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Jag läste David Kortens bok När företgaen styr världen, någon gång 2001
när jag studerade Humanekologi. Den boken vände upp och ned på mycket
och förklarade tidigt de stora företagens roll i en globaliserad värld. Företag
som, likt landlösa öar, flöt omkring i ett stort ekonomiskt hav och styrde
dit det fanns stor vinning. Inga regler, ingen reglering, ingen etik, inga begränsningar. Bara stor, stor vinst.
Nu läser jag en artikel i senaste numret av Grus & Guld, JAK medlemsbanks tiding, ”Vi behöver en ekonomi som tjänar människor och planet”.
Hans Månsson har bearbetat några punkter ifrån David Kortens text ”21st
century economics för people and living earth” (www.davidkorten.org) och
jag tänker att de är viktiga.
Indikatorer. Utvärdera ekonomiska utfall utifrån människors och planetens välbefinnande, förklara BNP-tillväxt som irrelevant.
Resurser. Använd arbetskraft och naturresurser endast för syften som
förbättrar människans och jordens välbefinnande.
Arbetskraft. Belöna och ge äganderätten till dem som genom arbete bidrar positivt till samhällets väl; inte till dem som tillväller sig produkten av
detta arbete genom att utnyttja andra.
Pengar. Gör penningskapandet till en transparent och offentligt ansvarsfull process för att tjäna det gemensammas bästa; inte en hemlig process som genererar oförtjänt vinst för privata bankirer och finansiärer.
Utbildning. Organisera och bedriv utbildning på sätt som stödjer livslångt lärande till nytta för samhällen som tjänar livet; inte med syftet att
förbereda för karriär i vinstmaximerande företags tjänst.
Teknologi. Skapa och tillämpa teknik endast för att förbättra människornas och planetens välbefinnade; inte utnyttja, kontrollera eller undantränga människor eller natur för profitens skull.
Gemenskap. Organisera ekonomiskt liv kring självorganiserande,
självständiga, och levande samhällen och tillse att alla institutioner tjänar
och säkerställer välbefinnandet i samhället de verkar, bryt upp storföretagen maktkoncentrationer, omstrukturera ägandet, förankra dig hos befolkningen där företagen driver affärer.
Befolkning. Sök en sund balans mellan människan och jordens andra
arter till stöd för allas välbefinnande, inte en arts dominans över alla andra
Nu är det ju stora prespektiv och en ekonomi som berör de stora företagen som beskrivs. Men jag vill ändå fråga. Vem handlar du hos? Var köper
du din mat? Hur mycket av din hushållsekonomi går till verksamheter som
arbetar lokalt och verkligen gör gott? Trevlig läsning. § Johan Nilsson, delad
ordförande, johantraggae@gmail.com

Odling som livsresa
Samtal mellan Anette Forsberg och Brigid Lefevre
Först går vi ut på fältet för att hitta en vacker näve med
jord att fotografera, men inser att fånga känslan av doften och konsistensen av nyvänd jord som har bearbetats av
mask och potatis är inte alldeles enkel.
Vi går in i lägenheten som är precis intill butiken där
Anette bjuder på gluten-fri tårta som hon hann baka innan
jobbet. Chris kommer in med morötter och kommer med
livliga inslag under samtalet. Anette berättar om sin relation till platsen.
Det är så att jag är Seminarieträdgården och Nibble, på ett konstigt sätt. Det jag har i mina händer, det
jag har lärt mig, är härifrån; jag har inte flyttat någonstans, har inte gått skola någon annanstans, allt är fött
här. Hela mitt vuxna trädgårdsliv är det här.
Varför fastnade du för odling?
Det är friheten, och rutinen samtidigt. Jag tycker
om att kunna röra mig över ytor, liksom fysiskt. Jag
gillar att jobba, att röra mig fort, att ta i, det passar
mig väldigt bra, det passar inte mig att vara inomhus.
Att jobba med jorden, växter, naturen, allting som
omger oss. Det är det biodynamiska; med månen, planeterna. Det finns ingen annanstans, det går inte att
byta ut.
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Jag kan inte leva på något annat sätt, det är helt
omöjligt, det skulle vara som att dö.
Och sen växthus, det är fantastiskt; på våren när
det är kallt är vi inne i värsta medelhavsklimatet,
kortärmat, ingen snö, ingen blåst, det är underbart.
Medan alla går och fryser, drar tröjor och jackor om
sig inne i butiken.
Anette kommer ifrån en handelsträdgårds familj i
Tungelsta; bara 10 mil härifrån rakt över i princip (hon
viftar med handen mot vattnet). Hon jobbade som undersköterska på Södersjukhuset i åtta år tills ett missnöje med
den ekonomiska och uppdelade synen på människan gjorde
att hon behövde ta paus.
Under den tiden som jag var sjukskriven skaffade
jag mig en kolonilott, jag vill bara odla ekologiskt igen,
jag hade inte gjort det sen vi flyttade från Tungelsta
handelsträdgården. Så jag gick till biblioteket och hittade en bok av Kjell Arman – hade ingen aning om
vem han var, men biodynamisk odling, det passade
precis med det jag ville göra, så naturlig och rent som
möjligt. Längst bak i pärmen stod ett jättegammalt
telefonnummer till Skillebyholm – den var tryckt år

