
Et indisk ordsprog siger, at visdom

først bliver til viden, når den får lov

at udfolde sig som personlig erfar-

ing. Dette ordsprog er meget

sigende for det, vi lærte i vinteren

2010, da jeg sammen med 15 andre

internationale frivillige deltog i 6

ugers ”Workshop i Permakultur- og

Naturbyggeri” på den permakul-

turelle skole ”Garden of Peace”, der

ligger ved landsbyen

Kurumbupalayam i Vellore district

ca. 3 timers kørsel fra Madras i den

sydindiske stat Tamil Nadu.

Drømmen om at skabe en

”Fredens Have” 

Velgørenhedsprojektet ”Garden of

Peace, Primary School ” blev i 2004

grundlagt af Dr. Ramu

Mannivannan fra Chennai

Universitet, som arbejder med hel-

hedsorienteret alternativ uddannelse

og bæredygtig udvikling i Indien. 

Med 15 malkekøer og tilhørende

marker dækker skolen ca. 2,5 ha. og

danner ramme for daglig undervis-

ning og bespisning af 120 børn i 1. -

4. klasse. Garden of Peace drives i

dag som et velgørenhedsprojekt

dedikeret til børn med forskellige

religiøse baggrunde, der alle kom-

mer fra fattige landarbejderfamilier,

som ikke har råd til at betale for

børnenes almindelig skolegang.

Inspireret af Mahatma Gandhi's

filosofi om Sarvodaya (velfærd til

alle) tilbydes alle børnene derfor

gratis undervisning, bøger, skoleuni-

former og mad.

I 2009 var der rundt på hele skolen

blevet plantet forskellige nyttetræer

i små vandopsamlende udhulninger.

Træerne danner en ”skovhave” hvor

de forskellige arter drager fordel af

hinandens niveauer. Der var bl.a.

teaktræer, papaya, banantræer,

mango, sæbenød, guava, lime,

granatæble og små neem-træer, der

alle skulle bidrage til at opfylde

målet med at inkorporere permakul-

tur i skolens udvikling og gøre

stedet selvforsynende med mad,

brændsel, medicin og byggemateri-

aler som f.eks. bambus. 

Derudover er det planen, at Garden

of Peace på længere sigt skal fun-

gere som lokal ”inspirationskilde”

og alternativt læringssted for de

øvrige beboere i området.

En permakulturel rejse 

til Fredens Have i Sydindien

Permakultur er en global

bevægelse. De samme

analyseredskaber til at

indrette en bæredygtig

livsstil, hvor vi lader natu-

ren arbejde for os, bruges

på alle kontinenter, men

tilpasses de lokale forhold

og klima.

Martin Sebastian Lassen

fortæller her om sine ople-

velser på et indisk perma-

kulturkursus, om eksotiske

løsninger som et banan-

spildevandsrensningsan-

læg og meget mere.

Af Martin Sebastian Lassen
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Siden 2004 har frivillige fra hele

verden derfor hjulpet med at plante

træer, grave lavning til opsamling af

regnvand og bygge tre ”økologiske”

bygninger - et køkken og to under-

visningshuse, som nu bliver flittigt

brugt af børnene og de ansatte. 

Inspirerende introduktion 

til Permakultur

Hver morgen efter en halv times

yoga/meditation samt ”oplæsning

fra de store mestre” samledes vi

for at lære om permakulturens

grundprincipper med udendørs

tema-øvelser om eftermiddagen. Her

var der rig mulighed for at afprøve

permakulturens designværktøjer i

praksis. Alt imens skulle vi beskrive

og observere skolens forskellige

zoner samt lære om naturens kred-

sløb i vand, jord og biodiversitet. I

den første uge blev vi undervist af

Christan Shearer og hans kæreste,

Tiger, som begge var erfarne tro-

piske Permakultur-designere,

oprindelig fra USA, men nu bosat i

Thailand. Senere overtog Gabrielle

og Anjan, begge med lang erfaring

indenfor ”natural playscape design”. 

