Finansmand med millioner til Alternativet
Fra Dagbladet Børsen, 28. August, 2015, Portræt af Marie Kentorp

Ross Jackson høstede i foråret 190 mio. kr. på salget af Urtekram, og de skal gå til en
grønnere verden. Ligesom alle de andre millioner, filantropen har investeret i økologi,
bæredygtighed og partiet Alternativet.
Indien forandrede alt

Vi er derude, hvor der er så mondænt, at Porscher
og Ferrarier skærer svingene på margueriteruterne.
Mellem Farum og Birkerød i Nordsjælland, mellem
heste på græs og herlighedsvillaer.
Bag en stor, grøn vold gemmer den velholdte,
hvidkalkede Duemosegaard sig, som Ross Jackson og
hans kone, Hildur, købte for seks år siden. Han har
først for nyligt købt en luksusbil, en eldreven Tesla,
for han besluttede for mange år siden, at hans penge
skulle gå til større sager end hurtige biler til sig selv.
Den 76‐årige finansmand Ross Jackson kom for
alvor i mediernes søgelys, da han i foråret sammen
med den almennyttige Foreningen Gaia Trust først
solgte Urtekram, Skandinaviens største økologiske
fødevaregrossist, for ca. 190 millioner kroner netto,
og siden gav to af dem til partiet Alternativets
valgkamp.

I dag har han inviteret indenfor i et dunkelt kontor i
hjørnet af stuehuset. Bag hans skrivebord bugner
helt ordinære stigereoler med ringbind i farver,
mens vinduet er pyntet med tegn på en ikke‐ordinær
verdensopfattelse.
En dansende buddhafigur i messing og et foto af en
smilende Sai Baba med sit karakteristiske afrohår. På
gulvet står en papkasse med eksemplarer af hans
fire bøger, der bl.a. handler om bevægelsen for
økosamfund, økonomiske reformer, William
Shakespeare og hans spirituelle rejse. Den begyndte
i Indien.
Som ung økonom og forretningsmand tog den
herboende canadier i 1982 til en konference om
transpersonel psykologi i Bombay, Indien. Selvom
han i dag er en af Danmarks helt store forgængere
inden for økologi og et spirituelt verdenssyn, var det
dengang helt usædvanligt for ham.

1

Åbenbaring
Pludselig mærkede han uden synlig grund en stærk
prikkende fornemmelse i benet. Så gik der en svag
rystelse igennem kroppen på ham, som om han
passerede en usynlig barriere. Det var, som om
noget smældede og gav et sus.
"Jeg havde det, som om jeg var vågnet op. Jeg så
mig omkring, og alle de andre så ud, som om de gik i
søvne," husker han, der forsøgte at råbe, at de skulle
vågne, men de gloede bare på ham.
Han følte sig stærk, naturlig, rytmisk, perfekt. Han
havde følt sig euforisk før, men denne tilstand tålte
ingen sammenligning. Hans hjerne lod til at arbejde
to‐tre gange hurtigere end ellers, og han overvejede,
om han var i færd med at opleve en fremtidig
tilstand.

Ross Jackson er en økologisk finansmand, der, bl.a.
med de 190 mio. kr. han tjente på salget af Urtekram,
vil gøre verden mere bæredygtig.

Nok var konferencen videnskabelig, men den
handlede om vidtløftige emner som kundalinikraft
og taoisme, og han havde baggrund i fysik, økonomi
og business administration i USA og havde hele sit liv
alene troet på det, som var videnskabeligt bevist.
Han havde tjent sine penge som
operationsanalytiker for store danske virksomheder
og spenderet dem igen på helt almindeligt forbrug.
Alt det ændrede Indien.
"Jeg havde inden turen hørt og læst mange utrolige
historier om paranormale oplevelser fra mennesker,
der var så fornuftige, at jeg ikke pure kunne afvise
historierne som løgn. Jeg ville danne mig min egen
vurdering af, hvad der var fup eller ægte," siger han.
Siddha‐yogamester Muktananda var hovedtaler på
konferencen i Bombay og tilbedt af tusinder, og den
nysgerrige Ross Jackson tog efterfølgende imod hans
invitation om at besøge ashrammen, en slags
refugium, lidt uden for byen. På andendagen gik han
en tur væk fra værkstederne, templet og sovesalen
langs markerne.

"Jeg brugte meget tid på at tænke over oplevelsen
bagefter, for det, der skete, burde ikke kunne lade sig
gøre. Men jeg måtte konkludere, at eksistensen af det
guddommelige var en realitet."

