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T E K S T  O G  F OTO :  F R A N K  K I R K E G A A R D  H A N S E N ,  FAG R E D A K TØ R

ENMESTEREN OG KUNSTEN AT...
Efter !ere år i USA er Denko nu rykket nogenlunde så langt østpå, som man kan komme i 

Danmark: hjem til Bornholm – med buddhisme og en hel jungle af orientalske bambus i plantesækken. 
Hans håb er, at både zenbuddhismen og en ny brug af bambus kan "nde rodfæste og spire i Danmark.

L ANDEVEJEN ER BLEVET til en støvet grusvej, da jeg par-
kerer ved den lille gård udenfor Østermarie. E!er et par omveje 
har jeg nu fundet det, jeg søgte: Egely. Det ligner et lille stykke 
glemt Danmark fra før, landbruget blev industrialiseret, men det 
er i virkeligheden et zenbuddhistisk kloster. Indgangen til gårds-
pladsen er en tunnelagtig, smal og mørk passage mellem bygnin-
gerne.
 Ude i lyset sidder en kvindelig munk foroverbøjet på gårds-
pladsen og luger ukrudt i den ujævne brolægning. Omkring hen-
de "okkes små, sorte potter med nye tomatplanter og bambus. 
Hun rejser sig og hilser, da jeg kommer ind på pladsen. Fraværet 
af hår fremhæver hendes øjne, der sidder som mørke perler i det 
kronragede hoved.

Viderebringeren af lyset
Zenmesteren selv dukker op i døren og tager imod iført en løst-
siddende grå klædning, der minder lidt om en karatedragt, men i 
et tyndere bomuldsstof. En “samugi”, får jeg senere at vide, at den 
hedder. Den bruges traditionelt af zen-munkene, når de arbejder. 
Derudover har han sorte træsko uden hælkap og en praktisk hat, 
der beskytter hans store bare pande mod solen.
 Det borgerlige navn er John Mortensen. Men da han blev ordi-
neret munk for mange år siden, #k han tildelt navnet Denko. Det 
betyder “viderebringeren af lyset”. Han har lovet at viderebringe 
mig lidt af sin mere jordnære viden om de mange forskellige bam-
bus, han dyrker på gården.

Buddhist med bornholmske rødder
E!er 20 år i USA er Denko vendt tilbage til Bornholm, hvor han 
gik i gymnasiet for godt 40 år siden. Allerede sidst i 60’erne blev 
han interesseret i buddhismen og rejste til Japan for at lære mere. 
I USA fortsatte han zentræningen og var bl.a. viceabbed i et tem-
pel og leder af et zenkloster ind imellem de mere jordnære aktivi-
teter som it-konsulent og orkidégartner.
 Men længslen e!er den bornholmske natur var der hele tiden. 
For et år siden tog han springet og plantede igen fødderne i den 
gode bornholmske muld.

Åbnede eget kloster
Egely kloster åbnede sidste år den 1. juni for besøgende. Både de 
almindeligt nysgerrige og dem, der seriøst kommer for at blive 
bedre til at meditere og dermed #nde virkeligheden på den anden 
side af bevidstheden. De gyldne øjeblikke af ren tilstedeværelse. 
Zenbuddhisme er en gren af buddhismen, hvor det populært sagt 
handler om at sætte sig ned og ikke tænke på noget. Og dét kræ-
ver træning.
 I første omgang er klostret indrettet i en del af den private bolig, 
men det har allerede fået vokseværk, og der er planer om at 
ombygge en af længerne, så der bliver bedre forhold for dem, der 
skal overnatte på stedet.
 Det tog Denko 22 års træning at blive zenmester, og der er kun 
en halv snes vesterlændinge, der har fuldført zentræning på sam-
me niveau som Denko. Så allerede nu er der folk, der valfarter 
langvejs fra til det lille ydmyge kloster for at modtage den rette 
åndelige vejledning i det spirende buddhistiske miljø.

