig inden for, forklarer Rebecca. Så vi 
gik i samarbejde med arkitekter og jurister omkring en samarbe
jdsmodel og et overordnet design af området, som interesserede 
bofællesskaber kunne byde ind på. De enkelte bofællesskaber 
skal f.eks. holdes inden for en bestemt størrelse. Ellers kan det 
gå ud over sammenhængskraften og de personlige relationer. 
Da vi har stor fokus på bæredygtighed i projektet, er der også 
krav til byggemetoder og –materialer. Man må f.eks. ikke bygge 
med beton og cement, og vil man bygge med mursten, skal det 
være genbrugssten. Tagrender skal være af stål eller plast, og 
ikke zink, der kan forurene grundvandet. Der skal etableres et 
antal solceller, der skal kunne dække eget behov + ca. en elbil pr. 
husstand. Og det er da også en del af planen, at området har en 
fælles delebilsordning med elbiler. 

 Hver bolig skal have minimalt, privat havestykke. Haver bliver 
normalt lagt ud til græs, men vi ser hellere, at jorden bliver 
brugt til et fællesareal, der ligger som en naturkorridor mellem 
bofælles skaberne.

Det bliver et større fællesområde med plads til sammenhæn
gende vild natur, bærbuske, høns, regnvandssøer, stor biodiver
sitet osv. Ting man ikke normalt ville kunne realisere inden for en 
parcelhushave, fortæller hun.

Plads til alle
Så vi projektsælger altså storparceller til bofællesskaber, og man 
kan ikke komme og købe en enkelt villagrund. Man kan heller ikke 

købe en grund og udelukkende bygge den til med rækkehuse. 
Hver parcel SKAL have et fælleshus. Man er også forpligtet til at 
realisere lejeboliger inden for sin klynge, så det bliver en blanding 
af af ejer og lejeboliger. Vi vil gerne have, at der kommer en vari
ation i befolkningssammensætningen i området, så vi får et stort 
spænd i alder og økonomisk formåen. Der skal både være plads til 
pensionister, enlige forældre og de mere velstillede børnefamilier, 
siger Rebecca.

Foreningen Sjællandsk Muld er først nu ved at være klar til at 
sælge parcellerne på deres område, men Rebeccas forventning 
er, at projektet overvejende vil tiltrække folk og familier fra de 
store byer Roskilde og København, men også nogle lokale, der 
gerne vil være en del af fællesskabet. Foreløbigt er der indgået 
optionsaftale om den ene grund. Og så er vi i dialog med forskel
lige andre. Vi har gennem de senere år opbygget et netværk af 
interesserede – bl.a. gennem Landsorganisationen for Økosam
fund (LØS), fortæller Rebecca. 

Hjerteblod og investering
Rebecca forklarer, at de har lavet en konstruktion, der går ud på, 
at de Fællesskaber eller firmaer der køber en storparcel, også 
indgår i at leje gården og landbrugsjorden i en 30 årig lejekontrakt 
med rullende opsigelse. Dvs., at lejeaftalen bliver fornyet hver 
dag, så den hver dag stadig gælder i 30 år. Hvert bofællesskab 
betaler så abonnement til Hyllegård, som udløser den kapital, der 
skal bruges til bl.a. istandsætning af gården til fællesfaciliteter. 
Så ’Hyllegård Udvikling’ låner pengene for bofælleskaberne, som 
så betaler dem af på ca. 10 år. 

Selvom projektet for Rebecca og Sylvester overvejende bygger 
på drømme og hjerteblod, er der også et økonomisk aspekt. – 
Sylvester har investeret sin formue, som han har optjent gennem 
sit spilfirma Sybo Games, der står bag successpillet ’Subway 

3-D-illustration af hvordan et miljø omkring Hyllegår Høje kunne se ud.
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Hyllegård Høje

Kommende boligområde bestående af selvstændige bofælles
skaber, der skal byggets op omkring Hyllegården ved Hvalsø.

Grunden er på 22 ha., hvoraf de 11 ha. er byzone og de øvrige 11 
ha. er landbrugsjord.

Projektet drives af foreningen ‘Sjællandsk Muld’ og selskabet 
‘Hyllegård Udvikling’, der ejes af Sylvester Jensen og Rebecca 
Sørensen.

Surfers’, og pengene skal hjem igen i løbet af en periode på 10 år, 
sammen med et afkast på 5 procent. Så vi har altså god tid til at 
vente på de rigtige projekter, fortæller Rebecca.

Selvforsyning
Til området hører 11 hektar jord i landzone, som skal fungere 
som landbrug og rekreativt område, samt dyrkning af afgrøder til 
selvforsyning. Det bliver ikke fordelt mellem de enkelte bofæl
lesskaber, men skal være ét samlet område, som man skal bruge 
og dyrke i fællesskab. Det kan være, at der bliver et område med 
husdyr, et område med vild natur osv. Det bliver besluttet i et 
udviklingsråd med repræsentanter for alle bofællesskaberne. 

For Rebecca er tankerne om bæredygtighed og selvforsyning 
ikke kommet ud af det blå. Hun er vokset op på et lille økologisk 
hobbylandbrug, hvor forældrene dyrkede grøntsager og husdyr 
til selvforsyning, og blev derigennem afklaret med, at der var 
for meget arbejde og ansvar for én familie alene på et større 
husmandssted. Når forældrene skulle ud at rejse, kostede det 
dobbelt op, da de skulle hyre folk til at passe driften. Denne erfar
ing har været med til at spore hendes tanker ind på det at dele 
– både arbejdsbyrden og udbyttet. 

