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Jim Lyngvild
Skabertrang på landet
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Skú ikke hunden 
på hårene
K

 

 

ender I det, at man på forhånd tror, man ved, hvordan et andet 

menneske er? Man tror, man ved det, fordi man enten har hørt 

andre omtale personen, har set vedkommende i fjernsynet, eller blot har 

konstateret, hvem personen omgås og dermed besluttet, at det her er noget 

for mig, eller omvendt.

Sådan havde jeg det, da jeg fik det held at besøge Jim Lyngvild og hans 

mand, Morten, på deres dejlige landsted Ravnsborg. Jeg glædede mig, for der 

var dog alligevel noget i at få lov at komme indenfor hos en, som mange ken-

der og har en mening om, og så samtidig et så skønt sted, som jeg let kunne 

konstatere ud fra billeder og en let googlen på nettet, at det måtte være.

Men jeg var også forholds-

vis fastlåst i, hvad det var for 

en person, jeg skulle møde. 

Jeg forberedte mig hovedsa-

geligt på, hvordan søren jeg 

skulle kunne styre samtalen, 

så den ikke fløj i øst og vest, 

samtidig med at jeg indstil-

lede mig på, at jeg nok ville 

blive mødt af en ekstrava-

gant, selvhøjtidelig og lidt for 

selvfed Jim Lyngvild.

Besøget har givet anled-

ning til en smule selvran-

sagelse, og faktisk også en 

smule flovhed. For hvordan 

pokker kan jeg tillade mig at have så markant en mening om en person, jeg 

aldrig har mødt, ej heller givet mig selv lov til at høre udtale sig til ende?

Jeg håber, at jeg i fremtiden vil tage ved lære og blive bedre til dette, når jeg 

møder nye ansigter og hører udtalelser i medierne.

Besøget hos Jim Lyngvild og Morten var en gave. Den måde, de har valgt at 

leve deres liv og se deres muligheder på, er til inspiration for os alle. Jim Lyng-

vild er ekstravagant på mange måder. Og ja, han er selvfed. Men efter at have 

tilbragt en formiddag på Ravnsborg og hørt en brøkdel af hans historier og set 

ham i vigør på det sted og sammen med det menneske, der rører hans hjerte 

mest, så er jeg ikke i tvivl om, at man godt kan være ekstravagant og selvfed 

på den helt rette måde - en måde der taler til både hjertet og hjernen. Jeg blev 

imponeret og glad.

Jeg tager derfra ikke bare imponeret og glad og en lille smule flov, men også 

klogere på min egen selvopfattelse af, hvordan jeg møder andre mennesker, 

for som Jim så rigtigt sagde til mig: »Dine fordomme siger mere om dig, end 

det gør om mig«.

God læselyst og god kamp med at blive 

lidt mere rummelig, med at forfølge 

drømmene og turde gå der ud, 

hvor isen knager bare en lille 

smule. Det får du måske 

lyst til, når du har læst, 

hvad Jim har at sige.
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Besøget hos Jim Lyngvild 
og Morten var en gave. 

Den måde, de har valgt at 
leve deres liv og se deres 

muligheder på , er til  
inspiration for os alle. 
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Kolding-par med

Bær 
i blodet
 
SIDEN 2001 HAR PARRET DORTHE OG HANS  
PETER SØEBERG VED KOLDING DYRKET ARONIA- 
BÆR. DE SENESTE ÅR HAR SLIDDET BÅRET 
FRUGT, OG DE ER I STADIG POSITIV UDVIKLING.

F
ire år. Så lang tid stod ejendommen 

Elkærholm ved Kolding til salg, 

inden Dorthe og Hans Peter Søeberg 

kom forbi og forelskede sig i stedet.

- Jeg tænker ikke, at vi kan kalde det kær-

lighed ved første blik, for det var det ikke. 

Ejendommen var misligholdt og fremstod 

ikke som noget, vi kunne se os selv og vores 

to børn bo i. Derimod var den tilhøren-

de jord af en perfekt kvalitet, og naturen 

omkring ejendommen enestående, så der 

kunne vi se muligheder til at dyrke vores 

aroniabuske. Beboelsen og alt det andet 

måtte komme med tiden.