Bambus i landbohaven
En knap 4 meter høj bambus byder velkommen ved indgangen til 
den lille landbohave. Denko peger på de grønne striber, der sidder 
som fordybninger i de gule stængler, og som er kendetegnende for 
netop denne bambussort: Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’. 
“Sulcata” henviser til fordybningen og “aureo” til den gule farve, 
som fordybningen normalt har.
 Men sorten ‘Spectabilis’ har altså grønne striber og desuden en 
karakteristisk zig-zag-formet voksemåde på den nederste del af 
stænglen – som om den ikke fra starten har kunnet bestemme sig 
for, hvilken retning den skulle tage her i livet.
 I haven er der plantet "ere bambus ind mellem de mere vel-
kendte træer og buske fra den danske havetradition. Denko vil 
afprøve, hvordan de mange bambus klarer sig under forskellige 
vækstforhold og har derfor både plantet dem i marken og under 
de mere beskyttede forhold i haven.
 En traditionel zenbuddhistisk meditationshave med sten og 
revet grus er der ikke blevet plads til. »Den slags er nogle under-
lige ørkenlandskaber med sten i,« griner han.

Z

Denko i bambusmarken. Planen er, at den skal vokse sig til en bambusjungle. >>
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Stærk og !eksibel plante
Selvom både bambus og buddhisme kommer fra Østen, er det 
nærmest en tilfældighed, at det var bambus, Denko fandt inte-
resse for. Han har dog altid været planteinteresseret og har tidli-
gere studeret biologi og arbejdet med orkidéer både i Danmark og 
USA.
 At det blev bambus, skyldtes i første omgang, at det var en af de 
få planter, der ikke blev ædt af rådyrene i hans have i USA. Men 
langsomt blev han mere og mere fascineret af disse planters enor-
me vækstkra!. Og så begyndte han at samle. Han nåede op på 53 
forskellige bambussorter, før han "yttede fra USA.
 Denko tilføjer, at bambus er et symbol på "eksibilitet, da den 
tåler hårde storme, når den først er vel etableret. En specielt smal 
og søjleformet bambus, tempelbambus, ses o!e plantet ved de 
buddhistiske templer i Østen. Hos Denko står den ude i marken. 
Så må den klare sig eller lade være.

Må lære at klare sig eller gå til
De første seks måneder lagde han vandslanger ud i hele området 
for at sikre, at planterne ikke manglede vand. Men i år er der ingen 
hjælp.
 »Nu synes jeg, de selv skal #nde ud af det,« som han siger. Der 
bliver hverken luget ukrudt, vandet eller gødet. Bambussene må 
lære at klare sig under de givne forhold eller gå til.
 Han vil hverken producere eller sælge bambus, der alligevel 
ikke kan trives i det danske klima. Faren ved at gøde er desuden, 
at de vokser for hurtigt og dermed får svage stængler, der lettere 
knækker i en vinterstorm.

Bambusmark skal blive jungle
Solen kikker ned fra en skyfri himmel, og det du!er dejligt lyse-
grønt af græs, da vi bevæger os ud i marken med den kommende 
bambusjungle. På nabogården har de gang i noget med en motor-
sav, der ind imellem understreger glæden ved roen ude på lan-
det.
 I pauserne kan vi igen høre vindens leg i bladene. Det er næsten 
vindstille, men bambusstænglerne slår ganske let ind imod hinan-

den, og de tørre blade giver nogle korte rasp fra sig.
 Ovenover hænger lærken i en usynlig $eder og fortaber sig selv 
i sit glade mantra. Konstant triumferende, og så – uden varsel – en 
pludselig stilhed, som om der var nogen, der slukkede for kontak-
ten. Senere lyder den igen fra et ude#nerligt sted i den blå uende-
lighed, som om den er blevet ét med himlen. Samme melodi-
stump, der gentages i det uendelige, samme insisterende hyldest 
til livet og de samme øjeblikke af ren væren.
 Bambusplanterne står på rad og række med "ere meters mel-
lemrum ude på marken, der udover bambus består af langt græs 
fyldt med brændernælder, tidsler og lumske huller fra opgravede 
bambus. Denko guider os hjemmevandt uden om hullerne og 
rundt til de forskellige bambus. Han kender hver enkelt plante og 
ved, hvor de nye skud bryder frem af jorden. Hans engagementet 
skinner igennem den ellers meget sindige gennemgang af de for-
skellige bambus.