Rebecca og Sylvester er lige nu, sammen med deres to børn på 
seks og ni år og Rebeccas forældre, de eneste beboere i det, der 
skal blive Hvalsøs nye boligområde ’Hyllegård Høje’. Men inden 
længe vil området summe af liv og være beboet af flere hundrede 
børn, ældre, enlige og familier med det til fælles, at de ønsker 
at bo tæt, i fællesskab med andre i et grønt og bæredygtigt 
minisamfund i udkanten af stationsbyen Hvalsø i Lejre kommune.   

Området er tænkt til at kunne rumme seks bofællesskaber. De skal bygges 
på hver af de 6 bakker på grunden.

Øverst: Rebecca Sørensen. Nederst: Sylvester jensen.
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I 2015 blev Nationalpark Skjoldungernes Land indviet, og to 
år senere lå en nationalparkplan klar. Planen beskriver na-
tionalparkens målsætninger og indsatsområder, og her kan 
man blandt andet læse, at 40 procent af nationalparkens 
midler til projekter skal gå til naturforbedrende indsatser.

Siden foråret 2017 er en lang række naturforbedrende 
projekter derfor søsat eller gennemført i nationalparken – 
mange af disse i Lejre Kommune.

Masser af vandhuller
De seneste to år har nationalparken gravet eller forbedret i alt 
11 vandhuller. Syv af disse ligger i Lejre Kommune. Vandhullerne 
gavner især padder, men også fugle og insekter nyder godt af de 
nye levesteder. 

De første tre vandhuller blev gravet i sommeren 2018 på et 
privat areal ved Kisserup. Ejerne ønskede at skabe endnu bedre 
kår for naturen, og nationalparken finansierede projektet. Efter
følgende modtog nationalparken flere henvendelser fra lodsejere, 
som ønskede et samarbejde om lignende naturforbedrende tiltag 
på deres arealer. 

I Lejre Kommune har det resulteret i yderligere to vandhulspro
jekter. Ved Skoemagerkroen stod et fint vandhul klar til frøer 
og insekter i oktober  lige ved siden af en blomstermark, som 
nationalparken etablerede i foråret. 

Ved Skov Hastrup graver nationalparken yderligere tre vand
huller som en del af et større projekt. På samme områder plantes 
små krat og et hegn sættes op, så heste og køer kan gå og 
græsse. Formålet er at genskabe et overdrev. Denne naturtype 

Året nærmer sig sin afslutning, og i Nationalpark Skjoldungernes Land 
ser man tilbage på de første begivenhedsrige år. Nationalparken har 
blandt andet igangsat og gennemført en række projekter, som har 

forbedret naturen i Lejre Kommune, fx etablering af vandhuller, natur
pleje af enge og overdrev, restaurering af vandløb, særlige indsatser for 

truede arter og bekæmpelse af invasive arter.

Tekst: Nynne Sørgaard   Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land

NATIONALPARK-
PROJEKTER 
GØR LEJRE 
GRØNNERE
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var tidligere vidt udbredt i området, men de fleste overdrev er 
forsvundet efter opdyrkning eller tilplantning for mange år siden.

Græsning øger biodiversiteten
Det er ikke kun ved Skov Hastrup, at nationalparken har sat 
hegn op til græssende dyr. Det er også sket på enge og andre 
naturarealer ved Gl. Lejre, Ledreborg Kildeplads, Bæsted Skov, 
Gevninge, Oren Skov, Hulegård og Herslev. Græsningen skal sikre, 
at områderne ikke vokser til med højtvoksende og dominerende 
urter, buske og træer, som stjæler lys og plads fra mere sårbare 
og lyskrævende arter. Ved at lade køer eller heste gå rundt og 
trampe og æde på arealerne, opstår der områder, hvor flere 
forskellige arter af planter kan etablere sig og trives, og på den 
måde skaber græsningen en større artsrigdom.

De store, græssende dyr kan også hjælpe med at bekæmpe 
nogle af de invasive arter, som ellers breder sig med stor hast, 
fx rød hestehov og gyldenris. Dog er det ikke altid nok, og på et 
areal ved Gl. Lejre har nationalparken derfor haft både kratrydder, 
heste og får i brug for at bekæmpe den invasive gyldenris, som 
ellers ville stjæle pladsen og lyset fra de fleste andre arter af 

planter i området. 
Kratrydderen har også været i brug i Bjergskoven under 

Ledreborg Gods tilbage i november 2017, hvor nationalparken 
ryddede birk og pil fra et fattigkær. Fattigkær er en sjælden 
naturtype i Østdanmark, og derfor er der nogle særlige arter, fx 
tranebær, den insektædende rundbladet soldug og forskellige 
arter af tørvemosser, som trives netop der. Området var ved at 
gro til, og for at bevare det særlige naturområde, måtte nation
alparken tynde ud i birk og pilekrattet.

Indsats for særlige arter
I Lejre Kommune ligger nogle unikke naturområder, og blandt 
andet i Bidstrup Skovene finder man levesteder for truede arter. 
Her lever den sjældne hasselmus, som ikke er en mus, men den 
eneste art fra syvsoverfamilien, vi har i Danmark. Det lille dyr 
er på den danske rødliste, hvilket betyder, at den er i fare for at 
forsvinde. Derfor gør Naturstyrelsen et stort arbejde for at sikre 
dens levesteder i Bidstrup Skovene, og her bidrager National
park Skjoldungernes Land økonomisk samt med arrangementer, 
der sætter fokus på det lille pattedyr.

Det Skotske Højlandskvæg hygger sig ved det 
nyetablerede vandhul ved Skoemagerkroen. 

