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Georges de Hevesy,
1913/14

Hvor længe bliver theen i kroppen?

Georges de Hevesy,
1934

Halvdelen er væk på 9 dage!



Gennemsnitlig opholdstid for 
et vandmolekyle i kroppen:

13 dage

Opholdstid for 
fosfor, kalcium, natrium, kulstof: 

måneder



98% af atomerne skiftes ud
hvert eneste år!

Permanent reinkarnation



1,5 ton mad og drikke årligt

1,5 kilo for meget tilbage ved årets udgang



Livet er en strøm



Vi er hvirvler
i livets strøm



Ting Strøm



Ting Strøm

Diamant Flamme



Ting Strøm

Diamant Flamme

Klippe Flod



Ting Strøm

Diamant Flamme

Klippe Flod

Stol Menneske





Blå!



     Hvor upassende at kalde denne planet 
     for Jorden, når den tydeligvis er Havet.                      Arthur C. Clarke



Jorden er blå 
fordi havet er blåt 
fordi himlen er blå 

fordi der er liv 
på Jorden
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Ecosphere





Affald = Mad



Share your shit!











Tilsæt blot dagslys!

Just add daylight





Drop depoterne
Tænk i strømme



Strøm Depot
Biomasse Fossile brændsler

Sol, vind, bølge Uran



Depoter =>  
rationering 

Strømme => 
livsudfoldelse



Når vi 
standser strømmen 

går det galt



Affald



Affald
Når bladene falder 
for at blive til muld



Affald er 
en ressource

på det gale sted
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Teknologi 
kanaliserer
 strømme









Teknologi kanaliserer strømme

Strømme af sten
Strømme af lys
Strømme af luft
Strømme af vand
Strømme af el
Strømme af mad
Strømme af mennesker



Huse er ikke mursten, men rum, 
hvorigennem der strømmer luft.

Vandhaner er ikke metal, men rør,
hvorigennem der strømmer vand.

Åer er ikke bredder, men løb,
hvorigennem der strømmer vand.

Byer er ikke bygninger, men pladser,
hvorigennem, der strømmer liv.
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Based on experience with MFA, they assert that material flows through the total economy can be 
controlled more efficiently than by separating management of wastes from the management of 
supply. 
 

1.4.5 Anthropogenic Metabolism 
Baccini and Brunner24 applied MFA to analyze, evaluate and optimize some of the key processes 
and goods of the “metabolism of the anthroposphere”. In a more recent study Brunner and 
Rechberger65 have systematically summarized relevant phenomena of the anthropogenic 
metabolism. This example shows well the power of MFA to identify key issues for resource 
management, environmental management and waste management.  
 

1.4.5.1 Unprecedented growth 

In prehistoric times the total anthropogenic metabolism (input, output and stock of materials and 
energy to satisfy all human needs for provisions, housing, transportation etc.) was nearly 
identical with mans physiological  metabolism. It was mainly determined by the need for food, 
for air to breathe, and for shelter. For modern man, the material turnover is ten to twenty times 
larger (Figure 1.3). The fraction that is used today for food and breathing is comparatively small.  
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Figure  1.3 The material turnover of primitive man in his “private household” was about an order 
of magnitude smaller than today’s consumption of goods. Note: The figure includes direct 
material flows only. Materials (and wastes) turned over outside households to manufacture goods 
consumed in households are larger than 100 t/(c.yr). 

 
 Paul Brunner: Stofstrømmen i antroposfæren
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Da jeg var barn ...



Ørken



Verden var en ørken

- ingen mad
- intet vand
- ingen energi



Mad med hårdt arbejde

Vand fra dybe boringer

Energi i sjældne kilder



Verden var ikke venlig 
Verden var nærig



Vi var fremmede i verden 



Da jeg blev voksen ...



Energi overalt ...



Vand vælter ned ...



Genopdag alt 
det spiselige 
på Jorden

noma 
Rene Redzepi



Strøm
Ikke ørken ...



Verden er en strøm

- masser af mad
- masser af vand
- maser af energi



Maden strømmer frem

Vand strømmer i miljøet

Energi strømmer forbi



Verden er venlig 
Verden er frodig



Vi hører til i verden 



Ørken- 
tænkning



Muld



Mellem himmel og jord:

Planter der spiser solskin

Klipper der forvitrer

Muld



Minedrift på mulden

Muldflugt
Udpining
Traktose



Geologen 
David Montgomery’s 

regnestykke:

1 meter muld

1 mm om året

1000 år



Mulden bruges op
og

civilisationer går under

Mayaer, inkaer, grækere, romere,
mesopotamien, sahel, kina ...



Hvad der nu er blevet tilbage, er
– i Sammenligning med Fortiden –
som Knoglerne paa et Legeme,
der er tæret hen ved Sygdom,
idet al den Jord, der var fed og blød,
er skyllet væk,
og kun Landets afpillede krop
er blevet tilbage.

Platon
Kritias, ca. 340 f.v.t.



Jared Diamond, 2002



Ørken ?!



1000 års levetid for 
civilisationer?



1000 års levetid for 
civilisationer?

+ kunstgødning



Fordi vi ikke leverer atomerne tilbage
når vi dyrker jorden så monotont



Fed mulden op 
med kulstof



Kør i kredsløb
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Joanne Petrina, Earth Observatory

Bali







The Subak
1000-year old democracies

regulating water irrigation cleverly
1200 subaks of each 50 - 400 farmers

The Green Revolution ruined all



J. Stephen Lansing



Samsø



VINDMØLLER => FÆLLESSKAB





“Fællesskaber er som børn.”
Vidunderlige, livgivende og udviklende. 
Men samtidig også øretæveindbydende, 
trælse og besværlige. 



Fællesskaber
er ikke bare 

for sjov



Fællesskab
handler altid
om noget

andet



Fællesskab
handler altid
om noget

andet



Fællesskaber 
der handler om 

fælleder



Fællesskaber 
der handler om 

fælleder

fælledskab



Fælleder
miljø, klima, sprog

mad, mørke, tavshed



Fælledskab
at være 

fælles om 
at forvalte
en fælled



Fællesskab
+ fælled =
fælledskab



Fælleden har 
det bedst når 

vi er fælles om den



Selvforvaltning er 
stærkere end

stat og marked





Elinor Ostrom



Elinor Ostrom





Thorupstrand 
Kystfiskerlaug
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Det 

Inger Christensen

1969

Tor Nørretranders, 22.04.2014



Et samfund kan være så stenet
At alt er en eneste blok
Og indbyggermassen så benet
At livet er gået i chok

Og hjertet er helt i skygge
Og hjertet er næsten hørt op
Til nogen begynder at bygge
En by der er blød som en krop

Tor Nørretranders, 22.04.2014
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Kroppe er 
vidunderlige hvirvler 

i håndvarmt vand



Vi er 
vidunderlige hvirvler 

i håndvarmt vand