1977, så tjugo år senare ringer jag till kontoret – blev
och sen är man där tills man går hem, man springer
omdirigerad eftersom numret hade upphört.
inte fram och tillbaka.
Jag ringde för att det enda jag kunde relatera till,
Alla var betalda, de ville inte ha praktikanter av
det enda som jag kände under sjukskrivningsperioden anledningen. Jobbet var alltid välplanerat. När
den var att jag ville tillbaka till något som jag kände
dagen var slut kl. 16, då var allting färdigt, om det inte
igen, och då var det odling och trädgård. Jag fick ett
var då kom alla ut och avslutade tillsammans. Det var
avgångsvederlag från Södersjukhuset som täckte hela
ingen slö tid, det bara rullade. Siri och Filip kom först
avgiften för 3 år på Skillebyholm så det passade perav alla och gick sist av alla. De hade kunnat ge sig själv
fekt.
lite mer rast. Jag hade fyra säsonger med familjen, fast
Hur var din upplevelse på Skildet kändes mycket längre. Jag
lebyholm?
fick lära mig så mycket, jag lärde
Att hitta den gudomliga
Jag kommer från helt konmig alla bitarna där.
jag
som
är
så
mycket
ventionellt tänk, när de förklaI mars 2006 sålde familjen
större än Anette. Och det
rade antroposofisk kemi eller
Karlsson handelsträdgården ganska
olika världstillstånd… jag fattade
plötsligt eftersom en i familjen som
står biodynamisk odling
ingenting (hon suckar).
hade en central roll ville byta livsför
skulle
jag
säga.
Det
Men det som jag tyckte välriktning.
som är mycket större
digt mycket om, som jag hittade
Efter skiftet tyckte jag det var
där som inte fanns nån annanskönt att få planera, att börja tänän det som man har
stans var den spirituellt/religiösa
ka själv. Men det var ju hemskt
för
jordart
eller
vilken
sidan, som hade varit lite slumockså – hela Järna och alla kunder
sorts morötter man
rande under sjukhusåren, kan
sen 40 år var helt i upplösningsman säga.
tillstånd för att familjen Karlshar. Det är det som har
Här hade människor en relason skulle sluta. Det var en sån
varit
essensen
av
mitt
tion till mer än bara det man ser
institution deras verksamhet. Så
odlande.
framför sig, inte bara spirituellt
när Biodynamiska Produkter tog
utan även elementärt, kosmiskt;
över var det lite så att ”ingen får
man räknar in stjärnor och planeter, det var det störsmärka att det har hänt nåt”, det ska vara så lite förändta, jag kände mig hemma i det. Det var det som gjorde
ring som möjligt. Det var inte så lätt, vi var så färska,
att jag stannade också, den bredden.
jag var den enda som hade varit där tidigare och så var
Anette praktiserade två säsonger i Seminarieparken
det två till nyutbildade från Skillebyholm.
(som nu heter Ytterjärna Trädgårdspark) där hon även
Så fick man värsta stövlarna att fylla, det var jätträffade sin partner Chris Hedberg. Chris kom till Yttertesvårt. Folk var rätt missnöjda för att vi inte gjorde
järna i förbifarten en dag i februari 1998 och gled in i en
som Siri och Filip, man var väldigt jämförd.
praktik när han råkade träffa den dåvarande trädgårdsVad gjorde ni för att klara av övergången?
mästaren medan han beundrade allt det gröna inne i växtVi skalade ner – det var en enorm produktion då,
huset.
1,5 hektar frilands grönsaksodling och sen både växtDet (trädgårdsparken) var annorlunda då; grönhusen fulla med tomater, 40 rader rotpersilja 20 rader
saksodling, hela örtagården under äppelträden och
purjo m.m. jag fattar inte hur, men vi fixade det – för
alla rotiga rabatter med massor av perenner och fyllt
att vi blev färre och färre betalde folk omgående, och
med kirs(kål), du vet…
så hade vi inte samma kompetenser, ogräset bara växJag lärde mig jättemycket, vi hade studium varje
te.
fredag och så äppelträdsvården, det var en sån komVi hade velat ändra till ett fast körningssystem för
plett plats att vara på.
att rädda marken från markpackning och kvickroten
Efter en säsong som anställd i parken blev Anette
men de som har arrenderat eller varit våra chefer har
2002 tillfrågad av familjen Karlsson om hon ville jobba på
aldrig velat investera. Dels att man inte har ägt det här
Nibble Handelsträdgård.
som arrendator och dels för att man kanske inte har
Alla jobbade väldigt hårt, effektivt, man gick inte
varit så engagerad i odling egentligen. Hade man varit
något extra varv. Man går inte två gånger ut på fältet,
det så hade man sett. De har inte förstått det här med
man kissar och tar med sig vatten innan man går ut
hur viktigt det faktiskt är med att lägga om. Jag tror
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det är det som alltid kommer att ligga i fatet för det
här stället, så länge de inte säljer allt till någon som
kan få investera sina egna pengar.
På vilket sätt har du kunnat bygga en relation till platsen, till jorden?
Sedan jag mer på allvar, på senare år har börjat
med det spirituella arbetet, har odlingen varit som
en resonansbox för det som jag upptäcker i mig själv.
Jag skulle inte få samma möjlighet för resonans om
inte det var mitt yrkesliv. Jag gör
inget annat, jag gör bara det här.
Jag går inte och står i något annat
jobb. Jag åker ingen annanstans,
jag är bara här. På sin höjd åker
jag till Konsum, fast oftast är det
Chris (hon skrattar). Och så blir
det en frekvens på något sätt, det
kommer inget som stör in.
Hur är din relation till de biodynamiska preparaten?
Att röra och spruta preparat,
det är som samma, man når samma plats.
Jag tycker det var lite finurligt av Steiner att komma på det
där. Man kommer i kontakt med
sig själv, fast man tror att man
rör preparat, så blir man så still till slut efter att den
timmen har gått.
Eller sprida och gå över sina marker. Är det stort
(hon viftar med handen mot frilandet) fast inte så
stort att man väljer att gå med maskin – men tillräckligt stort när man har en ryggspruta eller en hink
och en kvast (hon skrattar), det krävs ändå lite, man
snubblar, man går genom det. Man lär känna marken
där man går med sin hink.
Det är samma sak med kompostläggning, man
kommer direkt in i centrum. Alla är i sitt eget centrum, bara helt uppslukat av kompostläggning. Ett
fint rum att vara i. Det är en genväg in, att få kontakt
med sin mark.
Och sen är det Portugal på vintern, då övar jag på
ett annat sätt, då är det bara jag med mig själv. Mer
fysisk träning, mer tid för meditation, reflektion, läsning.
Är det något annat du hade velat ändra i sättet som ni
har odlat?
Det finns ingenting, när jag pratar om just biodynamisk odling, preparathantering och kompostläggning och att arbeta med jorden. Samtidigt har jag haft
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ett eget inre sökande som inte nödvändigt har varit
just övningar från en Steiner bok, men jag tror vi
kommer till samma ställe till slut i vilket fall.
Jag är egentligen inte intresserad av att bli en jätteduktig odlare, jag är intresserad av att bara hitta
hem, att slippa det där med att alltid var identifierad
med en person; att hitta den gudomliga jag som är så
mycket större än Anette. Och det står biodynamisk
odling för skulle jag säga. Det som är mycket större än
det som man har för jordart eller
vilken sorts morötter man har.
Det är det som har varit essensen av mitt odlande, det som jag
är mest tacksam för och det gör
att jag inte kommer kunna sluta
odla på det sättet.
Men jag har också förstått att
man kan odla på ett mindre slitande sätt på jord-organismen,
det vill jag fortsätta mer med. Det
känns som en liten ”ahaupplevelse” för mig det sista året – varför
är det ingen som har sagt det här?
Jag har förstått att man kan få något som är mycket mer i harmoni
än vår biodynamiska, 50-åriga
odlingsplätt här. Det känns som
om jag har odlat konventionellt, fast biodynamiskt.
Och det vill jag sluta med, jag vill inte odla konventionellt längre. Det känns inspirerande och roligt.
Om jag hade kunnat stanna här en längre period
då skulle jag ha gjort det här. Jag känner fortfarande
att vi tär på vår fina odlingsjord här. Den är utarmad
– jag sa det till en granne här för någon månad sen och
han blev chockad – ”Men, va! Vad menar du?” – som
om att vi har förstört jorden här. Men han förstod inte
mig; att det är bättre om man inte vänder upp och ner
på den, fräser sönder den.
När jag fattade det här med jordbiologi, att man
kan få jorden mer levande, kändes det som att det
var först nu som jag går över till nya testamentet. Om
man ska tänka sig kärleksbudskap, Jesus och så vidare.
För att det är mer en kärleksrelation till allt levande
i jorden som gör att jag väljer att inte hacka upp den
eller vända upp och ner på den. Genom insikt kan jag
lämna den ”gammaltestamentliga”’ odlingsmetoden. Det är ju lite stenåldern med plogen och det. Det
tyckte jag var lite fyndig – fast det är inte så många
som fattar min poäng där. Man kan gå runt och tycka
att man är så himla kristen och sen sätter man sig på