Foto: Thomas Vestergaard Nielsen
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Bidstrup Skovene har også nogle af landets fineste lokaliteter, 
når det kommer til dagsommerfugle. Her er der set op til 30 
forskellige arter på de mest artsrige skovenge og moser, blandt 
andet sjældne arter som hvid admiral, skov og engperlemorsom
merfugl, kejserkåbe og dukatsommerfugl. Nationalparken har 
fået udarbejdet forvaltningsplaner og faktaark for 12 sårbare 
arter. Særligt engperlemorsommerfuglen har der været fokus på 
med overvågning og anbefalinger om tiltag på seks skovenge i 
Bidstrup Skovene, hvor den truede sommerfugl stadig lever.

Endelig er der lige nu også et projekt i gang, der skal munde 
ud i små forvaltningsplaner for 20 udvalgte arter af planter, fx 
blåtoppet kohvede. Med forvaltningsplanerne kan nationalparken 
i samarbejde med lodsejerne gøre en målrettet indsats for, at de 
sjældne arter kan overleve og gerne brede sig i nationalparken.

Stenrev i Roskilde Fjord
Der sker også en hel del ude på Roskilde Fjord. Nationalparken er 
midt i et treårigt projekt, som er støttet af Friluftsrådet, og som 
har til formål at udvikle et bæredygtigt friluftsliv på fjorden. Det 
betyder, at der skal være gode muligheder for, at fjorden kan be
nyttes til friluftsliv, men under hensynstagen til fjordens natur – 
især det unikke fugleliv, der er en væsentlig årsag til, at Roskilde 
Fjord er udpeget som et Natura 2000område.
I den forbindelse opsætter nationalparken skilte på øer og holme 
i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Skiltene fortæller om 
adgangsforbuddet på og omkring fjordens øer og holme i denne 
tid, hvor fuglene er særligt sårbare. Yderligere er der udviklet en 
folder, der guider til gode friluftsoplevelser på Roskilde Fjord og 
samtidig fortæller om, hvordan man undgår at forstyrre fuglene.

Også under vandet arbejder nationalparken for at skabe bedre 
forhold for fjordens liv. Tidligere har der været stenrev i Roskilde 
Fjord, men i 1800tallet og første halvdel af 1900tallet blev 
mange sten fisket op og anvendt i forskellige typer af byggeri mv. 
Nationalpark Skjoldungernes Land ønsker at genetablere stenrev 
i Roskilde Fjord. Derudover ønsker nationalparken også at etablere 
et særligt stenrev til formidling, hvor nysgerrige snorklere og 
badende kan svømme ud og få et kig på livet under overfladen.

Stenrev er havets oaser. Her finder man et særligt rigt plante 
og dyreliv. Makroalger hæfter sig på stenene og danner store 

tangskove. Muslinger, snegle og børsteorme trives på og under 
stenene, havørred kan gemme sig bag sten og tang, og revene er 
et opvækstområde for en masse fiskeyngel.

Samarbejde er guld
Når nationalparken igangsætter og gennemfører projekter, sker 
det altid ad frivillighedens vej. Derfor er det afgørende for nation
alparken med et godt og tillidsfuldt samarbejde med ikke mindst 
de lokale lodsejere, men også lokale foreninger, myndigheder, 
forskere og mange, mange andre. Et godt eksempel er plastikind
samlinger langs Roskilde Fjord. Projektet blev igangsat af Plastic 
Change i samarbejde med nationalparken, men nu står lokale tov
holdere for de to årlige arrangementer, og overalt langs fjorden 
mødes frivillige for at fjerne plastik og andet skrald. 

De mange samarbejder gør det muligt at gennemføre flere, 
større og spændende projekter i hele nationalparkens 170 km2 
store område. Med andre ord – nationalparken arbejder ikke alene, 
og alle borgere i både Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner 
er en stor og vigtig del af National park Skjoldungernes Land.

Foto: Mikkel Eeg

Foto: Maria Kristina Holst
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Nationalparkannonce

Nationalparken rummer 170 kvadratkilometer enestående natur, kulturhistorie 
og nogle af de smukkeste landskaber. Oplev Roskilde Fjord med strandenge, 
kystskrænter, øer, holme og et enestående fugleliv – eller forsvind ind i de store 
midtsjællandske løvskove med vandrestier og lejrpladser. 
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Tekst og foto: Trine Hahnemann/Gyldendal

Grøn vintermad til 
de kolde dage

Kok og kogebogsforfatter Trine Hahnemann er en mester i det 
grønne køkken. Her får vi lidt inspiration til vintersæsonen fra 

hendes bog Comfort Food.

TIL 4 PERSONER
1 butternut squash med
skræl, ca. 800 g
2 spsk. ekstra jomfruolivenolie
salt og friskkværnet peber
brøndkarse til pynt
Topping:
2 forårsløg
1 lille, grøn chili, finthakket
3 spsk hakket persille
3 spsk hakket mynte
1 fed hvidløg
1-2 spsk citronsaft
2 spsk smør
100 g mandler, grofthakkede

Forvarm ovnen til 180 grader.
Del squashen på langs, og skrab kernerne ud. 
Skær derefter hver halvdel i skiver. Vend dem 
omhyggeligt med olie, salt og peber i en skål. 
Læg skiverne på en bageplade beklædt med 
bagepapir, og bag dem i ca. 15 minutter.
Lav toppingen imens. Bland chili, persille, 
mynte, presset hvidløg og citronsaft i en skål. 
Skær forårsløgene i tynde skiver. Smelt smør-
ret, tilsæt forårsløg og mandler, og sauter til 
mandlerne er brune. Tag panden af varmen, og 
hold indholdet varmt.
Kom de bagte butternut squash på et fad. Rør 
krydderurteblandingen sammen med mandler 
og forårsløg, og kom det oven på squashene. 
Pynt til sidst med brøndkarse.