Lille lav fætter på vej
Med sin rolige, tørre stemmer fortæller han om en af de umiddel-
bart mere undseelige bambus. En lille lav fætter, der står med 
svedne blade og ligner en, der helt har opgivet håbet. Det er en 
kurilerbambus, Sasa kurilensis, der stammer fra de nordlige Kuril-
øer mellem Japan og Rusland.
 »Den breder sig ret voldsomt. Jeg har set "ere skud rundt 
omkring, så den kommer snart til at se lidt frisk ud,« lover han. 
»Her kan du se de nye skud,« siger han og tager nogle svedne bla-
de til side, så jeg kan se de forventningsfulde nye skud, der er på 
vej og snart dækker de gamle blade.

Nye store bambus til danske haver
Nede i den anden ende af marken står en af de mere virile typer. 
En Phyllostachys bissetii, der som den første i marken har sat en 
halv meter lange nye skud her i midten af maj. Den har klaret vin-
terens blæst rigtig #nt. Det er en bambus med mørkegrønne 
stængler og blade. Et kvali#ceret bud lyder på, at den kan blive 
omkring 7 meter høj, men Denko har endnu ikke set planternes 
fulde potentiale her på Bornholm.

... DYRKE BAMBUS
 De enkelte stængler vokser op til fuld højde på seks uger i for-
sommeren og udvikler dere!er sideskud med blade.
 »Den første tredjedel af stænglen vokser de sådan stille og 
roligt,« fortæller Denko, »og så pludselig begynder de for alvor at 
tage fart på med 2–3 meter om ugen et stykke tid, hvore!er de 
giver sig til at gå lidt langsommere igen. Så kan man gå ud fra den 
ene dag til den anden, nogle gange fra den ene time til den anden 
og se, at det har vokset ...«

En livskraftig plante
Bissetii har tidligere været forsøgt solgt til danske haveejere, men 
producenterne opgav hurtigt igen. Problemet er, at Phyllostachys-
sorterne er nye i Danmark. Fargesia, som man har dyrket i næsten 
100 år, ved man, hvordan man skal producere, sælge og anvende i 
haverne, men med Phyllostachys er man først for nylig begyndt at 
eksperimentere.
 »Det viste sig, at bissetii simpelthen var for aggressiv og bredte 
sig for meget,« oplyser Denko. »Men hvis man planter dem for 
det, de er, og kontrollerer væksten, kan de blive rigtig "otte. Jeg 
har set den med så tykke stængler her,« siger Denko og fører tom-
mel- og pege#nger sammen. Han har store hænder.

Rodskuddene kan styres
Phyllostachys bissetii går e!er lyset. Den kan godt vokse i skygge, 
her bliver den ikke så høj, men får til gengæld lange udløbere, som 
søger e!er lysere vækstforhold. Når den mærker, at forholdene er 
mere ideelle, bliver den igen højere og mere kompakt med kun 
5–6 cm mellem skuddene.
 Denko fortæller, at man kan købe specielle plastikbarrierer til 
at styre væksten med. »Jeg synes nu, det er synd!« siger han med 
e!ertryk. »Måden, jeg kontrollerer dem på, er at knække skud af, 
hvor jeg ikke vil have dem, og så hakke de der underjordiske udlø-
bere af og hive dem op. De gror ganske over"adisk, så de er lette 
nok at $erne, hvis man bare tjekker sine planter en gang om året. 
Men hvis man glemmer dem i ti år ... det skal man ikke,« siger han 
og griner.

