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Hvordan det hele startede
Som barn voksede jeg op i en forstad til Køben-
havn. Min mor stammede fra en slægt af bønder 
og købmænd i Vendsyssel, og i de første skoleår 
besøgte jeg i sommerferien en onkel, der havde et 
lille husmandssted i Vildmosen. I stalden var der 
syv køer og nogle slagtesvin, og her var også lo-
kummet. Jeg sad på hug bag ved køerne og lærte 
hurtigt at flytte mig, når koen foran løftede halen.

Efter nogle år som ufaglært i industrien begyndte 
jeg at arbejde på økologiske og biodynamiske går-
de, og fik senere det grønne landmandsbevis. Det 
var inspirerende år, under åben himmel i al slags 
vejr, og i nær kontakt med dyr og afgrøder. Med 
egne øjne så jeg veldrevne gårde, hvor afgrøderne 
stod godt, udbytterne var acceptable, og dyrlægen 
var en sjælden gæst.

Undervejs i uddannelsen oplevede jeg også bag-
siden af det konventionelle landbrug. En weekend 
kørte jeg rundt med en dyrlæge og så på, når han 
behandlede dyrene. Det allermeste af hans tid gik 
med at behandle hvad han kaldte foder- og stald-
betingede sygdomme. Dyrenes sygdomme var et 
resultat af en for intensiv fodring og af produk-
tionssystemer, der ikke var tilpasset dyrenes natur-
lige behov.

Min interesse var vakt for sammenhængen mellem 
landbrug, fødevarer og vores sundhed. Senere læ-
ste jeg til agronom på det daværende Landbohøj-
skolen og fik også en PhD-grad på området føde-

varekvalitet. Jeg tog derfra med en solid rygsæk af 
viden om konventionelt og økologisk landbrug, om 
kunstgødning og pesticider og om god og dårlig 
forskning.

De seneste 20 år har det været mit privilegium at 
arbejde med sammenhængen mellem landbrug, 
fødevarer og vores sundhed. På nært hold har jeg 
oplevet, hvordan dygtige forskere kan analysere sig 
frem til atomer, molekyler og gener. Den moderne 
videnskab har fuldstændigt forandret vores hverdag 
med teknologi, antibiotika og meget andet. 

Men videnskaben har også en anden opgave, nem-
lig at undesøge helheder, at arbejde med helheder. 
Her har videnskaben et efterslæb, en stående udfor-
dring. Vi har brug for et grundlæggende skift i vores 
måde at tænke om natur, landbrug og fødevarer på, 
et skift fra enkeltheder til helhed. Vi ved i dag rigtigt 
meget om ernæring og sundhed, baseret på diver-
se mineraler, proteiner, vitaminer osv. Det er en såre 
brugbar viden, men vi har tilsvarende brug for et nyt 
syn på sundhed. Et skift fra sundhed som fravær af 
symptomer over mod sundhed som en evne til at 
håndtere de belastninger, som livet udsætter os for.

Og vi har brug for at se vores sundhed i en større 
sammenhæng. Det handler om sundhedskæden fra 
jord til bord: en sund jord giver sunde afgrøder, der 
giver sunde dyr og mennesker. Og den røde tråd i 
denne sundhedskæde handler om vitalitet.

Vitalitet – at modstå svære belastninger
Ordet vitalitet kommer fra det latinske ord for liv, vita. 
Det er det samme, vi finder i ordet vitamin. Vitalitet 
kan bruges i tre forskellige betydninger. Den første er 
den vitalitet, vi oplever i hverdagen, når børn strutter 
af energi og sundhed, og dyreunger boltrer sig i leg.

Den anden betydning er ’en særlig livskraft i leven-
de organismer, der ikke er til stede i mineraler og 

krystaller’. Under romantikken i 1800-tallet var vita-
lismen – troen på denne særlige livskraft - udbredt 
blandt videnskabsfolk. Den danske forsker H.C. Ør-
sted (1777-1851) afviste, hvad han kaldte vantro og 
overtro, men søgte at forene videnskaben med en 
tro på ’ånden i naturen’, på en gudommelig vilje bag 
alt i naturen. Mange mente dengang, at det aldrig 
ville lykkes kemikerne at fremstille de organiske 
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stoffer, der findes i planter og dyr. Men omkring 
1850 lykkedes det en tysk kemiker at fremstille 
det organiske stof eddikesyre udelukkende ud fra 
uorganiske stoffer og mineraler. Over et par årtier 
udviklede kemien sig eksplosivt. Mere end 10.000 
nyopdagede organiske stoffer i planter og dyr blev 
identificeret og navngivet. Vitalisme og vitalitet for-
svandt ud af videnskaben.