VARM BUTTERNUT SQUASH
MED MANDLER OG 
KRYDDERURTER
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Grøn vintermad til 
de kolde dage

Skræl kartofler og selleri, og skær dem i grove tern. Læg 
kartofler, selleri og hvidløg i en stor gryde, og dæk med rige-
ligt vand. Bring gryden i kog og lad den simre i 25 minutter. 
Skyl imens grønkålen grundigt, knug vandet ud af den, og 
hak den. Kom kålen i gryden, og lad den simre i yderligere 5 
minutter eller til grønsagerne er møre. Hæld dem derefter 
i en sigte, og gem 1 dl af grønsagsvandet. Kom grønsagerne 
i en stor skål og mos dem med et piskeris. Tilsæt smør og 
grønsagsvand, mens mosen stadig er lidt klumpet. Rør mo-
sen igennem og smag til med salt og peber.
Lav de lynstegte grønsager, mens de andre grønsager koger. 
Skær bunden af rosenkålene, kassér eventuelle grimme 
blade. Pres derefter hvert rosenkål mellem håndfladerne, 
til de yderste blade løsner sig. Pil dem forsigtigt af, og sæt 
dem til side. Skær det inderste af hvert rosenkål i halve eller 

GRØN MOS 
MED LYNSTEGTE 
ROSENKÅL OG ÆBLER

TIL 4 PERSONER

MOS
600 g kartofler
400 g knoldselleri
2 fed hvidløg, hakkede
100 g grønkål, uden grove
stilke
50 g smør
salt og friskkværnet peber

LYNSTEGTE GRØNSAGER
400 g rosenkål
2 porrer
2 æbler, udkernede
2-3 spsk ekstra
jomfruolivenolie
3 fed hvidløg, finthakkede
1 tsk friskrevet muskatnød

kvarte, alt efter størrelse. Skær porrerne i skiver, og skyl dem 
omhyggeligt, lad dem dryppe grundigt af. Skær æblerne i 
både. Varm olien i en stor sauterpande, tilsæt de halve ro-
senkål, porrer, hvidløg og muskatnød, og sauter i 5 minutter. 
Tilsæt derefter æbler og sautér i yderligere 3 minutter ved 
god varme. Tilsæt rosenkålsbladene, smag til med salt og 
peber, og server med mosen.
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TIL 4 PERSONER
700 g spinat
500 g ricotta
4 spsk fint majsmel
½ tsk friskrevet muskatnød
2-3 spsk ekstra
jomfruolivenolie
salt og friskkværnet peber

TOMATSAUCE:
1 porre
1 squash
1 spsk ekstra jomfruolivenolie
2 fed hvidløg, finthakkede
1 dåse (400 g) hakkede
tomater
1 dl vand
5 salvieblade, hakkede
1 dl fløde
salt og friskkværnet peber

TIL SERVERING:
kogte ris eller kogte kerner

Skyl spinaten i flere hold koldt vand, og lad 
den dryppe af i en sigte. Sæt en gryde over 
medium varme, kom spinaten i, og damp den 
til den falder sammen. Pres derefter så meget 
væde ud af spinatbladene som muligt. Hak 
spinaten fint og bland den med majsmel, 
muskatnød, salt og peber. Med en spiseske 
formes blandingen til boller. Varm olien i en 
stegepande, og steg bollerne i 3-4 minutter 
på hver side. Sæt dem til side, og hold dem 
varme.
Lav tomatsaucen. Skær porren i 1 cm skiver, 
skyl dem i koldt vand, og dryp dem grun-
digt af. Skær squashen igennem på langs og 
derefter i 1 cm skiver. Varm olien i en gryde, 
og sautér hvidløgene i 1 minut, tilsæt porre 
og squash, og sauter i yderligere 2 minutter. 
Tilsæt tomater, vand og salvie, og lad saucen 
simre i 5 minutter. Tilsæt derefter fløden, og 
lad den simre i yderligere 5 minutter. Smag til 
med salt og peber. Læg forsigtigt spinatbol-
lerne ned i saucen.

Server med kogte ris eller kogte kerner.

Trine Hahnemann er kok, kogebogsforfatter og iværksætter. Hun 
driver delikatessebutikken Hahnemanns Køkken, bageri, events og 
kokkeskole - 100% økologisk.
Hahnemannskoekken.dk

SPINATBOLLER I 
TOMATSAUCE.
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Sagafjord

 

 

ÅRETS JULEGAVEIDÉER FRA SAGAFJORD

Mere info på www.sagafjord.dk eller tlf. 46 75 64 60

OPLEVELSER PÅ 
SAGAFJORD 2020

Velgørenhedsarrangement 
til støtte for 

Julemærkehjemmet Liljeborg 

Rundvisning og auktion på Julemærkehjemmet samt 
sejlads, middag og intimkoncert på Sagafjord 

Stig Rossen Julemærkehjemmet Liljeborg Michala Høj

Besøg på Julemærkehjemmet Liljeborg 
Winnie Liljeborg, Stig Rossen og Forstander Henrik Hougaard Bøtkjær viser rundt, og  

der vil være auktion med Stig som auktionarius. 

Sejlads med middag og intimkoncert på Sagafjord
Herefter følger en smuk sejlads på Roskilde Fjord med lækker 3-retters menu komponeret 

af  køkkenchef  på Sagafjord, Allan Jensen. 
Michala Høj spiller klassisk violin med et twist af  rytmisk.

