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SQUASHEN BRER SEG utover med sine store blader og lager 
skygge slik at fuktighet i jorda bevares og ugress får liten 
sjanse til å spre seg. En bønneplante snirkler seg oppover 
en mais plante som fungerer som støtte, og tilfører næring 
til jorda i form av nitrogen fra lufta. De ble kalt ”tre søstre” 
av urfolk i Amerika, fordi de passer godt sammen; squash
en med sine store blader brer seg utover, maisen oppover 
og røttene til bønne planten søker nedover. Andre med til
svarende egenskaper er kombinasjonene sukkererter – squash 
– jordskokk og stikkelsbærbusker – klatrebønner – jordbær. 
Oppover, nedover, bortover. 

I hagen vår, der de ”tre søstrene” holder til, er den nakne 
jorden dekket med nyklippet gress, løv og annet organisk 
 materiale. Her og der stikker et vissent løvblad opp. Meite
markene graver seg frem og trekker løvet sakte ned i jord
lagene. Dette er deres og andre mikroorganismers næring. 
Ekskrementene bygger opp humuslaget, og gangene de graver 
tar opp regnvann og fungerer som ventilasjonsanlegg. 

Vi har høye vekster i nordenden av hagen og lave i sør slik 
at de ikke skygger for hverandre. De høye plantene bidrar til å 
bremse kald nordavind. De grønne plantene fanger sollys og 
bygger opp karbohydrater i fotosyntesen. Næringen fordeles i 
plantene og overskuddet går til røttene og ut til jordlivet. 

I alle nisjene i hagen gjør nyttevekster seg gjeldene; noen 
tiltrekker seg pollinatorer, andre kan vi mennesker bruke. Men 
også uønskede gjester som brunsnegler blir fristet til å ta for 
seg i hagen. Derfor har vi høner. De tripper mellom plantene på 
leting etter sneglene og annet godt de kan finne, så det gjelder 
å følge med fra hengekøya. Samtidig som hønene  gjødsler jorda 
gir de egg, og ender til slutt som hønsekraft. Noen vi kjenner 
har et par moskusender som virkelig digger de brune  sneglene. 
I hønene og endenes fravær finner  pinnsvinene  kanskje 
veien til hagen når mørket faller på, og danner, sammen 
med leopard sneglene, en liten hær som skremmer de brune. 
Poenget er at i en hage bør elementene utfylle hverandre. Det 
den ene har, trenger den andre. Et kretsløp, en evighetshage. 
Permakultur i praksis. 

ORDET PERMAKULTUR er satt sammen av ”permanent”, ”agri
culture” og ”culture”, og handler om å være oppmerksom på 
konsekvensene av det du foretar deg, og hva som skjer rundt 
deg i forlengselen av det du gjør. Ifølge permakulturister er 
metoden som å lese naturen som en bok. 

– Akkurat som da vi lærte å lese bokstaver, sette sammen 
disse til ord og setninger med mening, må vi i dag lære 
naturens bokstaver og sette dem sammen til en fungerende 
 helhet, sier Marianne Leisner. Hun er en av seks perma
kulturdesignere i Norge, er kursholder og prosjektleder for 
Gartneriet på Bygdøy. – Med permakulturmetoden kan vi 
konstruere økosystemer slik naturen gjør. Systemer som 
 produserer mer enn de forbruker, og i hagen fungerer som 
en helhet. Da trenger du nesten ikke innsatsmidler utenfra, 
 systemet regenererer seg selv. 

– Du må tilfredsstille behovene til de elementene du har 
brakt inn i din hage eller på din åker, og sørge for at disse 
 utfyller hverandre. Se om problemet kan bli en løsning, 
kanskje kan ugresset spises? Dette krever observasjon. Se på 
vind, vann, lys og varme, spør deg selv hvilke planter og dyr 
som trives sammen. Planlegg deretter, sier hun og trekker 
frem Gartneriet som eksempel. – Her kobles allsidig hagebruk 
direkte til den økologiske melkeproduksjonen på Kongsgården, 
forklarer hun. – Bløtgjødsel gjøres om til høyverdige plante
næringsstoffer. Vi har et veksthus som er vedfyrt, vi fanger 
opp regnvann, gjenbruker materialer når vi bygger og har 
et mangfold av komposter. Vi har også en kjeller der vi kan 
ha setteplanter, frø og der vi kan lagre det vi høster. Mat og 
drikke i den planlagte kafeen skal speile Bygdøy Kongsgård sine 
produkter. Alt er innen synets rekkevidde; grønt fra gartneriet, 
melk fra fjøset og honning fra biene. 