Dorthe Søeberg viser stolt rundt på de 20 

hektar med aroniabuske, og hendes liden-

skab for bærret smitter hurtigt. 

- Vi har været på denne adresse de seneste 

tre et halvt år, og er efterhånden ved at have 

sporet os ind på den optimale sort og de 

optimale dyrkningsbetingelser her på stedet. 

Jorden er lettere og klimaet koldere her, end 

hvor vi tidligere havde vores produktion. Det 

kan smages og faktisk også duftes, forklarer 

Dorthe Søeberg med henvisning til produk-

tionen af blandt andet aroniabær shot og 

aroniabær modersaft.

- Vi høster bærerne i september-oktober 

måned, hvorefter de nedfryses. Hver 14. 

dag tager vi så bær op til optøning, og den 

duft, de udsender, er en tydelig indikation af 

kvaliteten, forklarer hun.

Vokset op med bær
Dorthe og Hans Peter Søeberg har dyrket 

aroniabær siden 2001. 

ARONIABÆRRETS EFFEKTER

■ Aronia er blevet undersøgt for bærrets potentielle sundhedsmæssige fordele. 

■ Ifølge tidsskriftet Examine.com har aronia et højt indhold af anthocyaniner. Anthocya-

niner er de molekylerne, der er ansvarlige for de blå og røde pigmenter i bær. Aroniabær 

har til sammenligning flere antioxidant-molekyler end blåbær. 

■ Forskning tyder på, at daglige kosttilskud af aroniabærret kan reducere det samlede kole-

sterol og blodsukker, når det tages af folk med forhøjet kolesterol og glukose. Der er dog 

stadig behov for yderligere forskning for at bekræfte effekten definitivt.

■ Aroniabærret anses som et godt valg for de, der ønsker at indtage flere antioxidanter og 

anthocyaniner. 

Kilde: Examine.com

- Hans Peter og jeg ville gerne 
finde noget, der kunne mere 

end bare at mætte 

Dorthe Søeberg
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Dorthe Søeberg i de afhøstede rækker med aroniabærbuske. 

Familien har 20 hektar tilplantet og udskifter løbende buske, 

hvis ikke kvalitet og udbytte er tilfredsstillende.

Aroniabær bruges både til 

fremstilling af saft og drys.

Stokeranlæg 5-100 kW

Tlf. 75 33 01 22 · www.gejs.dk

Træpille 
brændeovn
Wifi ready

NYHED

Fuldautomatisk 

pillefyr 
12-48 kW

NYHEDLuft/vand 
varmepumpe
Topkvalitet 

i 4 valgfri 

farver

Stoker - Solvarme
Varmepumpe - Pillefyr

Se det i drift inden I køber, 
så sætter vi et anlæg sammen til dig

2020 ready

Bedre bliver 
det ikke
cop op til 5,2 kabinet 
i aluminium, teknik i 

bedste kvalitet 

AKKUMULERINGSTANKE · VARMEPUMPER · KEDLER & STOKER SAMT SOLVARMEANLÆG

SOLVAREME
- også til
nedbygning
i taget

incl. pumpe 
og shuntrør

NYHED

V a r m e  t e k n o l o g i  f o r   

Fremtiden

Flis anlæg fra 20-200 KW

Andre anlæg op til 1200 KW

Virknings grad op til 95,8%
(test ved flis afprøvning)

Nyeste rensesystem
Nyeste forbrændingssystem
Energibesparende Udmadersnegl
Kun 0,18 KW motor

Touch system med nyeste teknologi indenfor 

varmekredsstyring. 

Mulighed for styring via App samt webbaseret styring

Fuld automatisk pille fyr 6-1200 KW ved kaskade

Fuld automatisk fastbrændsel fyr fra 20-60 KW op til 1m 

træstykker.

