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et er dejligt at være tæt på naturen og opleve 
den på nært hold. Værdien i at komme meget 
ud er stor, og så er det fedt at være selvforsynen-

de. Vi børn har lært meget af at følge hele processen fra 
jord til bord og se kalvene vokse i stalden, inden vi selv er 
med til at spise bøfferne. Jeg vil helt sikkert også bo sådan 
her, når jeg skal stifte familie. Her er en helt anden ro end 
i byen, og her kommer jeg ud og får luftet tankerne, det 
er fedt. Meldingen fra familien Thomasens ældste datter 
Amalie på 19 år er ikke til at tage fejl af. At være opvokset 
på et deltidslandbrug har været værdifuldt. 

Familien bor på en gård ved landsbyen Borbjerg i nær-
heden af Holstebro. Forældrene Jørn og Karen er begge 
agronomer. Jørn er ansat som forsknings- og udviklingskon-
sulent i VikingGenetics, og Karen arbejder til daglig som 
landbrugsrådgiver. Siden de flyttede ind på ejendommen i 
1999, har de drevet landbruget på deltid. 

– Det var et helt bevidst valg fra vores side, at vi ville ska-
be en familie på landet, det er det rigtige sted for os at lade 
børn vokse op. Her lever vi med årstiderne og mærker for-
andringen i vejret og naturen, det gjorde vi ikke, da vi bo-
ede i København, fortæller Karen og Jørn.

Selvforsynende og børnenes værdier
Køkkenhaven er det første sted, vi skal se. Den er nemlig 
en meget vigtig del af familien Thomasens landbrug. Det 
kan måske undre nogen, at en plet jord på 25 gange 100 
meter er det vigtigste, men Karen sætter stor pris på at 

tekst CLAUS QUIDING  | |  foto DAVID BERING

D

Meldingen fra børnene i familien 
Thomasen er klar: Opvæksten på 
landet har givet værdi og vil præge 
deres valg i voksenlivet.

BONUSINFO Amalie har 
planer om at læse fødevare-
videnskab på universitetet. 
Hun er meget interesseret i, 
hvordan fødevarer kan  
bruges sundhedsmæssigt.>>

Jeg vil være 
deltids- 
landmand,  
når jeg bliver voksen
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Andreas. Emma på 14 år supplerer storebrors betragtnin-
ger. 

– Jeg kan nu bedst lide dyrene, især hunden og katte-
ne, og det er fedt bare at kunne lukke hunden ud uden at 
tænke på, at den render væk. Så kan jeg lide, at vi laver god 
mad, vores egen mad, siger hun. 

Fællesskab med helstegt lam
Og netop fællesskabet om arbejdet på gården er det 
væsentlige for Jørn og Karen. Når der virkelig skal rykkes, 
så står familien sammen og får tingene lavet. 

– Dette er et fælles projekt, og vi har været meget be-
vidste om at inddrage børnene, så de også kan se værdien 
i at bo på landet og ikke blot opfatte det som  surt ar-
bejde. Derfor fik de tidligt lov til at have kaniner, kattekil-
linger, kyllinger og have efter eget ønske. I dag er de med 
i det meste. Vi taler jævnligt om. hvordan landbruget 
skal udvikle sig, forklarer Jørn, mens vi fortsætter ned for 
at se Karens chili-eksperimenter i det store ottekantede 
drivhus, der er placeret midt i haven. Bag drivhuset står 
frugttræer og bærbuske op mod den nyklippede græssti, 

kunne være selvforsynende, da der ifølge hende er en 
kæmpe værdi i det. 

– Det er en stor fornøjelse at dyrke sine egne fødeva-
rer, grave dem op og bære dem ind i køkkenet og lave 
aftensmad af dem. Vi oplever en stor glæde ved at spise 
det, vi selv dyrker. Haven har også lært børnene en masse, 
og for mig er det vigtigt, at børn lærer, hvordan vores mad 
dyrkes, understreger Karen, mens vi får den store guidede 
tur gennem køkkenhavens mange forskellige grøntsager.

Også familiens to yngste børn, Andreas på 17 og Emma 
på 14, kan se fordele ved at vokse op på landet.

