Spirituel oplevelse viste vej til 180 millioner kroner
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»Inspirationen til mange af de ting, jeg har lavet, kom, efter at jeg havde en spirituel oplevelse i Indien i
1982. Jeg syntes, at verden var på vej ind i nogle kriser på grund af overforbrug. Jeg besluttede, at jeg ville
bruge resten af mit eget liv til at bidrage til en bæredygtig verden og kæmpe for en global
økosamfundsbevægelse,« siger Ross Jackson. Foto: Uffe Weng

Urtekrams tidligere hovedaktionær,
filantropen Ross Jackson, er blevet en rig
mand på at sælge økovirksomheden. Han
har gennem tiden været med til at etablere
50 små økologiske samfund i Danmark, hvor
man lægger vægt på det spirituelle.
Canadisk fødte Ross Jackson er en driftig herre.
Han mestrer både at leve livet som økoflipper og
filantrop. Som dreven finansmand har han også
vist udpræget flair for investeringer, der giver et
godt afkast.
Med den ballast har han opbygget en pæn stor
privat formue. Ved siden af det har han sammen
med sin kone, danskfødte Hildur Jackson, i mange
år gennem Foreningen Gaia Trust, som han er

formand for, investeret risikovillige penge i små
skrantende økologiske firmaer og støttet
bæredygtige økoprojekter.
Lyder det for alternativt og mærkeligt? Måske for
nogle læsere.
Men idealisten Ross Jackson, som i 1982 havde
en spirituel oplevelse i Indien og lagde sit liv
totalt om fra at være finansmand til at stå i front
for en bevægelse, der blandt andet fremmer
investeringer i bæredygtig udvikling af små
økosamfund, er netop blevet en velhavende
mand på at sælge sine aktier i den økologiske
succesvirksomhed Urtekram. Som hovedaktionær
var han med til at sikre Urtekrams transformation

fra at være et skrantende foretagende til et
vækstfirma.

computerprogrammer og softwaresystemer til at
handle valuta på.

Mange vil sikkert få morgenmaden galt i halsen
og udbryde ”what”, når Berlingske i dag kan
fortælle, at filantropen fra Duemosegård i
Birkerød, som han ejer sammen med hustruen, er
god for en formue på omkring 180 millioner
kroner.

Foreningen Gaia Trust blev stiftet, efter at han
havde fået en spirituel oplevelse, af Ross Jackson
og 10 andre i 1987 for at bidrage til en
bæredygtig udvikling. I en årrække har Gaia Trust
– som med salget af Urtekram er god for 45
millioner kroner – investeret i en lang række
opstartsprojekter for at bidrage til den grønne
omstilling i Danmark, grundlagt på indtægterne
fra
datterselskabet
Gaiacorp. Det
meste har dog
givet foreningen
tab, bortset fra
flagskibet,
Urtekram.
Investeringerne
omfatter blandt
andet også
Merkur
Andelskasse og
Hanegal
Økologisk Kød.

Ross Jackson, der er født i Ottawa i Canada for 76
år siden og som ung udvandrede til Danmark, er
en fantastisk fortælling om en karismatisk mand
med en temmelig traditionel familiebaggrund.
Faren var embedsmand i det canadiske forsvars‐
ministerium og moderen hjemmegående.
Stamfaderen udvandrede i øvrigt i 1600‐1700‐
tallet fra Skotland til Canada.
Ross Jackson har for en kort stund netop været i
danske mediers søgelys. For det første fordi han
netop har solgt Skandinaviens største økologiske
fødevaregrossist, Urtekram, til svenske Midsona i
Malmø. Prisen for firmaet med 150 ansatte og en
omsætning på knap 400 millioner kroner var 215
millioner danske kroner på gældfri basis. Selv
ejede han 65 procent af aktierne i virksomheden,
mens Foreningen Gaia Trust også ejede en pæn
portion. Salget har øget hans egen formue, som
han foreløbigt investerer i aktier og obligationer,
ganske betragteligt.
For det andet optræder navnet Ross Jackson i
medierne, fordi han har støttet Uffe Elbæks parti,
Alternativet, med to millioner kroner til at føre
partiets valgkamp for. Han hjælper også Elbæk og
co. med at få styr på partiets økonomi.
I næsten 50 år har Ross Jackson arbejdet med
internationale finanser og været selvstændig
konsulent og rådgiver for en række
industriforetagender, banker, forsikringsselskaber
og pensionsfonde. Oprindeligt tjente han en pæn
formue på et at udvikle avancerede

Desuden har
Gaia Trust
støttet et
globalt NGO‐netværk af økosamfund, Global
Ecovillage Network, der er baseret på bæredygtig
levevis med høj livskvalitet i små fællesskaber. I
Danmark, hvor bevægelsen begyndte, er der i dag
omkring 50 økosamfund, hvor det spirituelle er i
højsædet. Blandt de største fællesskaber er
Hjortshøj Andelssamfund ved Aarhus og
Munksøgård ved Roskilde.
Jo, idealisten Ross Jackson og Gaia Trust har haft
stor betydning for små alternative økologiske
samfund.