Allerede Galileo Galilei (1564-1642), en af fysik-
kens grundlæggere, afviste kategorisk alle former 
for vitalisme, alle folkelige og religiøse opfattelser 
af, at der i levende organismer findes en særlig livs-
kraft, der ikke er til stede i mineraler og krystaller. 
Galilei var også meget optaget af at definere, hvad 
fysikken skal bygge på. Hans konklusion var, at fy-
sikken skal bygge på egenskaber ved tingene, der 
kan måles, vejes og tælles.

Omkring 1950 kom et afgørende gennembrud, der 
for alvor satte vitalismen stolen for døren. Forsker-
ne opdagede, hvordan vore arveanlæg, vort DNA, 
er opbygget. Begejstringen var enorm, og der bred-
te sig en overbevisning om, at videnskaben havde 
løst livets gåde. Vitalismen var definitivt erstattet af 
molekyler og gener. Vores opfattelse af ernæring 
og sundhed handler i dag om mineraler, vitaminer, 
proteiner, kulhydrater og fedtstoffer. I de seneste 
årtier har vi desuden fået fokus på ’sekundære 
stoffer’ med potente sundhedsfremmende egen-
skaber.

Hermed er vi fremme ved den tredje betydning af 
vitalitet, nemlig levende organismers evne til at 
modstå svære belastninger, en evne som vi ikke 
umiddelbart kan reducere til et spørgsmål om et 
antal stoffer. Denne betydning af vitalitet er accep-
teret i videnskaben, og vi har brug for den, når vi 
vil undersøge sammenhængen mellem landbrug, 
fødevarer og vores sundhed.

Når landmanden sår hvede i marken, bliver korn-
kernerne faktisk testet for vitalitet på naturens 

egen kontante måde. En del af kernerne når ikke 
at udvikle sig til modne hvedeplanter, hvis jorden 
er for tør eller for fugtig. I det sidste tilfælde står 
svampe klar til at slå ned på den spæde spire. I det 
konventionelle landbrug har dette ikke særlig be-
tydning, da kernerne typisk er overfladebehandlet 
med kemiske stoffer, der dræber de mikroorganis-
mer, der angriber spirerne. Men i det økologiske 
landbrug er disse midler ikke tilladt. Her er det af-
gørende, at kornkernerne spirer godt og kommer 
ud over den første, kritiske fase. 

Denne evne til at spire ude i den barske virkelig-
hed kaldes spire-vitalitet. På kornsækken står der 
f.eks., at spireprocenten er 96. Det betyder, at 
mindst 96 ud af 100 kerner er spiredygtige, vel at 
mærke når de bliver testet under beskyttede for-
hold i et varmeskab. Men det svarer ikke til den 
barske virkelighed i marken. Derfor er der udviklet 
forskellige tests til at bestemme spirevitaliteten. I 
praksis defineres denne vitalitet på en ganske sim-
pel måde: ’Vitalitet er summen af de egenskaber 
ved kornet, som bestemmer kernens eller kornpar-
tiets aktivitetsniveau og præstationsevne gennem 
spiring og fremvækst. Kerner, som klarer sig godt, 
kaldes høj-vitale, og de, som klarer sig dårligt, kal-
des lav-vitale’.1

Denne tredje vitalitet er emnet for denne bog. Her 
er kornkerners spirevitalitet blot et af mange ek-
sempler på vitalitet. Det karakteristiske ved en vi-
talitets-test er en veldefineret belastning af en le-
vende organisme, hvorefter dens evne til at modstå 
belastningen bliver målt. Min påstand er, at denne 
vitalitet hænger snævert sammen med levende or-
ganismers og dermed også vores egen sundhed. 
Her har vi brug for et nyt syn på sundhed. Vi har 
brug for et skift fra sundhed som fravær af sympto-
mer over til sundhed som en evne til at håndtere de 
svære belastninger, som livet løbende udsætter os 
for. Bogen præsenterer en vifte af spørgsmål, der 
hænger sammen med denne vitalitet.
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Stikord til bogens kapitler
2.  Vores mad – mere end næringsstoffer
Vores mad er andet og mere end næringsstoffer. Det 
er ikke kun planter fra den gamle folkemedicin, der 
indeholder sundhedsfremmende ’sekundære stof-
fer’. Også de rødbeder, kål og selleri, som vore bed-
steforældre serverede, indeholder sundhedsfrem-
mende stoffer, der kan beskytte os mod kroniske 
lidelser som diabetes, astma og gigt. Men plantefor-
ædlerne smed utilsigtet mange af disse stoffer ud 
som børn med badevandet, i en søgen efter sorter 
med ’mildere’ smag.