fräsen… Det är som att släppa en bomb (när man plöjer), och de bäst utrustade och starkaste överlevde och
de andra dog. Bara små elitorganismer är kvar… i den
biodynamiska jorden som har fått lite extra support,
minst sagt.
För mig är det en insikt som leder till att låta jordorganismerna också få vara starka och så bredspektrad som möjligt. Jag tror att den största grejen är att
låta jorden vara i fred.
Då behöver det gamla sättet att driva Nibble också
gå i graven, det är också lite gammaltestamentligt.
Hur känns det att flytta härifrån?
Man är som en liten rot som sitter här. Man har
fått sin mat här och nu ska man rycka upp den där
roten. Man blir så förbunden med mineralerna för
att man äter hela tiden grönsakerna härifrån, och nu
ska vi byta jord. Inte bara för händerna men hela kroppen, hela systemet. Kosmosen. Det är som att klippa
navelsträngen, hur ska det gå? Det är det här blodet vi
är vana med, och jag menar, vi har inte valt det här, så
det är bara att gilla läget. Det blir väldigt nytt, att börja
om från scratch. Det har vi inte gjort tidigare – vi har
bara kört järnet.
De första sju åren eller så var jag extremt bunden
med det här. Jag kunde inte tänka mig att det skulle
bli något annat, någon annanstans. Jag ville inte. Efter det så har man fått några törnar hit och dit, då blir

man lite varsam – ”juste, det här är inte min jord, jag är
anställd här, ja, ja precis”. Det har fått mig att fjärma
mig mer o mer. För att jag har gått in i det precis som
om det var mitt eget. Jag har inte kunnat göra det på
något annat sätt.
Vad skulle du vilja se hända här på Nibble?
Att man gör biologisk odling, att man slutar plöja,
sen kan man få göra vad man vill för mig. Kanske plantera in lite träd. Sluta kämpa med att hålla barjord,
medan solen steker och vinden blåser. I år blåste det
jättemycket, hemskt, torrt. Om jag blir kvar här av någon anledning så kommer jag börja direkt. Då blir det
min sista harvning till våren.
Jag är väldigt tacksam för alla odlingsåren här. Jag
hade aldrig fattat det nya om inte jag hade gjort allt
det gamla. Jag hade inte velat vara utan den kunskapen.
Odlandet är som stenen som landar i vattnet, det
väsentliga, det som man lär sig, är alla ringar på vattnet. Jag hoppas att många fler får uppleva denna fina
resa som är odlandet.
Nibble Handelsträdgård drevs av familjen Karlsson
från år 1967 tills den såldes år 2006, sedan dess har många
olika odlare och praktikanter varit med på plats tillsammans med Anette Forsberg och Chris Hedberg. Den har
odlats biodynamiskt under alla dessa år. § Brigid Lefevre