Han tænkte på, om forskeren i atmosfærisk kemi
James Lovelock, havde ret i sin Gaia‐hypotese, der
beskrev Jorden/Gaia som en levende organisme med
mindre selvregulerende mekanismer. Og om
mennesket var en del af den natur, der stik imod alle
profetier ikke stod foran et sammenbrud, men en
opblomstring. Et paradigmeskifte, hvor mennesket
ville vågne og støtte Gaia fra selvforsynende,
økologiske økosamfund.
Næste dag stillede han sig i kø for at fortælle
Muktananda om sine tanker. Guruen nikkede
anerkendende og sagde bare: "Begynd med dig
selv."
Ross Jackson tog hjem til sin kone og deres tre
små drenge. Det var svært at bevare den
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paranormale fornemmelse, men idéerne slog rod.
"Jeg brugte meget tid på at tænke over oplevelsen
bagefter, for det, der skete, burde ikke kunne lade
sig gøre. Men jeg måtte konkludere, at eksistensen
af det guddommelige var en realitet," forklarer han.

en halv dag ugentligt på at købe, registrere og
gemme dem i en skuffe, indtil de udløb. Efter de
første to år havde han opbygget en kapital på ca. 3
mio. kr.

En af Ross Jacksons kæpheste er, at vi bør samle os i
mindre økosamfund, der er selvforsynende og
understøtter os som sociale individer.

I snart tre årtier er han begyndt med sig selv. Uden
for hans vinduer myldrer det dagligt med 20 familier,
der mod et symbolsk beløb på biodynamisk vis
dyrker markerne, der hører til
Duemosegaard.”Fællesgrønt” kalder de det.
Æbler, solbær, kål af alle slags og kartofler i bunker.
Bierne flyver flittigt mellem de seks bistader, og
blomsterne i snitterækker står som eksploderet op
af jorden i et orgie af farver.
Pengene til gården, Urtekram og alle de andre
investeringer har han tjent gennem sin
konsulentvirksomhed.

"Det ville være dybt ironisk, hvis jeg kunne trække
penge ud af det grådige pengemarked og omdirigere
dem til nyttige formål, der kom planeten til gode."

De næste mange år gjorde hans penge livet lettere
for utallige små økoentusiaster via Gaia Trusts
datterselskab Gaiacorp og den tilhørende forening
Gaia Trust. Idealister som den økologiske
fødevareproducent Hanegal og den bæredygtige
bank Merkur Andelskasse fik tilskud til mere eller
mindre holdbare forretningsplaner, mens det
globale netværk af økosamfund, Global Ecovillage
Network, begyndte at tage form.
Tanken om økosamfund, som den formede sig i
Indien, er vokset til et af hans primære
indsatsområder.Han og Hildur forsøgte sig uden held
med et økosamfund i Thy i 1990'erne, men
organisationen Gaia Education, som Gaia Trust
finansierer, underviser i bæredygtighed over hele
verden, og har netop nu tre projekter i Senegal,
Indien og Bangladesh. Målet er at gøre indbyggerne

Jacksons investortrick
I 1988 var han træt af at forsøge at sælge en
avanceret computermodel, der kunne øge
fortjenesten ved valutaoptioner, til uvillige banker,
der ikke kunne se fidusen. I stedet slog det ham, at
han selv ville bruge den til at finansiere en grønnere
verden.
"Det ville være dybt ironisk, hvis jeg kunne
trække penge ud af det grådige pengemarked og
omdirigere dem til nyttige formål, der kom planeten
til gode," skriver han i sin selvbiografi "I fuld gang"
fra 1999.
Med rystende hænder købte han sin første
option for 18.000 kr. og derefter én om ugen for at
afprøve sine teorier i praksis. Han brugte maksimalt
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mere selvforsynende og mindre afhængige af
Vesten.

"Jeg havde mange diskussioner med dem, men de
var svære at tale med, fordi de var så
fundamentalistiske. De virkede så urealistiske på
mig," siger han, der ironisk nok fik samme stempel,
efter han stod frem som en af Alternativets støtter.
"Men jeg måtte indrømme, at f.eks. bevægelsen
mod atomkraft vandt stort, og mange græsrødder
formår at tage nogle helt andre briller på end det
etablerede samfund," siger han.
"Politikere og andre magthavere tænker altid
først på egne interesser, penge, prestige, magt og
eget forbrug. De stiller ikke de store spørgsmål, for
de har ikke svarene. Vi ser det på klimaområdet
netop nu. De aner ikke, hvad de skal gøre, og gør så
ingenting," siger Ross Jackson, der krydser fingre for,
at Alternativets folkevalgte ni mandater kan bevare
græsrøddernes gejst, nu de selv er blevet del af
parnasset.
Han tager det med et smil, at f.eks. Børsens
tidligere debatredaktør Christopher Arzrouni
betegnede Alternativets vælgere som "looney left",
vanvittige og naive, fordi de plæderer for en
bæredygtig omstilling af Danmark.
"Det er da Arzrouni og hans ligesindede, der er
naive. Selv skolebørn kan se, at mennesket over tid
er gået fra overflod til overforbrug, og at vi
miljømæssigt ikke har råd til at blive ved," smiler han
og uddyber, at vi for 50 år siden årligt brugte ca. 50
pct. af de fornybare ressourcer, mens vi i dag er
oppe på 150 pct.