DET VIRKER logisk, men vi skal ikke langt tilbake da begrepet 
permakultur ikke eksisterte. – Også i dag blir det av mange 
betraktet som sært og satt i forbindelse med permafrost, ifølge 
Marianne. – Den eneste likheten med permafrost er kanskje 
at permakultur er like evig som permafrosten var, før global 
oppvarming. Det var den globale oppvarmingen som førte til at 
noen omfavnet begrepet, også når det gjaldt måten vi dyrker og 
tar vare på naturen på.

Innholdet i denne filosofien ble utviklet av Bill Mollson og 
David Holmgren i Australia på 1970 tallet og ses ofte på som 
motvekt til industrilandbruket. Mollison og Holmgren var 
 inspirert av aboriginenes ”matskoger”; områder med bær
busker, frukt og nøttetrær som så ut til å vokse vilt, men 
som var nøye planlagt, ga stort utbytte og trengte lite arbeids
innsats. De satte gammel kunnskap og teknikker som var blitt 
overført fra generasjon til generasjon i et system. Med dette 
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Evighetshagen
Har du en hengekøye er du godt rustet for å skape en funksjonell og fin hage. 

Observasjon er nemlig halve jobben når du skal lage et velfungerende 
 kretsløp etter permakulturelle prinsipper. 
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som bakgrunn gikk Mollison og Holmgren vitenskapelig til 
verks, og gjennom design og planlegging koblet de elemen-
tene sammen. Med utgangspunkt i de fem r-ene som er selve 
 mantraene innenfor denne retningen; refuse, reuse, reduce, 
recycle, rot, hadde permakulturen fått noe å styre etter. – Følger 
du de fem r-ene kan du nesten gjøre hva som helst uten å være 
”helt på jordet”, sier Marianne med et smil.    

– Permakultur har altså ikke kun med dyrking å gjøre, slik 
mange tror. Det handler om at hele samfunnet skal legge en 
plan for smartest bruk av alle ressursene. Det omfatter hvordan 
vi bor, vår vannhusholdning, sosiale- og økonomiske strukturer 
og hva vi spiser. Permakultur er et arbeidsredskap for å koble 
sammen elementer til bærekraftige systemer der det enkelte 
element har flere funksjoner og hver funksjon tilfredsstilles av 
flere elementer, sier hun. 

PERMAKULTUR er også basert på tre etiske prinsipper; ta hånd 
om jorden, ta hånd om mennesket og dele overskuddet. På 
Gartneriet er den sosiale delen viktig. – Her jobber tjue men-
nesker gjennom Unikum, et tiltak fra NAV, og flere organisa-
sjoner med fokus på økologi tar seg av bier, blomster og kom-
post. Vi holder kurs og seminarer – hvem som vil kan komme 
og lære. Vårt mål er at Bygdøy Kongsgård skal være en modell 
som kan inspirere for fremtidens landbruk der forbindelsene 
mellom jorda, plantene, dyrene og menneskene blir tydelige og 
sterke, understreker hun. 

I DAG ER permakultur en kunnskapsrik bevegelse med stor 
utbredelse, særlig i Australia men også i andre land. Marianne 
merker en økende interesse i Norge. 