Bak: praktikanterna Juan, Hilda, Lisalotte. Fram: Anette Forsberg och Chris Hedberg.
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Situationen kring Nibble Handelsträdgård
Brev från Nibble Stiftelsen, Augusti 2019
Vid Nibble Handelsträdgård har det bedrivits grönsaksodling i princip sedan Nibble Gård köptes. Det
smått legendariska trädgårdsmästarparet Filip och
Siri Karlsson kom med Frans Carlgren från Thorsätra Gård. Efter dem drev sonen Peter odlingen under
några år. Sedan dess har först Stiftelsen Biodynamiska Produkter och sedan Haga Stiftelsen engagerat sig
för att säkerställa att verksamheten kunnat fortsätta i
befintlig form.
2019 blir nu sista året som Haga Stiftelsen kommer
att bedriva verksamhet på plats. För oss på Nibble Stiftelsen uppstår därmed en helt ny situation. I skrivande stund finns inte några färdiga planer från vår sida.
Vi arbetar aktivt med att säkra att det även i framtiden ska finnas en levande odling och verksamheter
på området. Samtidigt hoppas och tror vi att dessa
ska komma att sammanhänga med Nibblestiftelsens
visioner och intentioner på ett tydligare sätt, vilket i
första hand betyder en nära koppling till utbildningsverksamheterna på gymnasiet och på Skillebyholm.
Inom ramen för detta, och inom ramen för Nibbles-
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tiftelsens ekonomiska resurser, är vi öppna för intressanta initiativ.
När det gäller odlingen pågår just nu många samtal med olika intressenter och möjliga framtida samarbetspartners. Dessa samtal berör som sagt i första
hand odlingen, och inte butiks-verksamheten. Nibble
Stiftelsen har inte möjlighet att i egen regi bedriva butiksverksamhet på platsen i samma omfattning som
idag. Vi är dock även öppna för intressenter och möjliga initiativ som kan tänka sig ett samarbete kring just
butiken under samma förutsättning, att det finns ett
sammanhang med Nibble Stiftelsens verksamheter.
Det är John Gerhard som är samtalspartner på
plats kring framtiden på Nibble Handelsträdgård.
Har ni initiativ gällande odlingens och/eller butikens framtid är ni mycket välkomna att höra av er till
honom. Bäst är e-post till: rektor@jarnanaturbruks
gymnasium.se.
Med vänliga hälsningar,
styrelsen för Nibble Stiftelsen

Människa och växt
Först delen av Tina Hansens artikel fanns med i förra
nyhetsbrevet. Här kommer fortsättningen.

Vad händer med människan?
Människans eterkropp har nu börjat lösgöra sig från
den degenererande fysiska kroppen. Detta påverkar
speciellt tre områden.
1. Ett mer spirituellt tänkande är möjligt
2. Nervositet, stress och ångest upplevs av alltfler
3. Svårt med matsmältningen (minskade eterkrafter i matsmältningen)
Svårigheter i samband med matsmältningen är vanligt förekommande idag, både hos barn och vuxna.
Det är eterkrafterna som minskat i den sista delen av
tunntarmen, dessa behövs för att lösa upp ”främmande” liv i näringen, innan den kommer vidare till lymfa
och blod. Samtidigt så är vissa av de moderna proteinerna förädlade eller uppvärmda på ett sådant sätt,
att de blir så onaturliga, att vår formkraftskropp inte
hittar ”formgreppet”, något den måste känna igen för
att kunna tillgodogöra sig dem.
De otillräckligt bearbetade och genuppbyggande
proteinstrukturerna, hamnar då i hjärnan och kan
där orsaka en stor förödelse, vilket vi känner till från
sjukdomar som Creutzfeldt Jakob, Galna kosjukan
och Chronic Wasting Disease (CWD).
Vid Alzheimer ses två former av ”främmande”
proteiner i hjärnan. Beta-Amyloid, som förgiftar
nervcellerna utifrån, och proteinet Tau, som infiltrerar sig samman inne i nervcellerna och förstör
kommunikationen mellan cellerna. Vid Alzheimer
upplevs också rent vetenskapligt ett tydligt samband
med näringen. Vi har alltså ett ökat behov av äkta och
harmoniska proteinstrukturer.
I och med att eterkroppen har lösgjort sig, så har
en förutsättning skapats så att vi nu kan bli mer levande och rörliga i våra tankar.
Till detta kan vi få hjälp av vår tids skyddsängel,
Ärkeängeln Mikael.
”Mikaels mission består i att ge krafter in i människans eterkropp, genom vilka tankeskuggorna åter kan vinna liv…då kommer själar och andar från den översinnliga
världen böja sig ned mot de levandegjorda tankarna; den
befriade människan kommer att kunna leva med dem, så
som människan tidigare levde med dem: den människa som
endast var en fysisk avbild av deras verksamhet” (Antroposofiska Ledsatser, GA 26).
Många upplever en längtan efter en högre mening
med livet, och flera är andligt sökande. Då det nu åter

finns tillgång till den andliga världen, så förmedlar
Rudolf Steiner en ny form av andevetenskap in i världen: Antroposofi, och gör denna kunskap tillgänglig
för Alla. Kunskapen om samspelet mellan människa
och natur ur flera aspekter.