Stig Rossen, der er julemærkeambassadør, synger i Panorama Salon. 

Al omsætning går ubeskåret til Julemærkehjemmet Liljeborg.
Der er plads til 66 deltagere til arrangementet. Pris kr. 2.000 pr. person.

Man kan trække kr. 1.200 fra i skat som donation til børn. 

Booking på tlf.: 46 75 64 60

den 13. september 2019
Kl. 17.00 - 23.30
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PÅSKEFROKOST 2020
9.-10.-1 1.-12.-13. APRIL

POPSI OG KRELLE
10. MAJ & 13. OKT.

STIG ROSSEN
20. JUNI & 21. AUG.

EVERYBODY’S TALKING
23. APRIL

MICHALA HØJ OG
SØREN BØDKER MADSEN

16. MAJ & 15. AUG.

SKT. HANS AFTEN 2020
23. JUNI

Kr. 395,-/195,-
Booking@sagafjord.dk

Børnekoncert: Kr. 250,-/195,-
Booking@sagafjord.dk

Maks. 2 børn pr. voksen

Intimkoncert og middag: Kr. 1.245,-
Booking: www.madbillet.dk

Intimkoncert og middag: Kr. 995,-
Booking: www.madbillet.dk

Koncert og middag: Kr. 795,-
Booking: www.madbillet.dk

Sejlads og middag: Kr. 745,-
Booking: www.madbillet.dk

Foredrag og middag: Kr. 595,-
Booking: www.madbillet.dk

Intimkoncert og middag: Kr. 1.245,-
Booking: www.madbillet.dk

Stig Rossen & Michala Høj inkl. 
middag og auktion: Kr. 2000,-

Booking: 46 75 64 60

’MIT LIV SOM MALENE’
2. MAJ

LARS LILHOLT
6. JUNI

STØTTEKONCERT FOR 
JULEMÆRKEHJEMMET

9. SEPTEMBER

Følg med på: www.sagafjord.dk
eller følg os på facebook

BØRNETURE MED 
UNDERHOLDNING UGE 42
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På Birthesminde bor der 4 generationer; Maria og hendes 
mand Kent, deres to børn på syv og ti år, Marias mor og 
onkel, samt hendes mormor på 94 år. Men det er Maria og 
Kent, der driver griseholdet på gården, der er blevet synon-
ymt med stedet. I 2015 fik parret mulighed for at flytte ind 
på gården og forpagte 18 af de ca. 40 ha., der hører til. Maria 
arbejdede med kunst, og Kent var i kaffebranchen, og de 
havde begge en passion for bæredygtighed og kvalitet. Da 

de besluttede sig for at satse på griseproduktion, var det ud 
fra et ønske om at gøre en forskel og skabe et alternativ til 
den traditionelle produktion. Både med hensyn til dyrev-
elfærden og til kvaliteten af kødet. Filosofien er, at hvis 
grisene får det bedste foder, og har optimale betingelser 
for deres naturlige adfærd, får man det bedste produkt i 
den sidste ende. Glade dyr er sunde dyr, og halebid, liggesår, 
tandklipning og afvænningsdiarré er ukendte begreber i 
Birthesmindes besætning.

Hvis grise satte pris på en god udsigt, så ville de økologiske sort
brogede landracegrise og uldgrisene på gården Birthesminde 

ved Arnakke, lige på Holbæksiden af Munkholmbroen, være de 
heldigste i landet. Og det er de såmænd nok. For udover sommer

foldenes fantastiske beliggenhed og grisenes vinterresidens i 
fyrreskoven på den anden side af vejen, er Birthesminde generelt 

indbegrebet af det optimale griseliv.

Tekst og foto: Kristian Isbrand  

VELFÆRDSGRISE 
MED ULD OG PLETTER
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Gamle originale racer
Jeg får en snak med Maria og Kent i deres hyggelige landkøkken 
over en kop af Kents gode kaffe. 

De fortæller, at Birthesminde producerer ca. 120 slagtegrise om 
året. Et gennemsnitligt kuld er på 910 grise, og søerne får ca. 
1,5 kuld pr. år. Maria og Kent har opbygget deres egen besætning 
af to forskellige ’slowgriseracer’: Sortbroget dansk landrace, 
som var den race vi kørte med i Danmark før landbruget blev 
effektiviseret, og som gennem de sidste 10 års tid er blomstret 
op igen efter at have været tæt på udryddelse. Og den anden er 
ungarsk uldgris, også kaldet mangalitza, som også er en original 
griserace. Fælles for dem er, at de er langsomtvoksende, og at 
de sætter mere fedt end f.eks. den danske bacongris. Kødet er 
også mørkere, og struktur og fedtsammensætning er anderledes 
 men det er også mere smagfuldt. Mangalitzakødet er lidt mere 
nøddeagtigt i smagen. Uldgrisene bliver slagtet, når de er over 
et år, og de sortbrogede er 11 måneder, mod seks måneder for 
en almindelig dansk bacongris. De har altså et noget længere liv 
end de traditionelle racer, og det er blandt andet det, der giver 
kødet sin smag, struktur og den mørke farve. Og begge racer er af 
samme grund blandt toprestauranternes fortrukne. 