Selvrensende / iltstyring og automatisk optænding

NYHED

Nano 6-15kW

5 ÅRS

TOTAL GARANTI

SÅ ER DEN HER DEN NYE FULDAUTOMATISKE FLISKEDEL 
FRA HARGASSNER MODEL ECO-HK KEDEL YDELSER FRA 20-200 kW

23 72 57 08

ÅR

www.hargassner.dk

Bedst

i test!
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Elkærholms 225 år gamle, smukke hovedbygning har siden familiens overtagelse for tre et halvt 

år siden været under kraftig renovering. 

Dorthe og Hans Peter Søeberg foran Elkærholms hoveddør. Renoveringen af stue-

huset er stadig i gang, mens produktionen af aronia shot m.m. kører på skinner.

- Jeg er vokset op på en kirsebærplantage, 

så dyrkningen af bær har altid ligget i blodet 

af mig. Men Hans Peter og jeg ville gerne 

finde noget, der kunne mere end bare at 

mætte. Tilfældigvis havde en vognmand, 

der afhentede kirsebær fra plantagen, netop 

være en tur i Sibirien efter aroniabær til Vallø 

Slot, og der fik vi så ideen.

Aroniabærret menes at have god effekt 

som kolesterol- og blodtrykssænkede, 

ligesom dets høje indhold af polyphenoler 

stabiliserer blodsukkeret hos patienter med 

diabetes og virker antiflammatorisk.

- Vi er så begejstrede for effekten af aronia, 

at vi ikke på noget tidspunkt har været i 

tvivl om, at det var det, vi skulle. Udfordrin-

gerne har været i at få det til at smage godt, 

fortæller Dorthe Søeberg, der er uddannet 

hortonom fra Landbohøjskolen og tidlige-

re arbejdede for landbrugets videncenter, 

kaldet Seges, som projektkonsulent.

Farmors gamle opskrift
Farmors gamle opskrift på kirsebærsaft kom 

til at gøre udslaget.

- Vi har eksperimenteret på kryds og tværs. 

Hans Peter har den store interesse for mad, 

og han har ikke på noget tidspunkt stillet sig 

tilfreds med smagen. Ikke før end han fik 

afprøvet farmors gamle opskrift. Så var den 

der pludselig, siger Dorthe Søeberg med et 

smil til sin mand, der er den pertentlige af 

de to.

- Jeg får som oftest ideerne. Hans Peter får 

dem omsat til den virkelige verden, smiler 

Dorthe Søeberg.

Mest en livsstil
Arbejdsfordelingen har fra begyndelsen 

være klar imellem dem.

- Vores firma er mere en livsstil, end det er 

et job. Vi taler med vores børn om produk-

tionen, og nyder i det hele taget, at vi har en 

...bær i blodet...

Til ejendommen hører 30 hektar ådal. Arealet plejes af familiens gallowaykvæg. 

Racen er valgt på grund af dens formidable evne som naturplejer.

Mobil 21 45 02 25 • Fax 97 37 54 60 • www.vestdoren.dk • info@vestdoren.dk

VESTDØREN

Danskfremstillet 

på eget værksted 

efter dine mål.

Priser fra

2.845,- 
+ moms

Ring for et 

godt tilbud
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ELKÆRHOLM

■ Elkærholm er den eneste produ-

cent af u-pasteuriseret aronia-

bær-saft i hele Europa, hvilket vil 

sige, at de ikke varmebehandler 

deres aroniabærsaft. Familien 

forklarer, at de ikke pasteuriserer, 

da det både ødelægger smag og 

indholdsstoffer i saften. 

■ Der presses flere gange om måne-

den året rundt. Det sker for at sikre, 

at der altid er friske varer. 

■ Eneste aroniaproducent i Dan-

mark, der kun anvender egne bær 

og selv fremstiller aroniaprodukter 

i eget gårdmosteri. Dette giver unik 

mulighed for at optimere på alle 

fronter så smag og friskhed er i top.

fælles interesse, vi nu også kan leve af. Men 

for at det fortsat skal være rentabelt, bliver 

der nødt til at være en klar rollefordeling, og 

den holder vi skarpt fast i.

Dorte Søeberg står for plantagen, og er 

den, der vurderer, hvornår der skal høstes, 

sideklippes og ryddes, hvis buskene ikke er 

gode nok.