Huvudets och hjärnans
uppbyggnad
I lantbrukskursen så beskrivs hjärnan som jagets organ, och i slutet så beskrivs hur den fysiska näringen
har en stor betydelse för hjärnan:
”Ser vi nu på människans huvud, så är det helt och fullt
format av den fysiska världens substans från människans
embryonalutveckling i första stadiet, från föräldrarna. Huvudets vidare utveckling sker också så, att det är substansen från den jordiska fysiska världen som skapar grunden
för hela människans huvud och nervsinnessystem. Alltså,
måste jag säga att huvudet är format av substans från den
fysiska sinnevärlden.
All den aktivitet, däremot, som plastiskt formar det
mänskliga huvudet, allt det som genom aktivitet ger det
mänskliga huvudet dess inre form utifrån detta, är något
som helt och fullt är skapat av den andliga världen. För såvitt det angår aktiviteten, så är huvudet uteslutande format
utifrån den andliga världen. Därför så måste huvudet vara
öppet upptill – i andlig mening – Så att den andliga aktiviteten kan strömma in. Ni kan alltså när som helst i livet
säga: I mitt huvud har jag något från jorden, men det är
sammansatt så och skulpturalt format så, att de jordiska
krafterna aldrig kommer kunna forma detta människohuvud. Detta människohuvuds former är helt och hållet
skapat av den andliga världen, så att säga himmelsskapt”
(Initiationskunskap, 5 föredraget GA 227)

Bild ”Hela barnets organisation utgår från huvudet”
(Människan som samklang… GA 230 )

Alla tre hjärtbladen hos människan utvecklas
ifrån huvudet i åldern 0 – 7: Nerv Sinnes Systemet
(NSS) Det Rytmiska Systemet med hjärta och lungor
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(RS) och ämnesomsättningssystemet med människans extremiteter (SSS).
Näringen hör ihop med de tre delarna av hjärnan.
Då det lilla barnet kommer till världen, så är det särskilt modersmjölkens proteiner och fetter, som ger
den äldsta delen av hjärnan näring. Senare så börjar
barnet att äta spannmålsprodukter och först från 3
års ålder kommer salt och belivade mineraler in i bilden. De första 7 levnadsåren är därför mycket avgörande för barnets vidare utveckling, och hälsa resten
av livet.
I det biodynamiska arbetet så har metoder utvecklats vilka synliggör krafter och kvaliteter i proteiner,
Bio-kristallisationsmetoden. För att synliggöra stärkelsekvalitet används stigbildsmetoden. Frågan är,
vilken metod som bäst påvisar kvaliteten av de belivade mineralerna?
Näring för hjärnan, så att den
inte degenererar för snabbt
Rudolf Steiner beskriver hur den fysiska hjärnan degenererar och hur den eteriska hjärnan skall ta över
mer.
”Huvudet är hela tiden ett avdöende väsen och är inne
i en tillbakagående fas…Vi lever bara genom att det som
finns som vitala krafter i vår övriga organism, hela tiden
blir vidareförmedlat upp till huvudet”. (Michaels Mission
II, GA 194)
Då hjärnan degenererar, så kan själen och jaget
inte längre använda hjärnan som sitt ”redskap”. Det
finns de som menar att år 2050 så kommer ca 131
millioner människor världen över vara dementa.
Precis som det biodynamiska jordbruket tar
jordklotets ”gradvisa” döende på stort allvar och just
precis arbetar belivande och engagerande med gödningen och preparaten, för att jorden inte skall dö
för snabbt, så behöver vi också ta hjärnans avdöende
allvarligt och hitta en väg till hur vi kan nära och stimulera hjärnan, på ett sådant sätt att själen och jaget
alltjämt kan använda den fysiska eteriska hjärnan.
Den mänskliga hjärnan väger ca 1500 gram och
den flyter i belivande hjärnvattenvätska och därför är
trycket endast 20 gram på blodkärlen runtomkring.
Om hjärnan blir för tung så kan vi inte längre tänka
och till sist så kan vi inte andas och vi dör.
”90% av det vatten vi har i oss är inte vanligt livlöst
vatten, utan det är levande vatten. Det är därför vi säger att
människan har livskroppen i sig. Människan består inte
bara av ”död” fysisk substans utan har också en livskropp.
Det är detta som är den sanna tanken: Människan har
denna livskropp i sig” (Arbetarföredragen 1922.08.05)
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Människans organism består av 92% vätska och 8%
substans. Om lyftkrafterna i den belivade hjärnvätskan,
beskriver Rudolf Steiner det på följande sätt: ” Vi lever
alltså själsligt, icke av att bli neddragna men av att bli uppdragna. Inte genom att vår hjärna är tung, utan genom att
vår hjärna blivit lättare av att simma i hjärnvätska, så lever
vi egentligen själsligt. Vi lever genom det som drar oss bort
från jorden.” (Mikaels mission I, GA 50)
Allt tyder på att tänkandet är en slags upplösningsprocess – ett slags belivande. Icke en dödsprocess. Om
hjärnan vore död, så skulle vi också vara döda.
”Vår hjärna behöver innehålla de nödvändiga substanserna, för att jaget ska kunna verka i den. Om vi inte kunde
upplösa oss själva, så skulle vi inte vara i stånd till att tänka
och inte heller kunna förvärva en jagmedvetenhet”. (Arbetarföredragen 09.08.1924)
Allmänt beskrivet så får hjärnan näring genom
blodet. Särskilt viktigt för dess funktioner är syre och
socker. År 2015 finner man att lymfvätskan går ända
upp till hjärnan, tidigare så trodde man att lymfsystemet slutade vid halsen.
Info: En dansk kvinna, Maiken Nedergaard, gör
försök med möss på ett universitet i USA: ”University
of Virginia Health System”. Hon sprutar in lite fluorescerande färg i musens hjärna och kan så, med hjälp
av infrarött ljus se in i levande hjärnvävnad. Här kan
märkas att det på natten sveper upp en hel del vätska,
utanpå hjärnan, som sedan sipprar ned igenom fårorna på hjärnvindlingarna, vilka öppnar sig på den
tiden av dygnet. Man betraktar det som hjärnans
”renssystem” och benämner det för ”Det glymfatiska
Systemet”.
Rudolf Steiner har intressant nog talat om hur det
leds näring in i hjärnan på slutet av natten, som sedan
fördelas till de olika områdena av hjärnan som de hör
till, mycket tyder på att just lymfvätskan är bärare av
denna näring och just detta är beskrivet i ”Den ockulta utvecklingens betydelse för människan” GA 145.