Vi har oplevet, at de private kunder, modsat vores restaurant
kunder, ikke på samme måde har forstået udnyttelsen af den 
større mængde fedt. Men det er jo i fedtet meget af smagen 
sidder, og det er heldigvis ved at gå op for mange. Også at man 
lige kan lave en leverpostej af det overskydende, hvis der er for 
meget. Vi har aldrig haft så mange forespørgsler på flæskesteg 
som op til denne jul, fortæller Maria begejstret, og fortsætter: 
Tidligere kunne det være en udfordring, at mange private kunder 
foretrækker de traditionelle udskæringer, da vi så kunne stå til

bage med resten. Men vi er blevet bedre til at samle sammen op 
til f.eks. julesæsonen, og restauranterne tager hellere end gerne 
alt ’det skæve’.

0+0=1
Birthesminde har også avlet en kombination af de to racer: Det 
er som om at 0 + 0 giver 1 i denne sammenhæng; det er blevet 
en kompakt langhåret gris med de bedste egenskaber fra begge 
racer. Den har helt hvidt fedt og en meget fin marmorering, 
fortæller Kent. –Så sådan en Birthesmindesignaturgris er helt 
sikkert noget, vi vil satse mere på i fremtiden, siger han.

Spis mindre kød
Vi sælger kødet i en fordeling der hedder 1/3 til restauranter, 
primært i københavn, 1/3 fra egen gårdbutik og 1/3 som server
inger fra vores bod på Roskilde Festival, fortæller Kent. 

Tilstedeværelsen på Roskilde Festival i 2020, er dog stadig 
uafklaret, tilføjer Maria. Boden på Roskilde skal søges hvert år. 
Men vi satser på at være tilstede igen i år, og håber på en placer
ing i ’Food Court’ (en indendørs madhal med forskellige restau
ranter og madboder på festivallen), hvor vi kan løfte menuen lidt 
ud over fastfoodniveau. Og samtidig lave serveringer med mindre 
kød. Det kan lyde paradoksalt, men selvom vi er kødproducenter, 
er vi af den opfattelse, at vi generelt skal spise mindre kød. Ellers 
kan det også hurtigt blive hele årets produktion, der bliver skudt 
af der, griner hun.

Egen forarbejdning
Maria fortæller, at Birthesminde har fået midler fra LAGordningen 
(en ordning under Erhvervsstyrelsen, der har til formål at fremme 
vækst og etablering af nye arbejdspladser i landdistrikter) til at 
ombygge den gamle grisestald ud mod fjorden til en kombineret VELFÆRDSGRISE 

MED ULD OG PLETTER

De sortbrogede landracegrise hygger 
sig med at rode i  jorden på sommer-
folden ud mod Isefjorden.
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Maria kører ensileret kløvergræs ud til grisene i skovfoldene.

butik, café og forarbejdningslokale. –Vi har længe gerne villet 
have mulighed for selv at forarbejde og forædle vores kød til 
f.eks. pølser og røgvarer. Hidtil har vi fået det lavet hos forskel
lige underleverandører, som f.eks. Kødsnedkeren, Slagtergården 
i Holbæk og Lejre Mikropølsemageri. Men vores kød ligger i forve
jen ikke i den billige ende, så et eksternt, fordyrende forarbejd
ningsled gør, at indtjeningen på produkterne i sidste ende bliver 
for lille, fortæller hun. 

Og Kent supplerer: Vi vil også gerne kunne sætte vores eget 
præg på produkterne, og f.eks. lave fermenterede, lufttørrede 
pølser, langtidsrøgning og andre ting, som de traditionelle 
slagtere og pølsemagere ikke har udstyr og ressourcer til. Der 
er kun få i landet, der forarbejder til den kvalitet vi ønsker – bl.a. 
Hallegård på Bornholm og Nordhavn Manufactory i København. 

Så hvorfor ikke lære det selv? Vi har planer om et initiativ ved 
navn ’Long table Butchers’. De restauranter vi leverer til, har en 
ansat eller to, der tilsammen har viden om at lave kvalitetspølser 
fra hele verden. Tanken er, at de skal komme herud i vores nye 
forarbejdningslokale og lave charcutteri af vores kød til egne 
restauranter. Så passer jeg processen for dem – modning, tørring 
osv., fortæller Kent. Og så skal vi mødes og smage hinandens 
ting, og måske have gæstepølsemagere.

Foder af restprodukter
Der er ud over ombygningen af det gamle grisehus, også planlagt 
opførelsen af en ny lade på Birthesminde. Den skal rumme både 
maskiner, hø og et nyt foderanlæg. Vi fodrer med ca. 700 kg. om 
dagen, fortæller Maria. Jeg står i øjeblikket og blander foderet 
med håndkraft, og sætter de forskellige produkter sammen, lidt 
på gefühl, fra de forskellige baljer. Det er fysisk hårdt og ikke så 
præcist, men det skulle gerne sættes mere i system, når det nye 
anlæg kommer op. Det vil kunne dosere og blande automatisk.

Vi fodrer med ca 70% restprodukter: Vi får mask og gærfløde 
fra ølproduktionen på Herslev Bryghus, Klid fra Østagergård, des
tillerivæske og slåen fra ginproduktionen hos Henrik Hammer på 
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Birthesminde

Økologisk griseproduktion, der drives af Kent Nielsen & Maria Bojsen.

Øvrige tre generationer på Birthesminde: Børn: Ulv & Torbjørn Bojsen 
Nielsen, Marias mor: Lisbeth Bojsen, Marias onkel: Niels Bojsen, 
Marias mormor: Grethe Bojsen.

Kent og Maria forpagter 18 ha., primært til kløvergræs til græsnings
folde og ensilage.

Griseracer: Sortbroget dansk landrace og Mangalitza gris. 

Besætning: 1214 søer, to orner og ca. 120 slagtegrise pr.år.

Derudover: to køer, snart seks får, gæs, hobbyhøns, tre hunde & tre 
katte.