– Kursene vi holder er stappfulle, vi har lange ventelister. 
Slik har det ikke alltid vært. På 80-tallet var hun selv på sitt 

første kurs. – Jeg er utdannet i hagebruk og jobbet en stund 
i statens planteinspeksjon. Plutselig klarte jeg ikke mer, som 
naturen kan vi mennesker også kollapse. Jeg så en annonse 
om et kurs i Danmark og meldte meg på. Etter to uker med 
likesinnede var jeg bitt av basillen, forteller hun. – Jeg har alltid 
hatt en iboende lengsel etter kontakt med naturen, noe jeg tror 
jeg har til felles med veldig mange mennesker. Vi er også en del 
av naturen, hvis vi ødelegger denne, ødelegger vi oss selv. Det er 

kanskje grunnen til at interessen for økologi i videste forstand 
er økende. Det er grenser for hvor lenge vi kan leve med en 
splittet hjerne, der vi på den ene siden hører om miljøkriser 
hver dag, og på den andre siden fortsetter å forurense og har en 
bruk- og kast-mentalitet, sier Marianne.  

Å SPILLE PÅ lag med naturen er en tanke som er blitt en 
realitet i stadig flere sammenhenger. Vi ser det i bydeler, 
kommuner, husholdninger, på åkere og i hager. Mange stiller 
spørsmål om hva som skjer når vi begynner å lære hvordan  
økosystemet fungerer. – Ved hjelp av permakultur som metode 
innser vi bedre hvordan vi kan hjelpe til for at de naturlige 
prosessene kan optimaliseres. Et element bør ha minst tre 
funksjoner for å passe inn i et permakulturelt system. Ved 
å være oppmerksom på dette, leter du etter elementer som 
trives i hverandres selskap og utfyller hverandre. Ganske snart 
 begynner du å se hvordan ting henger sammen, sier Marianne 
og forklarer hva permakulturdesign er. 

Soner er sentralt. Du deler menneskets nærområder i seks 
slike ut fra bruken. Huset er midtpunktet, sone null. Sone en 
er området tett inntil huset. Her plasserer du gjerne vekster 
som trenger mye stell og brukes ofte, som urter. Slik fortsetter 
du å dele inn hagen, tomten eller verandakassen for den sags 
skyld. Soner er et hjelpemiddel for å plassere elementene slik 
at du ikke trenger å bruke mer energi enn nødvendig for stell, 
høsting og vedlikehold.

DU TRENGER ikke å ha en stor hage eller bo på landet for å 
kunne drive med permakultur som dyrkingsmetode. Det kan 
gjøres i det små og i det urbane. I Oslo er Marianne og co i full 
gang med utplanting av tusenvis av planter. I år skal det bugne 
og blomstre her, til neste år åpner både kafeen og butikken. 

– Har du en drøm om å dyrke lønner det seg å tenke per-
makulturelt, sier Marianne. – Hagen vil etter hvert kunne 
vedlikeholde seg nesten helt selv, mens du ligger i hengekøya 
og observere det hele. Sonene, elementene, plantene, insektene 
og dyrene – en bugnende evighetshage. 

Et sted leste vi; permakultur gjør deg ikke nødvendigvis til 
bonde, men det kan gi deg større tanker og få deg til å stille 
spørsmål. Det gjør deg til en filosof. 

LAND-sentre, minst ti stykker, skal opprettes i løpet av de neste tre 
årene. LAND står for læring, aktivitet, nettverk og demonstrasjon. 
Målet er besøkssentre som viser permakultur i praksis, som Gartneriet 
på Bygdøy.

Gartneriet er en del av Kongsgården på Bygdøy som driftes av 
Norsk Folkemuseum. De holder kurs, seminarer, arrangementer og 
alle som vil kan komme for å lære og hjelpe til. Åpner for fullt i 2017. 
facebook.com/Gartneriet-Bygdø-Kongsgård

På Sagene i Oslo planter de en ”matskog” i en kommunal park og 
har døpt denne Parkens Grøde. Her er kurs og arrangementer, du 
være med på dugnad hver søndag hele sommeren. parkensgrøde.no
Les mer: permakultur.no - geofflawton.com - nabolagshager.no

Økologisk og bærekraftig levesett integrerer planter, 
dyr, bygninger, mennesker og samfunn. 
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Kjopes i helsekostforretninger og delikatessebutikker.
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Marianne Leisner på det 
nye Gartneriet på Bygdøy.