Från vildgräs till näringsväxt
De rekommenderade vilda gräsen har kapacitet för
att bygga upp mera substans, så att de kan bli nya näringsväxter för människorna. Om vi vill understödja
växtens sanna formkrafter, behöver vi göra det inom
det levandes område, utan fysisk manipulering. Då vi
vill studera växten, behöver vi ta hela världsalltet till
hjälp. Växtens urspungskrafter kommer in i jorden
från rummets vidder (Se första teckningen i avsnittet
om de 4 naturrikena, i förra nyhetsbrevet).
För växterna är Jorden Moder och Himmelen fa-

der och befruktningen av växten sker nere i jorden.
Därför är det viktigt att göra jorden klar med humuspreparat i god tid före sådd… och det är en stor hjälp
att använda lerbesprutning.

Lerpreparatet
Lerans betydelse för växten är beskrivet i 2:a föredraget i Lantbrukskursen: ”Det som kommer hit, utifrån kosmos innesluts nedifrån, behöver hela tiden kunna
strömma uppåt… Här är leran en tjänare, som förmedlare
mellan kalk och kisel…”
Rudolf Steiner hinner inte färdigställa sina anvisningar om leran under lantbruksföredragen, men
förmedlar dessa senare i andra sammanhang. Här förespråkar han lertypen ”Montmorillonite” som den
finaste sammansatta leran. Vissa har leran i kohorn,
medan andra låter den få vinterns frostpåverkan
ovan jord, vilket öppnar upp leran i pulverform.
Jag använder den sista formen och börjar med att
använda den på speltsorten ”Oberkulmer Rotkorn”
för att göra stråhalsen starkare, så att inte de tunga
axen knäcks och tvångsmognar. Efter några år var det
en tydligt ökad halsstyrka och en större substansvikt
i axen och själva kärvarna blev mycket tunga på hösten. Senare så blev den röda färgen hos ”Oberkulmer
Rotkorn” mer gul på halmstråna och axen blev mer
uppåtvända. Från en röd Marsfärg till en gul Jupiterfärg…?
”Omkring november och december månad sker det
något ganska speciellt med växtligheten under markytan…
När mineralerna står i begrepp att övergå till det kristallinska, är detta av en särskild betydelse för växtlivet”.
Jag använder lera mycket till gräsen och speciellt
Dasypyrum gräset ”Guadamello” har visat tydliga
kraftfulla tecken, i de annars skröpliga småaxen som
lätt bryts av i vinden. Jag har rört leran i vatten i 60
minuter och även använt kortare, mer bestämda omrörningar. Mycket tyder på att en den kortare omrörningen har en bättre verkan. Vanligtvis ger jag en
besprutning på jorden, först i december av korn och
gräsplantorna, men i år har jag givit ”gräsen” en extra
gång under de Heliga Nätterna.
Angående de belivade mineralerna till den främre
hjärnhalvan, så är goda kornväxter särskilt viktiga,
med deras omfattande rotsystem. Kornväxten belivar
mineralerna, så att de blir mer absorberbara för människan. Möjligtvis så stärker leran, just växtens (och
människans) absorption av belivade mineraler? För
att veta detta, så är en lämplig, praktisk forskningsmetod nödvändig.

Ljusroten (Diascorea Batatas)
En växt som bär på riktigt många livskrafter, är ljusroten. Ur-Yamsroten är den enda växten som är i
stånd att ta emot och bevara ljus från ljusetern i rotdelen. Den bär på en mer levande kvalitet av ljuset, än
självaste Solen.
Nyligen så lyckades det att tydliggöra de två ljusskillnaderna på ett blad hos en ljusrot under tillväxt.
Ljusroten bär det levande ljuset från ljusetern i sig och
den är mer olivbrunfärgad i början. Först när solens
ljus blir mycket starkt och intensivt, så börjar Ljusroten att korrespondera med Solens ljus och så framträder den ljusare klorofyllfärgen.
Detta levande ljus från ljusetern, absorberad som
torkad pulvriserad ljusrot, har en viktig betydelse för
vårt synsinne och ger livgivande krafter till vår eterkropp. Läs mer om ljusroten på www.lysrod.dk
”Oändligt mycket beror av att människans idéer inte
endast förblir blott tankar, utan att de i tänkandet också
blir synliggjorda” (Antroposofiska ledsatser GA 26)