Gennem grundig observation af

eksisterende mønstre i jord og træer,

samt brug af genbrugsmaterialer,

hjalp de os med at anlægge nogle

forskellige oaser, hvor skolens børn

kunne lege i deres frikvarterer.

En 18 dages kompostbunke

Som indledende øvelse fik vi til

opgave at lave en 1,5 m høj kom-

postbunke af lagdelt kogødning,
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Modsatte side: Børnene i Garden of

peace leger i frikvarteret ved det nye

økologiske klasseværelse

Øverst til venstre: Som udgangs punkt

er skolens jord udpint og tør. Opmåling

af terrænkonturer med sten til senere

anlæggelse af swales på det udpinte

jordstykke. Swales er en af de perma-

kulturteknikker der bruges over alt i

verden når tør jord skal gøres frugtbar.

Øverst til højre: Zie-huller til regn-

vandsopsamling er også en teknik til at

gøre jorden frugtbar.

Nederst til venstre: Her ses hvordan den

tørre jord er under omdannelse til en

frodig skovhave. En af skolens elever

vander her et ungt teaktræ.

Nederst til højre: Køerne leverer dagligt

mælk til brug i madlavning på skolen.
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Øverst: Anlæggelsen af en banancirkel.

I Midten: I køkkenhaven ses amarant,

hirse og morgenfrue sammen med for-

skellige salater og grøntsager. Amarant

og hirse er nøjsomme i forhold til nær-

ring og vand, men særdeles næringsrige

og derfor vigtige i den indiske vegetar-

kost. 

.

Nederst til venstre: Fremdyrkning af

frugttræer og grøntsager i planteskolen.

Nedenfor her: Blanding af cob til

beklædning af lerstenshuset. I baggrun-

den ses lersten til tørring.

Nedenfor til højre: Det lykkedes os at

lave omkring 600 ubrændte lersten.

Nedenfor længst til højre: Det nye

kohyrdehus opmuret med ubrændte ler-

sten og cob



blade, køkkenaffald, orme-kompost

og gammelt tøj. Kompostbunken

skulle hyppigt vendes for at undgå

overophedning, da temperaturen

steg kraftigt pga. mikroorganis-

mernes nedbrydning af organisk

materiale. Efter ca. 18 dage var

komposten klar til at blive spredt i

vores nye køkkenhave. 

Banancirkler 

til rensning af spildevand 

Skolen havde opstillet to vandtanke,

én ved skolens bade/toiletter, som vi

brugte til tøjvask og personlig

hygiejne, og én ved køkkenet, som

blev brugt til opvask. Her var der

behov for en bæredygtig rensning af

vores spildevand. Vi designede to

”banancirkler”, der i tropisk per-

makultur ses som en glimrende

metode til at rense spildevandet for

organiske affaldsstoffer, samtidig

med at der kan skabes et udbytte i

form af frugt og grønt . 

Vores banancirkler blev udformet

som simple u-formede jordvolde,

der kunne tilbageholde spildevandet

fra afløbet. Langs jordvolden plant-

ede vi fine frugter som bananer,

papaya, bønner og andre rodfrugter,

som vi kunne se voksede uge for

uge. 

Grundprincippet i udformningen af

en banancirkel er det samme som i

en skovhave. Planterne bliver

omhyggeligt sat, så de kan drage

nytte af hinanden i skyggeniveauer.

Dertil sørgede vi også for at plante

”Fransk Morgenfrue” (Tagetes patu-

la) der er kendt for at holde skad-

edyr på afstand. Banancirklerne blev

løbende gødet med fintskåret organ-

isk køkkenaffald.

En ny køkkenhave

Skolens eneste køkkenhave var

blevet anlagt på et område, hvor der

tidligere havde ligget et hus.

Fundamenterne og mursten blev

genanvendt til at designe højbede,

hvori der kunne dyrkes grøntsager,

salat, urter og blomster. Nogle af de

vigtigste afgrøder var amarant

(Amaranthus caudatus) og perlehirse

(Pennisetum glaucum), hvis

næringsrige grønne blade og gryn,

vi brugte i salaten til hver frokost og

aftensmad. 