Vintre Møller. Derudover fodrer vi med eget ensileret kløvergræs, 
samt en proteinblanding, som vi får produceret specielt til os, og 
som udelukkende består af danske proteiner, såsom ærter, hes
tebønner og fiskemel. Vi vil ikke fodre med sojaprotein, der skal 
transporteres fra den anden side af kloden, siger hun.

Tætte bånd til Lejre
Birthesminde har tæt tilknytning til Lejre. For et par år siden var 
de en af de første producenter i den dengang nystiftede Lejre
fødevareklynge ’En del af Herslev’, som Herslev Bryghus havde 
taget initiativ til. De har på den måde fået deres produktion ind 
i et cirkulært system. Mask og gærfløde, som er restprodukter 
fra ølproduktion, bliver brugt som foder til grisene. Og pølser og 
skinker ryger tilbage i frysedisken i butikken på Herslev Bryghus, 
charcutteri bliver solgt på sandwiches i caféen eller pølser sam
men med øllet til events.

Og så er der meget god sparring at hente hos en anden klyn
gepartner, Østagergård, mht. foder og andre landbrugsfaglige 
ting. Derudover er der gang i innovative udviklingsprojekter, som 
f.eks. en nutella med grisefedt fra Birthesminde og FriisHolms 
chokolade.

Grønne folde
Vi går en tur ud på foldene og ser til besætningen. Mange af 
foldene er stadig grønne på trods af den hårdhændede behan
dling grisene giver dem. Det skyldes dels, at grisene bliver flyttet 
meget rundt mellem de ca. 40 folde, og dels at flere af foldene er 
så store, at grisene i sommerperioden  ikke kan nå at pløje dem 
op. Men foldene får også pauser, hvor hullerne bliver jævnet, og 
der bliver håndsået med kløvergræs. 

De sammenhængende marker ud mod fjorden er indrettet 
med større folde, som fungerer som grisenes sommerresidens. 
I dag går en enkelt sogris med sit kuld, og hygger sig i eftermid
dagssolen. Smågrisene går ca. tre måneder sammen med deres 
mor, indtil hverken so eller unger gider det mere. Derefter bliver 
smågrisene flyttet over i en ny fold, og så er soen også ved at 
være klar til at komme til orne igen. Om vinteren går de fleste 

grise i skovfoldene på den anden side af vejen. Her får de afløb 
for deres rodetrang, når de supplerer kosten med bark, rødder og 
insekter, og hvad de ellers kan finde i skovbunden.

Bondemanden - han har altid travlt …
Der er meget, der syner af ren idyl på Birthesminde. Men det er 
også hårdt arbejde at nå det hele, og få økonomien til at hænge 
sammen. Både Kent og Maria lægger det meste af deres tid og 
hjerteblod i virksomheden Birthesminde. Udover fodring, indhegn
ing, indsamling og transport af foder, er der også tilstedeværelse 
på markeder, salg og transport af kød og produkter, der skal 
passes. Bondemanden  han har altid travlt …
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Dengang i april var det klargøring af jorden og de spæde spirer, 
det handlede om. En del regn og solens varme gav næring til 
planterne, og gav den fantastiske frodighed og mangfoldighed, 
der kendetegner forår og sommer. 

Alt i den nysåede køkkenhave pibler frem, kålen fra sidste år 
sætter blomst, og ligner små fine træer. Rabarberne vokser, og 
giver snart mulighed for den dejligste kompot. Uden for køkken

Tekst og foto: Grete Clementsen, Lejre Havenetværk

haven, under buske og stauder, pynter skovjordbær mange steder 
med deres kønne små blomster. Spansk kørvel der smager så 
skønt af lakrids. Af døvnælderne, som bierne elsker, kan man lave 
sjove og kønne dekorationer. Skvalderkålen giver det dejligste 
lysegrønne dække, og smager så friskt sammen med løgkarse. 
Små spirer af havesyre og blomsterne fra kålen i forårssalaten. 
Og frugttræerne blomstrer.

Syv måneder er gået, siden jeg sidst sad ved tasterne og skrev 
om det tidlige forår i min have, og haven er helt forandret. Der har 

været mange vidunderlige oplevelser og timer derude.

Tilbageblik på havesæsonen 
med Grete Clementsen
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Tekst og foto: Grete Clementsen, Lejre Havenetværk

Tilbageblik på havesæsonen 
med Grete Clementsen

Sommeren er et festfyrværkeri af liv, skønhed, glæde og farverige 
overraskelser, særligt hvis vi giver plads til det, der ikke er plan
lagt, og uventet dukker op rundt om i bedene. Frø fra sidste års 
blomster der ligger og venter på at spire, som vinden eller fuglene 
der har flyttet til et nyt sted, kan tilføre megen farve til urtebedet. 
Det kræver selvfølgelig, at man ikke er for ivrig med lugningen.

Områder der får lov til at gro vildt, bliver hurtigt fyldt med hvid 
okseøje, kornblomster og valmuer.