Fruktbara vägar till samspel
mellan Människa och Natur
Som det har beskrivits, så befinner vi oss på ett nytt
steg i utvecklingen, i övergången från den mörka till
den ljusa tidsåldern. Vi kan nu tillägna oss en ny medvetenhet, med en levande kvalitet av ljus.
Det avgörande är, att se betydelsen av barns utveckling av hjärnan under de första 7 levnadsåren,
att se detta som ett väsentligt fundament för barnets
vidare liv. I detta ingår också att belysa och tydliggöra
näringens samspel med hjärnan.
Vi kan inte nöja oss med att bara gå tillbaka till
gamla växtsorter utan vi måste också hjälpa fram extra vitala kulturväxter, som kan ge näring till den blivande människan och hennes nya eteriska livskropp.
Det är viktigt att beliva Jordklotet och den fysiska
hjärnan, så att de inte degenererar för fort. Vi har som
människor användning av jorden och vår hjärna för
att utvecklas.
Gemensamt så kan vi finna fram till den rätta vägen i jordbruket, både i det ekologiska och i det biodynamiska, så att ”Människonaturen kan upprätthållas på allra bästa sätt”. § Översättning från danska Marika
Lundgren
Denne artikel er skrevet på opfordring af Nordisk Forum
(Den nordiske forskningsring omkring biodynamiske
jordbrug i Danmark, Sverige, Norge og Finland)
Af Tina N. Hansen (B.D. Landmand, Formand for Foreningen
Artemisia www.lysrod.dk, Rytmisk Massage – og Antroposofisk
Homøopatisk behandler www.rytmiskmassage.dk)

9

Tomater på hösten
Nu är det dags att plocka av de sista tomaterna i växthuset och ta ner plantorna. Så länga de är friska går det
bra att lägga plantorna i komposten. Om man är jätte
engagerad kan man även göra kompost på enbart tomatplantorna som, enligt Maria Thun är det absolut
bästa för tomaternas tillväxt.
Gröna tomater som har fått lite röd färg kommer
troligen att mogna så länge de får värme och ljus. Gröna tomater kan förvaras i papper i jordkällaren, där
kan de hålla sig länge och kommer att mogna när de
kommer in i värmen.

Jag föredrar att mjölksyra (så klart!) de tomater
som är gröna och fasta. Ett favorit recept ser ut så här:
Ingredienser
1kg gröna tomater, hackade eller hela
1 gul lök, grovt strimlad
3 – 6 klyftor vitlök, skalade
1 – 3 gul eller röd chilli hela eller hackade
1 redig bukett med färsk salvia och rosmarin (kan
ersättas med andra örter, även torkade).
5 svartpepparkorn
Saltlösning: koka upp och låt svalna, 1 liter vatten för
att bli av med kloret (detta behövs inte om man har

egen brunn) lös upp 2 rågade msk salt som motsvarar
40g (jag föredrar havssalt) i vattnet – man vill att vattnet har 4 % salthalt som kommer resultera i en salthalt
på ungefär 2 % när den blandas med tomaterna.
Packa alla ingredienser i en glasburk så att den är
väl fylld. Lägg kryddorna på botten eller i mitten av
burken, häll sedan över saltlösningen – det ska precis täcka tomaterna – och stäng burken. Låt den stå i
rums temperatur och släpp på trycket ett par ggr om
dagen under fyra till fem dagar. Flytta den sedan till
kylskåp/jordkällare/kallförråd. Låt stå svalt minst två
veckor innan servering. § Brigid Lefevre

Så- och
Skördekalendern,
vi tar nya grepp
Så- och Skördekalendern är och har varit en populär
följeslagare i det biodynamiska arbetet. Vi har länge
gett ut kalendern och haft den som en förmån i medlemsavgiften.
Efter en djupdykning i våra medlemsavgifter,
som faktiskt inte höjts sedan början på 2000-talet,
och en översyn av kostnader och intäkter för Så- och
Skördekalendern som gäller produktion, tryckkostnader, frakt, porto m.m. så kommer vi göra några förändringar.
En del av er medlemmar uppskattar kalendern
väldigt mycket, medan en del inte bryr sig så mycket
om den, eller använder den. Föreningen har under
många år sålt kalendern till oförändrat pris, men
kostnaderna för att producera och distribuera den har
ökat så mycket att den börjat bli en kostnad för föreningen, trots att den säljs utanför föreningen både till
privatpersoner och till återförsäljare.
För att våra medlemsavgifter ska följa ökade kostnader för föreningen har styrelsen därför beslutat att
kalendern inte längre kommer ingå i medlemsavgiften. Men den kommer säljas till våra medlemmar för
det förmånliga priset 120 kr för fullt betalande medlem, och 100 kr för pensionärer.
Så- och Skördekalendern för 2020 kommer alltså
inte längre automatiskt hem till er. Vi vet att detta är
en förändring för er men vi hoppas att denna förändring ska ge oss kraft att fortsätta ge ut kalendern med
intressanta artiklar och att ni som använder den kan
fortsätta ha den som del av er odlingspraktik.