Nap skud som delikatesse
De enkelte bambus producerer "ere skud, end de har energi til at 
lade vokse op. Det er, som om de afsøger området for det bedste 
sted at forsætte væksten. Derfor kan man roligt $erne halvdelen af 
skuddene, når de er 10–15 cm lange og bruge dem i madlavnin-
gen. Bambusskud er en delikatesse i det orientalske køkken, og de 
"este sorter kan bruges, selvom nogle er mere velegnede end 
andre.
 I Kina har man o!e et par bambus stående i køkkenhaven, som 
man napper nogle skud af i foråret, ligesom vi høster asparges. 
Den bedste sort til dét formål, der kan dyrkes herhjemme, er Phyl-
lostachys dulcis, som Denko dog ikke har endnu, men et godt 
alternativ er Phyllostachys vivax, der samtidig er meget anvendelig 
i haverne. Nogle af de andre sorter kan være lidt bitre, men det 
forsvinder, hvis man koger skuddene lidt.

Højt og e"ektivt bunddække
På vej tilbage mod stuehuset viser Denko et par Sasa-bambus, 
som han har plantet i skyggen på græsplænen under nogle træer. 
Her har de en dejlig mørkegrøn farve, og de er ikke så slidte af 
vinden som de eksemplarer, der står på marken. Det er i virkelig-
heden en japansk skovbundsplante, der kan brede sig meget vold-
somt og kan udkonkurrere al anden vegetation.
 »Så de er et problem,« siger Denko, men tilføjer, at hvis man 
har pladsen, kan de blive rigtig "otte.

Bambus nr. 41 på vej mod lyset
Inden jeg går, viser Denko mig nogle bambusfrø, han har lagt til 
spiring i en plastikkasse. Han tager kassen i #ngerspidserne og 
lø!er den højt op i lyset fra vinduet ud mod haven. Han holder 
den, så vi kan se de spæde frø ligge som tynde skygger i bunden af 
den lysende boks. Endnu en ny bambussort, der er på vej til klo-
steret. Nummer 41 i samlingen. Fra Nepal til Østermarie. Tiden 
vil vise, om den får lov at vokse op og bringe lyset videre på Born-
holm.

Se også artiklen om bambus i HAVENs november-nummer.

1  Sasaella masamuneana ‘Albostriata’ er en lav 
bambus, der i Danmark bliver omkring en meter 
høj, og som spreder sig meget med udløbere. De 
hvide striber på bladene er særligt tydelige først 
på sæsonen, så det kan være en fordel at klippe 
den tilbage i foråret.

2  Den grønne furebambus Phyllostachys vivax 
‘Huanvenzhu’ får dekorative gule fordybninger på 
stænglerne. En kraftig bambus med potentiale til 
at nå 8 meter i højden.

3  Kurilerbambus, Sasa kurilensis, er en meget hård-
før, tæt og grøn bambus, der kan blive op mod et 
par meter høj. Den stammer oprindelig fra Japans 
nordlige bjergområder, hvor den vokser som 
underplantning i skovene. Kurilerbambus spreder 
sig meget kraftigt, hvis den får lov.

4  Hibanobambusa tranquillans ‘Shiroshima’ er resul-
tatet af en naturlig krydsning mellem Sasa og 
Phyllostachys. Den får forholdsvis store blade og 
kan nå en højde omkring 3,5 meter.

5  Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’ har gule 
stængler, der står i !ot kontrast til de grønne 
blade. En af de mest hårdføre blandt de store 
bambus med gule stængler. Højden bliver op til 
5 meter.

Phyllostachys passer #nt i moderne haver
Det er oplagt at bruge de store Phyllostachys i private haver. Her er de især velegnede som 

solitærplanter, fx i græsplænen. Planterne kan stammes op, så farverne på stænglerne træder 
tydeligt frem. De kan også bruges som stedsegrøn afskærmning. På den måde passer de "nt ind 

i den moderne og minimalistiske have sammen med græsser og andre bladplanter.
Læs mere på www.bornholms-bamburet.dk.
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