3.  Vitalitet – at stå oprejst i stormen

Vore fødevarer er mere eller mindre vitale. De kan i 
større eller mindre grad modstå svære belastninger. 
Vi ser på agurker, der bliver skåret i stykker, men 
som kan modstå bakteriers og svampes angreb og 
vokse sammen igen. Vi ser på mælk, der kan dræbe 
bakterier, og på grøntsager der kan danne helheds-
billeder af krystaller.

4.  Vitalitet og sundhed

Sundhed er ikke et fravær af sygdom, men en kom-
bination af medfødt konstitution, en aktiv evne til 
at mobilisere fysiske og psykiske resourcer og læ-
gende kræfter i sig selv, og sidst men ikke mindst 
vitale fødevarer. Vi ser på et nyt og bedre sundheds-
begreb, på salutogenese og selvsundhed.

5.  Der var engang et landbrug…

Det moderne konventionelle landbrug producerer 
fødevarer billigt og effektivt. Men det har mistet de 
tidligere bønders gode landmandskab, en fin ba-
lance mellem natur, kultur og industri. De negative 
virkninger fra kunstgødning, pesticider, antibiotika 
og GMO-afgrøder på miljøet og vores sundhed er 
i dag iøjnefaldende. Spørgsmålet melder sig: Hvem 
passer på vores mad og sundhed?

6.  Planter - med skjulte talenter

Det konventionelle landbrug reducerer i stigende 
grad planter og dyr til isolerede og passive produk-
tionsenheder. Men når vi ser nærmere efter, opdager 
vi planternes forunderlige egenskaber. De samarbej-
der med svampe, de udsender lys, de kommunikerer 
med hinanden både under og over jorden, de følger 
Solens og Månens rytmer – og de er sårbare over for 
det konventionelle landbrugs kvælstofgødning.

7.  På vej mod et bæredygtigt landbrug

Det økologiske og biodynamiske landbrug er beg-
ge startet som en reaktion mod det konventionel-
le landbrug. Vi ser på, hvordan planter og dyr har 
det i disse mere bæredygtige landbrug. Og vi ser 
på selve grundlaget for landbruget, den frugtbare 
jord, på dens blinde troldmænd, regnormene, og på 
kompost eringens nøglerolle i sundhedskæden fra 
jord til bord.

8.  Er økologiske og biodynamiske fødevarer 
mere vitale?

Er økologiske og biodynamiske fødevarer sundere 
end de konventionelle? De lærde strides bravt. Vi 
behøver flere fældende beviser, men mangler ikke 
belastende indicier. Det gælder endnu mere, når 
vi flytter blikket fra næringsstofferne over til vitali-
tetsegenskaber. Vi ser bl.a. på bakterier, der lever af 
økologiske grøntsagssafter, og som er langt bedre 
til at modstå den ødelæggende virkning af kræft-
fremkaldende kemikalier end bakterier, der lever af 
saft fra konventionelle grøntsager.

9.  Del og helhed – den stående udfordring

Videnskaben er dygtig til at analysere atomer, mo-
lekyler og gener, men har svært ved at navigere i 
farvandet mellem del og helhed. Vi står midt i et pa-
radigmeskift ’fra del til helhed’. Udfordringen er at 
kunne arbejde med helheder, med økokosystemer, 
levende organismer, patienter og landbrug. De ny-
opdagede, stabile strukturer i vand giver en værdi-
fuld brik til at bringe videnskaben videre.

10. Et paradigmeskift i landbruget

Tiden er inde til et paradigmeskift i det globale 
landbrug, fra driftsformer der langsomt nedslider 
naturens mangfoldighed til bæredygtige helheds-
landbrug. Det handler om en ny opfattelse af land-
brug og økonomi. Og det handler om at tage vare 
på sundhedskæden fra muld til mave, at recirkulere 
byernes grønne husholdningsaffald, så den tabte 
sundhedscirkel genopstår. Uanset hvor vi står i livet, 
kan vi bidrage til denne enorme omstilling, og til en 
ny måde at forholde os til landbrug, fødevarer, sund-
hed og vitalitet på.

Rigtig god læselyst!