Skicka ett mail eller hör av dig på annat sätt till
kontoret om du vill köpa kalendern.
Med vänlig hälsning,
styrelsen för Biodynamiska föreningen

Per Sjöberg
Jag heter Per Sjöberg och har varit verksam inom den
biodynamiska rörelsen från i mitten på 1970-talet
fram till 2001. Jag har varit bonde i Östergötland,
Småland och Södermanland.
Dessutom har jag arbetat på Biodynamiska föreningen med ansvaret för rådgivningen i Sverige och
Estland. Samtidigt var jag med i styrelsen för Biodynamiska föreningen. Under denna
tid var jag även delaktig i styrelsen för
Järna Mejeri på Nibble Gård.
Under flera år arbetade jag med
forskningsfälten på Skilleby Gård i
Järna och i laboratoriet på Saltå med
kvalitetsanalyser. Jag var även med
i styrelsen för Biodynamiska forskningsinstitutet.
Under tiden på Skilleby gård var
jag med som initiativtagare till att
bilda Järna Odlarring för att öka samarbetet med den biodynamiska köttoch grönsaksförsäljningen i Järna. Fram till 2001 var
jag driftledare på Skilleby försöksgård.
När detta upphörde fortsatte jag med det arbete
inom socialterapin som hade pågått hela tiden där jag
var verksam med jordbruk. Denna gång blev jag föreståndare på Lärbo HVB-hem i Järna.
Det var då som jag började med att utveckla golf
som en av sysselsättningarna för våra elever. 2013
började jag att arbeta med golf för personer med funktionsnedsättning på Svenska Golfförbundet. Det är
fortfarande min huvudsakliga arbetsuppgift.
Jag tror att min uppgift i Biodynamiska Föreningens styrelse kommer att bestå i att å ena sidan representera en förankring substantiellt i vår utvecklingshistoria och bakgrund, och å andra sidan i att försöka
vara ett stöd till de unga människor som med framtidskrafter nu tar sig an uppgifterna att verka för förståelsen för den biodynamiska metodens potential
inför de oerhörda utmaningar vi står inför idag. § Per
Sjöberg
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Avsändare:
Biodynamiska Föreningen
Skillebyholm 7
153 91 Järna

Höstkurser på
Skillebyholm
Mjölksyrning
Lördag 26 oktober kl. 10 – 15
Att mjölksyra mat är en traditionell förädlingsmetod
som fortfarande används i stora delar av världen. Lär
dig mjölksyrningskonstens grunder. Mjölksyrning är
en urgammal konserveringsmetod som bidrar med
nyttig bakteriekultur i din kost. Under kursdagen
går vi igenom vad mjölksyrning är, vad det är bra för,
och framförallt hur det går till. Alla kommer att själva
praktiskt få sätta ihop de beståndsdelar som behövs
för en eller flera kulturer. Resultatet tar du med dig
hem vid dagens slut. Utbildningen sker i den vackra
restaurangen Varma kök på Skillebyholm. Enklare
lunch ingår i priset.
Kursledare är Magdalena Stenius. Magdalena
driver tillsammans med fem kollegor företaget Varma Sverige AB som bland annat driver restaurangen
Varma kök på Skillebyholm. Restaurangen serverar
en vegetarisk lunchbuffé med så mycket lokala råvaror som möjligt. Till verksamheten hör en småskalig
produktion av mjölksyrade grönsaker samt ett måltidssystem.

Bokashi kompost, hur lyckas du?
Lördag 23 november kl. 10 – 15
Enkelt och ekologiskt! Bokashi kökskompostering
är ett nytt sätt att ta hand om matavfall och hjälpa
både trädgården och miljön. Kom på en givande kursdag där du får lära dig hur du på ett enkelt, roligt och
snabbt sätt omvandlar ditt organiska hushållsavfall
till Bokashi, som betyder fermenterat material på japanska.
Tack vara regelbunden tillsats av effektiva mikroorganismer sker processen på 3 veckor från det att
du har fyllt en hink, tills du kan mylla ner materialet
bland dina växter. Dessutom blir materialet extra värdefullt och lätt-tillgängligt för växterna på grund av

fermenteringen. Kursen är baserat på kunskaper som
professor Teruo Higa i Japan utvecklat på tidigt 80tal. Utbildningen sker på natursköna Skillebyholm.
Kursledare är Sanne Frid som har arbetat med
ekologisk odling under 14 år och med effektiva mikroorganismer och Bokashi sedan 2008
Alla kurser bokas via Folkuniversitetet:
www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/Sodertalje/
Puffar/kurser-pa-skillebyholm

Nordisk Forum
15 – 17 november, Stange, Norge
Nordisk Biodynamisk Forum er et møtested for folk
fra de nordiske land med interesse for biodynamiske
jordbruk og matkvalitet, prinsipper og praksis.
Formålet er utveksling, inspirasjon og relasjoner.
Språket er skandinavisk – og hjelp med oversetting til
engelsk om nødvendig.
Gården ligger på østsiden av Norges største innsjø Mjøsa, 118 km nord for Oslo. Påmelding senest
fredag den 1. november til Biodynamisk Forening på
epost til: biodynamisk@biodynamisk.no.
Se vårt kalendarium på vår hemsida för hela programmet: www.biodynamisk.se.

Vårt Dagliga Bröd
Den 20 – 23 februari år 2020 kommer Lantbrukssektionen i Antroposofiska sällskapet att på temat Det
andliga i det Biodynamiska lantbruket, ordna konferens, mässa och kult, i Järna. Har du ett eget biodynamiskt initiativ som du vill visa upp så får du gärna
bidra med det under den okommersiella mässan som
blir lördagen den 22 februari. Kontakta Markus Tibbling på mail: markus.tibbling@gmail.com eller telefon 0707 41 10 49. Ytterligare information kommer
på hemsidan, vartefter programmet fastställs.
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