– Det er dejligt og befriende at bo her. Byen er indeluk-
ket, herude kan vi råbe, lige så meget vi vil. Jeg hjælper tit 
med landbruget og elsker at køre traktor. Det at være ude 
kan jeg godt lide, og så lærer jeg meget ved at hjælpe til 
med arbejdet. Jeg vil helt sikkert bo på landet og være del-
tidslandmand, når jeg bliver voksen. Bare det at gå ude i 
marken og samle sten er dejligt, her får man tid til at gå og 
tænke. Jeg kan godt lide at lave noget sammen som familie, 
og det er fedt, at jeg kan hjælpe med arbejdet, så vi kan bli-
ve færdige, og så fejrer vi det tit med en god middag, smiler 

>>

Frihed er nøgleordet til livet på landet, 
mener Jørn og Karen, selvom de hver 

dag kommer hjem fra job  
– til mere arbejde.
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som fører os videre ud til marken med familiens fem får. 
– Vi har slagtet lam i dag, da det skal bruges til helstegt 

lam over bål til fest med de lokale venner. Vi kobler 
oplevelser sammen, og det sætter vi stor pris på, fortæller 
Jørn.

Frihed er nøgleordet
Da både Jørn og Karen arbejder fuldtids indenfor og der-
med har en forholdsvis stor arbejdsbyrde, er det nødven-
digt at afstemme opgaverne derhjemme. 

– Vi har ambitioner, men det er afstemt med vores 
normale arbejde. Vi sidder begge og laver kontorarbejde, 
så det er utrolig skønt at komme ud at arbejde i det fri, når 
vi kommer hjem. Ofte får jeg gode ideer under arbejdet 
herhjemme, ideer der har forbindelse med mit arbejde, 
pointerer Jørn og tilføjer, at han med sit landbrug får 
afprøvet og udlevet sit iværksætter-gen. 

– Jeg lader batterierne op på landbruget herhjemme. 
Frihed er nøgleordet, og det kan måske lyde mærkeligt, 
når man hver dag kommer hjem til mere arbejde, men 
sådan er det, smiler Jørn, mens Karen nikker og siger: 

– Ja, når jeg kommer hjem, og solen skinner, starter jeg 
ofte med at gå i haven.

Netværk kan skabe liv på landet
Begge er begejstrede for, at der nu sættes fokus på del-
tidslandmændenes værdi for samfundet. Og den måde de 
har valgt at leve deres liv på, vil de gerne dele med andre.

– Vi har en nabo, der også er deltidslandmand, og vi 
samarbejder om mange ting. Det giver et hyggeligt fæl-
lesskab, og der går nogle gode timer med for eksempel 
at vedligeholde maskinerne. Det kunne være en god ide 
at skabe netværk, som vi har med vores nabo, hvor man 
udveksler viden og maskiner og hjælper hinanden med 
det praktiske. Vi vil gerne aktivt bidrage til, at folk flytter 
på landet. Så det er vigtigt at sætte fokus på de værdier, vi 
mener, der er ved at bo på landet. Man kunne for eksem-
pel sætte byfamilier i forbindelse med landbofamilier. 
Det vil skabe mere balance i Danmark. Vi skal have fokus 
på at fortælle historien om værdierne på landet og samti-
dig få politisk fokus på udvikling og opbygning i stedet for 
kun nedrivning som i dag, er parrets konklusion.  

 
BAGGRUND
Ejere  Karen og Jørn Thomasen

Købte ejendommen i 1999

Bor tæt på landsbyen Borbjerg ved Holstebro

Karen er leder af miljøafdelingen hos Heden & Fjorden

Jørn er udviklingskonsulent hos VikingGenetics

Amalie 19 år. Går i 3. g på gymnasiet 

Andreas 17 år. Går på HTX

Emma 14 år. Går i folkeskole.

PRODUKTION
• Dyrker 20 ha med hvede og byg og vedvarende græs

•  Laver selv alt markarbejde, køber dog maskinstation 

til høsten

•  Slagtekalve, pt 18 stk.

•   Fire heste

•   Fem moderfår

•   Æglæggende høns til eget forbrug

•  Kornet anvendes til kalvene, det overskydende sælges

•  Dyrker grøntsager, bær og frugter

•   Hus til udlejning.

”Her lever vi med 
årstiderne og mærker 
forandringen i vejret 
og naturen; det gjorde 
vi ikke, da vi boede i 
København.
KAREN THOMASEN, Borbjerg


