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Store prisstigninger på 
fødevarer kunne lyde 
som en guldgrube for 
landmænd, men det er det 
bestemt ikke. Tværtimod, 
fortæller griseproducent 
Thomas Jensen fra Bære-
dygtigt Landbrug

Henrik Hoffmann-Hansen
hoffmann@k.dk

 5 Thomas Jensen, hvad betyder det 
for landbruget, at priserne på land-
brugsvarer stiger så meget for tiden?

Det er et kæmpe problem. Det, som po-
litikerne ikke forstår, er, at der er én 
silo i hele verden. Den hælder vi alle 
sammen korn i, og den tager vi alle 
sammen korn ud af. 

De forstår ikke, at når de laver brak-
ordninger her i landet, stiger fødevare-
priserne også i Sudan. Når der mangler 
mad, begynder � ygtninge at gå på mo-
torvejene, for tingene hænger sam-
men.

 5 Hvad er problemet for dig som 
griseproducent?

Det er, at 80 procent af vores udgi� er 
er steget 300 procent på to år. Det er 
prisen på korn til grisene, og salgspri-
sen på svinekød blev halveret i okto-
ber, så svineproducenter er gået kon-

kurs. Jeg ved ikke, om priserne kom-
mer op igen.

 5 Hvad gør du for at modvirke 
 e� ekten af de høje priser?

Jamen, der er ikke så meget, vi kan gø-
re. Der skal korn i siloen, og produktio-
nen af korn skal op i hele verden, men 
politikerne i Danmark er jo de eneste i 
Europa, der siger, at vi ikke skal gøde 
mere, men det vil alle andre fødevare-
ministre gerne have.

 5 Betyder det ikke, at der alligevel 
vil blive produceret mere korn, så 
priserne kommer ned igen?

Det ved vi ikke, for der er også de dér 
vejrfænomener, som påvirker produk-
tionen i hele verden, for eksempel i 
Australien, hvor det er ekstremt tørt. 
Hvis ikke der kommer fugt, kan kornet 
ikke spire, og det påvirker høsten om 
seks til ni måneder. Den øl, du drikker 
nu, og det brød, du spiser, kommer fra 
korn, der blev produceret sidste år, det 
vil sige før krigen. Men når verdens � er-
destørste marked lukker ned, vi ikke 
må handle med Rusland, og prisen på 
naturgas samtidig seksdobles, påvirkes 
hele verden. Den dyre naturgas gør gød-
ningen meget dyrere, og det får land-
mænd mange steder til at skære 10 pro-
cent ned på deres gødningsforbrug, og 
så bliver der produceret endnu mindre. 
Vi, der har husdyr, kan så stadig have 
den samme mængde gødning, fordi vi 
har gyllen, men det er rigtig mange dår-
lige ting, der sker på samme tid.”

 5 Dyrker du selv afgrøder, som du 
kunne tjene mere på med de højere 
priser?

Nej, men det gør min bror. Han køber 
mine grise, og han taber ikke helt så 
meget, som han ville have gjort, hvis 
han ikke havde ha�  kornet på marken. 
Mange landmænd er gået konkurs, og 
for os handler det om at holde os i live. 
Vi har lån i staldene og så videre, så vi 
kan ikke bare lægge om til for eksempel 
udelukkende at producere korn. Men 
jeg kan pive lidt over, at mælken og 
brødet er blevet dobbelt så dyrt, men 
det er ingenting i forhold til, at børn 
sulter i Afrika. Så det eneste, der virker, 
er, at vi får lov at hæve kornstanden i 
siloen. Men det bliver desværre værre 
næste år.

 5 Du nævnte det med tørken i 
Australien, men herhjemme er der 
heller ikke faldet regn i et par må-
neder. Vejrudsigten lover fortsat 
tørt vejr, men hvor længe kan I i 
landbruget holde til, at der ikke 
kommer vand?

Vi er jo heldige herovre i Vestjylland, for 
her er masser af vand, så vi vander bare 
markerne. På et tidspunkt bliver der 
mangel på vand på de bedre jorder, og 
så begynder det igen at koste korn. Det 
varer dog noget. Det er først, når vækst-
perioden er godt i gang, når kornet står 
meterhøjt, og der er fordampning hele 
tiden. Det er først kritisk, når du går i 
shorts.
 J

Thomas Jensen
Født i 1972.
Bestyrelsesmedlem i organisatio-
nen Bæredygtigt Landbrug
Landmand i 20 år.
Har gård i Lønborg ved Tarm.
Er gift og har fi re børn.
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Verden har én stor silo, som skal fyldes op
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Dagens billede

0KRIGEN I UKRAINE HAR SOM BEKENDT sat sit 
præg på verdens fødevaresituation, blandt 
andet i form af stigende priser. Det ses også i 
landbruget, hvor prisen på raps i de seneste 

uger er steget markant. Afgørende er dog 
naturligvis høsten, og her har Danmark de 
seneste mange uger fået så lidt regn, at fl ere 
landmænd nu må ty til vanding af markerne. 