Hans Peter Søeberg har ansvaret for moste- 

riet. Han står for hygiejnekontrollen, udvikler 

recepter, er i produktionen, får afsendt faktu-

raer, og får som sagt omsat sin hustrus ideer 

til håndgribelige størrelser.

Derudover har produktionen to fuldtids-

ansatte, ligesom børnene Andrea og Erik 

hjælper til, primært i gårdbutikken, når der 

er behov for det.

- Det er dejligt for os, at også børnene er 

en del af stedet. Vi lever jo midt i det. Så at 

de også føler ejerskab er vigtigt, siger Dorthe 

Søeberg.

Gennemgribende renovering
Efterhånden som familien har fået pro-

duktionen af aroniabær i forholdsvis faste 

rammer, er tiden kommet til renovering af 

ejendommen.

- Vi søgte faktisk om nedrivningstilladelse. 

Vi kunne slet ikke se, at det på nogen måder 

stod til at redde. 

- Men heldigvis fik vi hjælp af en dygtig 

lokal arkitekt, og han har hjulpet os, både 

med at designe stalden til vores heste, men 

også til at se mulighederne i det gamle flotte 

stuehus. 

- Vi er næsten igennem renoveringen, og er 

lykkelige for at vi valgte at beholde yder-

murene og den gamle historie, lyder det fra 

Dorthe Søeberg.

AF HENRIETTE LEMVIG

Dorthe Søebergs anden store interesse er opdræt af dansk varmblods heste. 

Med hjælp fra lokal arkitekt har de fået opført en moderne løsdriftsstald, 

smukt tilpasset det kuperede terræn.

 

Årets gang 
i plantagen 
■ April

 Vækståret starter i april med at buskene 

gødes med en lille smule gødning. Hvis 

de gødes for kraftigt, bliver de bare endnu 

højere. Forsøg har endvidere vist, at kraf-

tig gødskning påvirker indholdsstofferne i 

aroniabærret.

 

■ Maj

 Her nydes blomstringen i slutningen af 

maj måned. På gode, varme dage suser 

bier og en væld af forskellige insekter om-

kring ørerne, når man færdes i plantagen. 

Der slås græsbanerne mellem rækkerne.

 

■ Juni og juli

 Græsset mellem rækkerne slås en sidste 

gang, inden grenene begynder at hænge 

for meget. Familien Søeberg ønsker grøn-

ne græsbaner mellem rækkerne - både 

af hensyn til jordens makroflora, for at 

reducere pesticidbelastningen, vildtets 

fødemuligheder og ikke mindst fordi 

jordens bæreevne er forbedret ved at køre 

på et grønt græstæppe fremfor den bare 

jord.

  

■ August-september-oktober

 Sukkerindholdet i bærrene måles for at 

bestemme høsttidspunktet. Aronia har en 

lang høstperiode. I 2010 begyndte famili-

en at høste aronia den 28. august, og den 

sidste selvplukker gik ud af plantagen, da 

frosten kom den 18. oktober.

■ Vinterhalvåret

 Selvom aronia-buskene er meget sunde, 

betyder det ikke, at de er helt lette at få 

til at passe ind i normal plantagedrift. 

Buskene bliver nemlig meget store. Der-

for sideklippes buskene med maskine én 

gang om året.

 I det sene efterår eller tidligt på vinteren 

(før sneen kommer) ryddes for genstridigt 

ukrudt i plantagen, hvilket betyder, at der 

udføres en sprøjtning mod ukrudt mel-

lem rækkerne. Sprøjten er skærmet, så 

buskene ikke rammes af ukrudtsmidlet. 
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233 HST
m/frontlæsser
og skovl 

KUN 

117.900,-

233 HST
● en pedal frem 

 og en tilbage

● lille venderadius

● stærk lift med PTO

● 4 hjulstræk

Kampagnepris 

KUN 89.900,-

Pr. måned 
fra 

950,-*
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»Perfekt til rideklubben, 

eller hestestutteriet«

- Vi laver også fastpris 
aftaler, så kender I Jeres 

driftsomkostninger 
året igennem!

Har du opgaven... 

har vi maskinen...

* 84 mdr., førstegangsydelse/

rest 20%, uden læsser.


