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Vækstroman forener gendyrkning af planter med psyke og sjæl
Et frø. En sjæl. To hænder. En bunke jord. Sådan startede Persille Ingerslev sin rejse
mod gendyrkning af planter, der samtidig udviklede sig til en gendyrkning af hende
selv. Sammen med hendes Facebookside dannede projektet grobund for hendes biografiske roman Om.

Bæredygtighed, samfundets kassesystem og menneskets
psyke er de overordnede temaer i Persille Ingerslevs debutroman Om. I romanen får Persille flettet emnerne sammen til
en helhed, idet hun argumenterer for, at planter og mennesker har en del ting tilfælles og bør leve i et symbiotisk forhold for både at gavne planeten, vi bor på, men også vores
sjælelige velvære. Dette kommer til udtryk i Persilles gendyrkningsprojekt, der er et opgør mod et snæversynet forbrugssamfund.
”Jeg synes, der i vores samfund er en sygdom, som giver sig
udtryk i, at alle skal passe ind i et skema, for ellers kan vi ikke
deltage i vores omverden. Det er simpelthen bare ikke sandt. Vores samfund er ekskluderende og voldsomt nedladende over for enhver anden tankegang end ekstremt
overforbrug.” Sådan fortæller Persille Ingerslev, der til dagligt deler sine gendyrkningstips med flere tusinde følgere på Facebook.
Da Persille oprettede sin facebookside om gendyrk, og beskederne begyndte
at strømme ind fra andre, der havde det ligesom hende, faldt hun naturligt ind i
rollen som forgangskvinde for det oprør, der kæmper for en naturlig dyrkning af
både mennesker og planter.
”Overordnet set mangler vi empati i samfundet. Men empatien kan udvikles ved
gendyrk og efterfølgende bruges over for udsatte mennesker.” mener Persille.
Om er en roman, en selvbiografi og en essaysamling i ét; en krydsbestøvet hybrid af en bog, som heller ikke passer ind i en kasse. Om er en bog om at finde
lykken i en spand med jord, om at dyrke sin egen mad og sin egen sjæl.

Om udkommer på forlaget EgoLibris den 7. september 2017. Persille Ingerslev giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 26822044 eller e-mail persilleingerslev@gmail.com
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