Her ses en rapsmark ved Ølstrup i Vestjylland. 
– Foto: Johan Gadegaard/Jysk Fynske Medier/
Ritzau Scanpix.

Kunsterholdet Ken-
neth Balfelt Team har 
før tacklet både � xerum 
og forhold for indsatte i 
sin kunst. Nu er turen 
kommet til stressede 
 unge i projekt på Kunst-
hal Charlottenborg

Jens Haag
haag@k.dk

Den nyligt udkomne 
Nationale Sundheds-

pro� l 2021 viser, at danskernes men-
tale helbred er stærkt nedadgående.

Og især viste den, at Danmarks 
unge er påvirket af stress i højere grad 
end hidtil. Det vil et nyt kunstprojekt 
på Kunsthal Charlottenborg i Køben-
havn nu sætte fokus på.

Projektet, med navnet ”Sowing the 
Seeds of Love” (”At så kærlighedens 
frø”) er et kunstprojekt i � re udvik-
lingsfaser, der skal � nde løsninger på 
præstationspres og stress blandt un-
ge studerende gennem en kunstne-
risk praksis, hvor både de og besø-
gende på Charlottenborg inddrages i 
en udviklingsproces, der skal resul-
tere i konkrete forslag til forbedringer, 
der kan gøres på Københavns Profes-
sionsskole, som projektet udvikles i 
samarbejde med.

”I de sidste fem år har vi kunstne-
risk arbejdet med, hvordan stress på-
virker samfundet og dets indbyggere,” 
siger Kenneth Balfelt og hans samar-
bejdspartner og ven Johan August, 
som sammen står bag projektet.

”Det, som er slående, er, at der � n-
des masser af forskning og viden om 
stress, men på trods af at vi har denne 
store viden, er det ikke lykkedes os at 
gribe ind og hjælpe de unge, som 
rammes af det,” siger Kenneth Bal-
felt, som kalder det ”et stort sam-
fundsmæssigt svigt”.

”Sowing the Seeds of Love” består 
på den ene side af en udstilling af me-
toder og projekter, som Kenneth Bal-
felt Team tidligere har stået for at ud-
vikle. For eksempel sociale, organisa-
toriske, etiske og arkitektoniske for-
bedringer i forbindelse med � xerum, 
eller fængselsindsatte, som kan skabe 
en bedre hverdag for de udsatte.

Men en mindst lige så stor del af 
projektet er en række workshops 
med interviews af studerende, lære-
re og fagpersoner, der skal undersø-
ge muligheden for at skabe nye so-
ciale og fysiske tiltag, der kan mod-
arbejde et stigende stressniveau som 
unge mennesker oplever i dag. Alle 
interesserede kan deltage i work-
shopperne.

”Det er vigtigt, at de mennesker, 
som det handler om, kommer til or-
de. Det, vi som kunstnere kan tilby-
de, er, at vi kommer udefra med det, 
vi kalder at være ’strategisk uforbe-
redte’. Vi har ikke nogen forudindta-
gede holdninger eller idéer til løsnin-
ger, der skal vokse frem i samtale og 
spil med de unge og fagpersoner,” 
siger Johan August.

Som eksempel på tidligere udvik-
lede metoder nævner kunstnerduo-
en en måde at holde møder på, som 
de udviklede i et andet projekt på 
Kunsten i Aalborg. Her var stressen 
også i fokus, men med afsæt i det 
danske arbejdsliv.

”Det slog os at al udvikling i verden 
kommer igennem møder. Derfor blev 
et interessant omdrejningspunkt at 
arbejde med for at forbedre arbejds-
miljøet på arbejdspladser” siger Ken-
neth Balfelt.

Samtidig kom det frem, at mange 
mennesker forsøger at kompensere, 
når de er stressede, ved at gøre ting, 
som burde være beroligende: Yoga, 
meditation eller vinterbadning.

”Men når man er stresset, er det 
helt umuligt at komme ned i kroppen 
og slappe ordentligt af. Derfor for-
søgte vi – og det er i øvrigt stadig 
ambitionen – at � nde ud af, hvordan 
man kan forebygge i stedet for at be-
handle,” siger Johan August.

Derfor udviklede de en række mø-
deteknikker, som kunne kombinere 
det at være produktiv med at restitu-
ere. For eksempel en form for medi-
tationsbrainstorm.