Fordelen ved både amarant og hirse

(også kaldet ”Guds gave til Tamil

Nadu”) er, at de begge er særdeles

nøjsomme mht. gødskning og vand-

ing, samt at de har stor næringsvær-

di for Sydindiens mange vegetarer.

Hybrid-ris har siden den ”grønne

revolution” afløst hirsen som

hverdagskost, men dyrkes nu så

intensivt at grundvandet flere steder

er blevet uopretteligt forurenet af

pesticider. 

For at gøre det nemmere for

skolekøkkenet at få adgang til sunde

råvarer designede vi en ny lille per-

makulturhave i forlængelse af vores

banancirkel. Haven blev tegnet og

designet som en ler-model. Derefter

hjalp skolens børn til med at inddele

haven i plantebede og gangstier ved

at lægge små brugte teglsten i for-

længelse af hinanden. 

Dernæst dækkede vi de små bede

med en fladekompost bestående af

halm, kogødning, avispapir, palme-

blade samt kompost fra vores 18-

dages kompostbunke. Der blev

plantet aubergine, tomater, hvidløg,

chili, salat, amarant, morgenfrue og

andre nytteplanter, som vi på

forhånd havde opdyrket i vores

”planteskole” og vandet dagligt efter

solnedgang.

Det nye kohyrdehus

Vores hovedopgave var at kon-

struere et 15 m² lerstenshus som ly

til skolens to faste kohyrder. Huset

skulle bygges af ubrændte lersten,

som vi selv fremstillede. Da der

desværre ikke var nok ler og sand

på skolens egen jord, var vi nødt til

at bestille nogle store læs af begge

materialer som ankom med

oksekærrer udefra. 

Herefter gravede vi et ”stampe-hul”

hvor ler, sand og fiber fra kokosnød-

depalmer blev blandet efter føling

og derefter stampet med fødderne –

et arbejde der var virkelig under-

LEVBAEREDYGTIGT.DK 25



holdende, som leg i et mudderbad! 

Når blandingen var klar, formede vi

lerstenene i simple træforme og

tørrede dem i den kraftige sol,

overdækket med halm for at forhin-

dre at de skulle slå revner. 

For at forhindre termitter i at

angribe huset nedefra blev husets

fundament støbt i cement og

tilhuggede stenblokke, som blev

hentet fra et lokalt stenbrud. 

Efter 10 dages tørrring var de ca.

600 soltørrede lersten klar til, at vi

kunne mure resten af husets

ydervægge op med ”cob” – en slags

naturlig lermørtel iblandet kokosfi-

bre. Det var et stort arbejde, der

krævede teknisk assistance fra to

lokale murere, der i bagende sol

gladeligt hjalp til.  

Lerkugle workshop 

& en blomstermandala

Med inspiration hentet fra den

japanske gartner Massonobu

Fukuoka's arbejde inviterede jeg

skolens børn til at fremstille frø-

kugler af ler, som kunne give nyt liv

til den udpinte mark bag skolen.

Børnene indsamlede et repræsenta-

tivt udvalg af skolens vildtvoksende

frø fra græsser, blomster og urter.

Dernæst blandede vi frøene sammen

med ler, humus og vand, så børnene

til sidst kunne forme de lerkugler,

der senere blev spredt på den

udpinte jord. 

Som afslutning på mit ophold

formede vi en mandala af brugte

mursten, som blev fyldt med

fladekompost og plantet til med

diverse blomster som symbol på

Moder Naturs liv og skønhed.

Længe leve The Garden of Peace!
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Martin Sebastian Lassen: Cand

scient i geografi. Særlig interesse

for environmental awareness.

Omfattende studier i bl.a.

Portugal og Brasilien.

Frokostservering til børnene i Garden of Peace Primary School

Undervisning i anvendelsen af genbrugsmaterialer til fremstilling af legeredskaber.

Børnenes workshop i fremstilling af Fukuokas lerkugler


