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Hans Henrik Andersen tog fra København 
til Horneland og tilbød sin arbejdskraft på 



Bakkedalen for at komme tættere på natu-
ren. 

Horne: Hans Henrik Andersen bor i en lejlighed i København og 
har for nylig sagt farvel til arbejdsmarkedet. Han er uddannet 
cand. mag. i historie og virksomhedsstudier og har et langt va-
rieret arbejdsliv bag sig. 
- Jeg satte mig ned for at filosofere over, hvad jeg skal bruge 
min nyvundne frihed til, og jeg ville gerne ud på landet. Jeg ville 
gerne tæt på naturen, forklarer han. 
Efter grundig research fandt han frem til det biodynamiske 
landbrug Bakkedalen, og da nogle venner sidste sommer rejste 
til Fyn på ferie, hoppede han på vognen og slog sig ned på Si-
nebjerg Camping. 

- En søndag formiddag gik jeg herned og mødte Per (Uglebjerg, 
Bakkedalen, red.) i sin traktor. Vi faldt i snak, og så inviterede 
han på frokost en af de følgende dage, forklarer Hans Henrik 
Andersen. 
Han tilbød sin arbejdskraft og har nu flere gange hjulpet til på 
Bakkedalen. Og han er blevet en fast hjælper på gården, når 
det ellers passer ind. 
Hans Henrik Andersen har tidligere været politisk engageret, og 
særligt temaer som klima og miljø er vigtige for ham. 
- Vi står efter min mening over for nogle helt katastrofale pro-
blemer i forhold til klima og miljø. Men i politik er der meget 



snak frem og tilbage. Det anfægter jeg heller ikke, det er vilkå-
rene. Men det er frustrerende, at der er langt fra tanke til hand-
ling. Her bliver politikken til virkelighed helt ned i hver enkelt gu-
lerod. Det vil jeg gerne støtte op om, siger Hans Henrik Ander-
sen og fortsætter: 
- Personligt tager jeg altid hjem herfra med harmoni, tryghed og 
nærhed i bagagen.