”Vi håber, at lignende løsninger 
kan udvikles i dette projekt, i samar-
bejde med både workshopdeltagere 
og dem vi interviewer,” siger Ken-
neth Balfelt.

Projektet vil, e� er workshops og 
idéudvikling, afsluttes med en ferni-
sering den 30. juni, hvor resultatet 
overrækkes til Københavns Profesi-
onshøjskole.  J

Nyt kunstprojekt 
skal hjælpe 
 stressede unge
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”
Det er ikke 
 hensigtsmæssigt at 

smide yderligere brænde 
på bålet i den nuværende 
situation.
NATIONALBANKDIREKTØR SIGNE 
KROGSTRUP OM REGERINGENS BEBUDEDE 
VARME- OG ÆLDRECHECKS. I BERLINGSKE

Johannes ante portam. ”Johannes foran porten”. Da evangelisten Johan-
nes i Efesus nægtede at ofre til guderne, blev han (cirka i 95) sendt til Rom, 
hvor kejser Domitian (81-96) lod ham ydmyge og torturere og lod ham kaste 
i kogende olie foran byporten Porta Latina. Johannes gik uskadt ud af pins-
lerne og fortsatte med at prædike evangeliet i Rom, indtil han på Domitians 
befaling blev forvist til Patmos. 6990 danske mænd og en enkelt kvinde 
hedder Johannes, og to personer bærer navnet som e� ernavn.

Dagens navn

1904: Børnehjælpsdagen a� oldes for første gang.
1937:  Lu� skibet ”LZ 129 Hindenburg” brænder op under landingen  ved 

 � ådestation Lakehurst i New Jersey, USA. 36 personer omkommer.
1966: I Hvidovre nedlægges grundstenen til Danmarks første moské.

Dagen historisk set

Solen går ned klokken 20.55. Den står op i morgen 
klokken 5.17. Dagens længde er tiltaget med 8 timer 
og 53 minutter siden solhverv. Alle klokkeslæt er i 
København og baseret på Københavns Universitets 
almanak. Det er årets 126. dag. Månen står op klok-

ken 8.16 og går ned klokken 2.18. Døgnets middeltemperatur  er 10,3 grader i 
Karup og 10,0 grader i København.
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 33 tordenbyge
 22 halvskyet
 25 halvskyet
 22 let skyet
 28 halvskyet
 18 halvskyet
 17 let skyet
 22 halvskyet
 27 solrigt
 24 halvskyet
 -1 let skyet
 32 tordenbyge
 25 halvskyet
 30 letregnbyge
 32 let skyet
 25 letregnbyge
 40 let skyet
 16 regn
 -2 solrigt
 17 halvskyet
 31 byger
 27 letregnbyge
 27 solrigt
 18 halvskyet
 20 solrigt
 28 halvskyet
 23 halvskyet
 13 halvskyet
 16 regn
 19 solrigt
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Vejret Vejret i verden i dagVejret i Europa i dag

Vejret de næste fem dage

Månedens nedbør indtil i går

Samlet nedbør i maj 2021
København

 Birk Bynke   El Elm Græs  Hassel  Alternaria Cladosporium

18 UF UF UF UF UF - -

39 UF UF UF UF UF - -

UF = Udenfor sæson

Viborg

Maj 2022
Pollental i Danmark

Tørt og skyet med lidt sol. Tem-
peratur mellem 13 og 17 grader 
med let til jævn vind fra vest og 
sydvest. i aften og i nat skyet og 
stedvis lidt regn. Temperatur mel-
lem 7 og 12 grader.  

 66,6 mm

 0,0 mm
Lørdag: delvist skyet med lidt sol. 13 til 19 grader. Jævn vind fra nordvest.
Søndag: Tørt med lidt sol. 13 til 19 grader. Let vind fra vest.
Mandag: Skyet med lidt sol. 10 til 15 grader. Jævn vind fra syd.
Tirsdag: Tørt med lidt sol. 15 til 21 grader. Jævn vind fra vest.
Onsdag: Skyet med lidt sol. 17 til 22 grader. Jævn vind fra sydvest. 
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Dagens fakta

57.000.000
tons kul blev der produce-
ret i EU i 2021. Polen stod 
for 96 procent af den 
 samlede produktion, mens 
Tjekkiet stod for 4 procent.
KILDE: EUROSTAT

I faktaboksen til artiklen ”Saltvand og tørke presser � oder i tigrenes land”, 
der blev bragt i Kristeligt Dagblad onsdag den 4. maj, stod der, at mangro-
veskoven Sundarbans dækker 10.000 kvadratmeter. Der skulle have stået 
10.000 kvadratkilometer. Kristeligt Dagblad beklager fejlen. J

Rettelse