Sommeren er også et pusterum fuld af nydelse og spændende 
oplevelser i haven. Alt er i god vækst, og man kan gå i haven og 
samle af alle de nye urter til dagens måltider. Der er tid til at iagt
tage det vilde liv imellem planterne med spændende insekter; 
larver og biller, græshopperne i det høje græs, myretuen i sten
sætningen, de yndige sommerfugle, fantastiske edderkoppespind 
med morgendug og alle småfuglene. En kæmpe glæde, når der 
dukker fugle op, vi ikke plejer at se.Der er meget at undre sig over. 
Hvilken redekasse har det nye rødstjerte par mon valgt? Er hullet 
i høstakken mon et musehul? Hvor bor humlebierne og de vilde 
bier? Er der regnorme alle steder i jorden? 
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Naturen i haven
Det at lade den vilde natur komme ind i haven og blande sig i den 
mere organiserede del af haven, er på mange måder en spæn
dende udfordring, fordi det kolliderer med et behov for orden 
og kontrol. Nu, hvor vi forstår vigtigheden af at naturen og den 
hårdt pressede mangfoldighed og biodiversitet har brug for hjælp, 
tænker jeg, at vi må lære at elske den skønhed, som den vilde 
natur kan bibringe haven.

At udvide de områder hvor naturen skal have mere plads, er nok 
en proces for de fleste af os.  Der er hele tiden nyt at lære om, 
hvordan man bedst gør det. 

Tidsler og brændenælder vil jeg gerne give plads. Tidslerne med 
deres smukke lilla blomster fyldt med nektar til sommerfugle og 
bier.  Brændenælderne, fordi de er sunde, uundværlige til gødning, 
og har fine tørre frøstande nu i efteråret. Det er næringsrige frø, 
som fuglene er glade for. Disse planter skal på den anden side 
heller ikke overtage alt for store områder af haven, og må jo så 
reguleres.

Alt hvad vi finder på, af nye måder at styrke naturen i haven 
vil være til inspiration for andre haveglade folk, og på den måde 
være med til at ændre en kultur, der kan gøre en forskel for biodi
versiteten. 

Vi kan hjælpe naturen på mange måder. Vi kan lade de vilde 
planter få plads forskellige steder i kanten af haven, vi kan 
etablere sten og grenbunker, sørge for vand til fugle og insekter 
flere steder. Vi kan lade store stykker træ ligge og rådne  det 
fremmer svampevækst, og giver plads til mange forskellige larver 
og biller. Og så er det er med til at skabe balance i det lille økosys
tem, som haven er. Store områder hvor græsset ikke bliver slået, 
kan give et meget smukt nyt udtryk i haven og være til glæde for 
rigtig mange smådyr, insekter  og også for børn. 

Efterår
Efteråret er høst, farver, dejlig frisk vind og mange klare dage, 
hvor høsten, og det sidste havearbejde med tildækning af jorden, 
kan ordnes. Sidst men ikke mindst er der glæden ved  at se resul
tatet af de mange gode timer med rumpen i vejret.

Efteråret er også at sylte, fermentere, fryse, tørre og på anden 
måde lagre de gode bær, frugter og grønsager, der kan blive til 
mange varme smagfulde gryderetter med syltet tilbehør, samt 
desserter med æbler, nødder og bær. Et privilegium for os med 
køkkenhave er, at vi kan gå vinteren i møde med lager af velsma
gende og helt giftfrie grønne råvarer.

Vinteren kan så bruges til at studere nyt om økologisk havebrug, 
planlægge nye naturlige tiltag i haven for det kommende år eller 
få tid til andre vintersysler  måske en brændestak der fungerer, 
som et skulpturelt læhegn, og giver ny plads til alle smådyrene.
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Konkurrence:

Hyllegård Høje i udkanten af Hvalsø er Lejres nye:
A: Højhuskompleks
B: Bæredygtige boligområde 
C: Hyldebærplantage

Hvor ligger Restaurant Herthadalen?
A: Herthadalen
B: Osted
C: Roskilde

Birthesminde har en økologisk produktion af:
A: Chokoladekaniner
B: Marcipangrise
C: Mangalitzagrise og Dansk Sortbroget Landrace

Svarene kan du finde i magasinet.

Vind en middag for 2 på 
Restaurant Herthadalen
Svar på følgende spørgsmål og send svarene til: okologi@lejre.dk, 
senest onsdag den 18. dec. Send blot svarene som A, B el. C. 

Blandt de rigtige svar trækker vi lod om en middag for 2 på 
Restaurant Herthadalen. Vinderne vil få besked pr. mail.



KOM TIL JULEFEST I SKOVEN
Med udgangspunkt i gamle traditioner, og en kompromisløs synergi til de 
lokale producenter i omegnen, inviterer vi til julefest midt i Nationalparken, 
hvor middagen er lavet på økologiske råvarer og grønt fra egen mark.

Til velkomst byder vi velkommen på gårdspladsen med en hjemmelavet 
hvid gløgg og tilhørende sprøde julesnacks. Middagen serveres ved jeres 
eget bord med udsigt til skov og sø, og afsluttes med kaffe/the og julegodter. 
Efter middagen omdanner vi pejsestuen til diskotek, og inviterer til fest 
med musik, dans og bar til kl. 02.00.

Til natmad serverer vi store grillpølser samt en cocio bajer – og kl. 02.00 
har vi arrangeret busser, der kører til Roskilde og København H (Andre lokatio-
ner kan arrangeres) DATOER/ Hver fredag & lørdag (30.11 - 14.12 & 20.12)

Slangealléen 1 | 4320 Lejre | Tlf. 46 48 01 57 | info@herthadalen.dk | www.herthadalen.dk

BUSSER
KL. 02.00

Roskilde & København H
inkl. i pris

HUSK
Vi også har åbent til 

’JUL I SKOVEN’ lørdag og 
søndag i december samt 

2. juledag kl. 12-16 

750 kr.
Velkomst, julemenu, 

bar/diskotek, natmad & 
hjemtransport.
Drikkevarer e/f

1200 kr.
Velkomst, julemenu, bar/di-
skotek, natmad & hjemtrans-

port. Alle drikkevarer 
og fri bar inkl.