Plan for flygtningelejre
De får økonomisk hjælp til nyere maskiner og bliver
undervist i moderne landbrugsteknikker. Det skal
holde dem ude af kløerne på f.eks. den globale
landbrugskoncern Monsanto, der forsøger at tage
patent på frø til frugt og grønt, og på alle de vestlige
nationer, der lige nu trækker flere penge ud af
Afrika, end Afrika får ind.
Vi fortæller dem, at nej, de kommer aldrig op på
niveau med Vestens levestandard, men de kan
sagtens have et dejligt liv. I økosamfundet får de
dækket alle deres behov, og de har et vigtigt
fællesskab, der giver mening," forklarer Ross
Jackson, hvis næste projekt bliver at omdanne
flygtningelejrene i Sydeuropa til selvforsynende
økosamfund.
"Der findes masser af affolkede landsbyer i f.eks.
Grækenland og Italien, fordi folk er flyttet til de store
byer. Hvorfor skulle flygtningene ikke flytte derind
og dyrke deres egen mad, mens de venter på en
afgørelse? Eller tage deres nye viden med tilbage til
Afrika?" spørger han, der forhandler om projektet
med universitetet i Catania på Sicilien.
Det er ægte græsrodsarbejde, som det meste
andet, han har opnået. Efter Indien stod det klart for
ham, at radikale ændringer aldrig kommer fra oven,
men fra græsrødderne. Indtil da havde han fundet
frontløberne i miljø‐ og kvindebevægelserne naive
og lettere hysteriske.

Han tager det med et smil, at f.eks. Børsens tidligere
debatredaktør Christopher Arzrouni betegnede
Alternativets vælgere som "looney left".

Ross Jacksons næste projekt bliver at omdanne
flygtningelejrene i Sydeuropa til selvforsynende
økosamfund.

"Det ligger nærmest i vores dna at udnytte de
ressourcer, vi kan finde og flytte, når vi mangler
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noget. Det kan vi ikke længere," siger han, der med
kronikker og bøger fortsat vil tvinge magthaverne til
at diskutere en bæredygtig fremtid.
Hans gevinst på Urtekram skal gå til endnu flere
økosamfund og andre idéer, der kan bringe "den nye
verden" tættere på. Det var hele tiden hans strategi,
og i mange år tabte han millioner på idealister og
fantaster på begge sider af den politiske skala.
Og de 190 millioner kroner? En del er gået til
medarbejderne og Gaia Trust, der ejede 25 procent
af Urtekram. Resten står på en konto, indtil den
økologiske finansmand finder den rette anvendelse.
De mange nuller tager han helt roligt.
"Som med al anden venture kapital har det hele
tiden ligget i kortene, at vi på sigt ville tabe på nogle
investeringer og vinde på andre. Nu endte jeg
tilfældigvis med at vinde på Urtekram."

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
FAKTA – Ross Jackson
Dansk‐canadisk økonom, forfatter og filantrop født i
Ottawa, Canada i 1938.
Uddannet i fysik, business administration og
operationsanalyse fra Case Western University i USA.
Flyttede til Danmark i 1964, mødte Hildur Jackson
og blev her. Sammen har parret tre drenge.
Har arbejdet som it‐ og investeringskonsulent for
større danske virksomheder og banker. Medstifter af
SimCorp, global leverandør af finanssoftware. Han
solgte sin del i 1975.
Tidligere hovedaktionær og bestyrelsesmedlem af
Urtekram, Skandinaviens største økologiske
fødevaregrossist, som han solgte i foråret for 190
mio. kr. netto til svenske Midsona .
Forfatter til bl.a. “I fuld gang”, “Occupy World
Street: Vejen til en værdig fremtid”, “Kali Yuga
odysséen: En åndelige rejse” og “Shaker of the
Speare: The Francis Bacon Story”, en dokumenteret
roman omkring den teori, at Shakespeare var
dæknavn for forfatteren Francis Bacon.
Formand for Foreningen Gaia Trust, der har
investeret i bl.a. Hanegal og Merkur Bank.
Link: http://pleasure.borsen.dk/portraet/artikel/1/3
09859/flippet_finansmand_med_millioner_til_altern
ativet.html#ixzz3k7kWlIbR
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