Familie med økologiske drømme
Bondegårdsferie, to
vindmøller, solfangere er
blandt det, som Steen
Krog har opbygget på
den slægtsgård, han
overtog for 10 år siden

Steen og Mette med de
tre mindste børn, Mia
på et år, Johan på fire og
Silas på fem i landlig
idyl på Krogslundvej.
Foto: Poul Erik Nielsen.

Af Jens Kirk Pedersen
HVAM/BORBJERG: For
10 år siden overtog Steen
Krog en gård på Krogslundvej fra en farbror.
Den efterhånden lidt forsømte slægtsgård havde
været i familiens eje siden
1850.
Steen Krog var endnu i
gang med en uddannelse
som husholdningslærer på
Suhrs Seminarium i København.
- Jeg drømte om at flytte
på landet og dyrke økologiske grøntsager. Ingen
andre i familien ville købe
slægtsgården. Jeg flyttede
lidt hovedkuls herover
uden et arbejde, siger Steen.
Han havnede på de 26
hektar jord, og siden har
han brugt en masse knofedt på at sætte gården i
stand. I samme periode har
han fået fire børn sammen
med hustruen Mette.
Grøntsager er det dog ikke blevet til - ud over en
pæn stor grøntsagshave.
Jorden dyrkede han selv
frem til 2001. Men regnvejr
i høsten betød, at det var
umuligt at høste en mark
med økologisk brødhvede i
tide. Det blev en økonomisk bet.
- Siden har vi valgt at leje jorden ud for at undgå al
risiko, siger Steen krog.

Økodrøm
- Vi har drømt om at lave
et økologisk landbrugsfællesskab - lidt i stil med
Svanholm, fortæller Mette
og Steen, der ikke har me-

re millioner kroner, som
møllen kostede.
- Det er genialt, at man
kan hente så meget strøm
ud af vinden. Siden er vindmøller dog især blevet for
folk, der vil tjene penge, siger Steen Krog.
For to år siden fik de en
mindre tovinget vindmølle
»Kalorius«, der producerer
varme ved hjælp af en vædskebremse. Sammen med
en selvbygget solfanger på
20 kvadratmeter dækker
det familiens behov for
varme og varmt vand i en
del af året.
Oveni har de et elpanel
på 20 kvadratmeter på taget af laden, som er med til
at elmåleren til at løbe baglæns, når den producerer
sine cirka 2500 kWh strøm
om året.
Omkring 250.000 kroner
har de betalt for de to solfangere og den lille vindmølle.
jekk@de-bergske.dk

get tilovers for vor tids måde at drive landbrug.
- I dag ligger det meste af
økonomien baseret på støtte fra EU. Denne støtte bestemmer, hvad der bliver
dyrket, siger Steen Krog,
der går med en stille drøm
om, at hele dette støttesy-

stem en dag bryder sammen.
- Vi har alle brug for jorden til at leve af. Vores kultur bygger på, at vi planter
og kultiverer jorden, siger
Steen Krog.
I dag har familien to islandske heste, et par katte

og nogle høns. Tidligere
har familien også haft lidt
får.
- Men drømmen om et
fællesskab er der fortsat,
siger han.
- Vi vil gerne have lidt af
det hele. Vi vil gerne tilbage til nul med en ko og et

par grise, tilføjer Mette i
det hun godt ved ligner en
romantisk drøm. Vi har det
svært med stordrift, hvor
dyrene kun bliver brikker.
At købe økologisk er min
måde at være politisk på,
siger Steen.
Til gengæld har parret

satset en del på energi fra
vind og sol.
I 1997 satte de en Vestas
vindmølle op på 600 kW,
der producerer godt en million kWh strøm om året.
Det havde haft tilladelsen
et par år. Men først i 1997
ville banken låne dem de fi-

Kirkesanger med ferieboliger på landet
Tre fine ferieboliger
gemmer sig på gammel
firelænget slægtsgård ved
Hvam
Af Jens Kirk Pedersen
HVAM/BORBJERG: Det
er et år siden, at Steen Krog
blev ansat som kirkesanger i Borbjerg.
- Jeg har i gymnasietiden
været kirkesanger. Men
det er da lidt af en prøvelse
at stå og synge ved en åben
kiste, siger Steen Krog.
- Det er et job, der kræver
en vis modenhed, som han
siger.
Steen Krog er født og opvokset i Salling, men begge
hans forældre stammer fra
Borbjerg.

- Jeg har været glad for
at blive kirkesanger, fordi
det har været med til at
skabe en kontakt til lokalsamfundet, som vi ikke før
har haft, siger Steen, der er
opvokset i Salling.
Det meste af hans slægt
har boet i Borbjerg Sogn,
men de fleste er nu flyttet.
Efternavnet Krog er også
hentet fra gården, og bedstemoderen på 92 er født i
sognet og har boet på nabogården Bisgård.
- Hun ved alt om alle i
sognet, siger Steen Krog.

Ferieboliger
Det er syv år siden, at
Steen Krog fik byggetilladelse til at etablere to
ekstra boliger i den gamle
kostald.
Dengang
var
drømmen et økologisk

landbrugsfællesskab. Men
denne drøm er aldrig rigtig
blevet til noget.
I mellemtiden er planen
ændret, så der nu ligger tre

store flotte ferieboliger på
rad i den tidligere kostald samt et stort fællesrum.
De gamle skråstivere
mellem kobåsene er flere

Krog på Krogslund
✔ Steen og Mette Krog bor på en slægtsgård, som har været i
familiens eje siden 1850.
✔ De har fire børn: Siv på syv år, Silas på fem år, Johan på
fire år og Mia på et år.
✔ Mette er uddannet lærer og arbejder på Rudolf Steiner
Skolen i Silkeborg.
✔ Steen er ansat som kirkesanger ved Borbjerg Kirke.
✔ Han er uddannet husholdningslærer fra Suhr Seminarium i
1994.
✔ Fra 1994 var han lærer og køkkenleder på Kongenshus Efterskole og fra 1995 til 1997 var han ansat på Struerskolen.
✔ Fra 1999 til 2001 prøvetager for Plantedirektoratet (deltidsjob).

steder bevaret og indgår i
lejlighederne, som hver
har seks sovepladser. Opbygningen er sket i almuestil, hvor hængsler fra
gamle grisestalde er genbrugt i dørene, mens lukketøj er smedet af gamle
hestesko.
Flere borde og bænke er
fremstillet af tykke planker af udgået elmetræ, som
familien selv har fået fældet og savet op.
Boligerne blev færdige
sidste år, men først i år er
familien blevet tilmeldt udlejning gennem Dansk
Bondegårdsferie.
- Det er 70 procent danskere, der kommer på bondegårdsferie. Mange i byerne er helt fremmedgjorte
fra livet på landet, siger
Mette og Steen.

Til gengæld har de skullet vænne sig til at have
gæster gående på gården
på denne måde.
- Man kan godt komme
til at føle sig som lidt Hjerl
Hede, hvor man hele tiden
bliver iagttaget, siger de.
Den ene lejlighed har de
dog i år lejet ud til en familie for hele sommeren.

Steen og Mette Krog har
to solfangere på taget og
to vindmøller til at producere el og varme.

