
Jeg har lært, at idéen om den heroiske landmand er en 
machomyte. Det kræver en hel landsby at drive en god gård
– James Rebanks

Da James Rebanks var dreng, lærte hans farfar ham at arbejde 
med jorden og dyrene på den gamle måde. Deres slægtsgård 
i Lake District var en del af et ældgammelt landbrugsland: et 
virvar af afgrøder og engdrag, græsgange med får, køer og heste 
og læhegn, der myldrede af naturens liv. Men da James arvede 
gården, var den næsten ikke til at genkende. Der var ikke længere 
folk, som arbejdede ude på marken, de gamle kampestensgårde 
var i forfald, og himlen var stille – fuglene og deres sang var 
forsvundet.

Vores fælles arv er beretningen om, hvordan landbrugsland 
i hele verden er på randen af kollaps, og hvordan gamle og 
gennemprøvede metoder, formet af arbejde, vejr, fællesskaber 
og vild natur, er gået tabt. Og om en enkelt bonde, som bruger 
sin viden om fortiden til at prøve at redde det lille hjørne af 
England, der nu er hans, og efterlade sig en arv til kommende 
generationer.

Det er en bog om, hvad det vil sige at elske og ære et sted, og om 
hvordan det måske, mod alle odds, stadig er muligt at opbygge et 
bæredygtigt landbrug i pagt med naturen.

Man behøver ikke være hverken fåre-entusiast, landmand eller gå 
ind for radikal naturfredning for at finde bogen vedkommende. 
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Rebanks har en særlig evne til at beskrive naturen og livet på 
gården med familien på en både poetisk og sanseligt nærværende 
måde. Dette forenes ubesværet med James Rebanks’ dagsorden: 
Han vil intet mindre end ændre på, hvordan der bedrives 
landbrug globalt set.

Vores fælles arv blev hurtigt en bestseller, og den er kåret til 
årets bedste naturbog af The Sunday Times og James Rebanks 
vandt ligeledes Wainwright-prisen for bogen.

Om forfatteren
James Rebanks har overtaget familiegården i Lake District i det 
nordlige England, hvor hans familie har boet og arbejdet i over 
sekshundrede år. Hans debut som forfatter, Fårehyrdens dagbog 
blev en international bestseller og er oversat til seksten sprog.

James Rebanks har over 150.000 følgere på Twitter under navnet 
@herdysheperd1.
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