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En underlig vår blev till sommar och nu höst. Livet fortgår trots alla dessa
förändringar vi möter i samhället. Vi hoppas att ni gått igenom den här
krisen och utvecklingsfasen utan för stora sorger.
Det har varit en utmanade vår på olika sätt och vi har äntligen lyckats
få ihop en tidning till er. Vi ber om ursäkt att det tagit tid. Tidningen kommer nu som ett livstecken från oss, med uppdateringar på vad som händer
och med intressant läsning. Jag jobbar sedan december 2019 som redaktör
1 dag i veckan med tidningen och andra uppgifter i föreningen. Planen
är att vi ska ge ut en fyllig tidning som erbjuder intressant läsning även
utanför vår förening. Jag tycker att vi har lyckats få ihop ett spännande
material i den utgåvan och nu börjar arbetet med att skapa spännande läsning till det nummer som är planerat för november.
I föreningen fortsätter vi vårt arbete med att tillverka preparat för
medlemmar och odlare, att planera för Nordiskt Forum i höst, att uppdatera vår hemsida så att vår information blir mer tillgänglig, samt att nå
ut till konsumenter för att informera kring matkvalitet och odlingsmetoder.
Ert stöd som medlemmar är viktigt för att vi ska kunna fortsätta jobba
med detta. Vi hoppas att vi med en intressant tidning och olika medlemsaktiviteter kan locka fler att bli medlemmar. Vid årsmötet hade vi 751
medlemmar. Bjud gärna in vänner, bekanta och intresserade att gå med
som medlemmar. Information finns på vår hemsida eller genom kontoret.
Vi har senaste åren fått en alltmer aktiv lokalgrupp i Skåne. Det är
mycket glädjande för oss. Det ordnas workshops, informationsbord,
gårdsbesök och studiecirklar. Det är mycket glädjande. Om ni har idéer,
tankar, eller längtar efter ett biodynamiskt sammanhang, hör av er till
oss. Vi försöker informera er genom vår tidning men vi vill gärna stödja
ert lokala sammanhang.
Nu när vi alla mött stor förändring, både inre och yttre, blir vikten av att
värdera alla olika traditioners perspektiv på livet och världen allt viktigare. Den inre och yttre omställning som omställningsrörelsen talat
om blev helt plötsligt under vintern och våren 2020 något vi alla kunde
relatera till. I artikeln på sidan 12-13 där jag intervjuar Brigid om hennes
upplevelser i Dornach nämns ett tema som togs upp under Lantbrukskonferensen. Att vi måste jobba på att se, inkludera och lyssna på alla olika
traditioners andliga perspektiv på jorden, livet och naturen. Det ryms så
många visdomar och erfarenheter i alla dessa olika kulturers språk. Som
biodynamiker vill vi bjuda in fler av dessa perspektiv, bredda vår syn och
vårt lyssnande, och tillsammans jobba för den hållbara framtid som tycks
komma närmre och närmre.
Det som ligger närmast för oss nu är förhoppningen att kunna anordna Nordiskt Forum för de nordiska biodynamiska föreningarna på
Skillebyholm i Järna den 6-8 november 2020. Mer information i notisen på
sid 24. § Johan Nilsson, redaktör, redaktor@biodynamisk.se

Försvunna frön
Något berörde mig djupt under december 2019. En
vän delar på Facebook att de byggnader som tillhör
Lindbloms Frö har brunnit under en natt i november.
Brunnit ned helt. Med en stor del av lagret av ekologiskt frö. Det är inget mindre än en tragedi. Som
grönsaksodlare har jag köpt frön från Lindbloms så
länge jag varit verksam.
Jag försöker fördjupa mig i händelsen på Lindbloms Frö’s hemsida, i mailkontakt med Leif Lindblom själv och genom artiklar i media.
Det som berör mig näst är Leifs ord om den biodynamiska rörelsen. Han skriver på sin hemsida:
“Inser att odlingsvärlden har ändrats totalt. När
jag började var biodynamiker flest bland de alternativa. De hade en djup kärlek för jorden och även stor
respekt för människor. Nu har man förtalat denna
odlingsform i Sverige så totalt att det är väldigt få
kvar. De hade en genomtänkt syn på odling som numera få har.“
”Det bästa och kanske helt nödvändiga, efter det
totala haveriet beskrivet här [på hemsidan] vore nog
att lyssna på vad biodynamiker länge har sagt. Se det
fantastiska som biodynamiskt inspirerade verksamheter i Tyskland, Schweiz, Österrike m.fl. har åstadkommit.”
Leif skriver att han själv inte står bakom antroposofin men han uppmanar andra att ändå lyssna
med respekt. Och jag hör hans ord fulla av respekt när
han skriver om hur biodynamiska rörelsen betydit så
mycket för frörevolutionen i världen.

Men vad är det som hänt?
Byggnader som satts i brand den 17 november 2019.
Leif skriver att polisen hittat tecken på att det var anlagt, en mordbrand.

Två dagar innan branden hände informerar Jordbruksverket att det kommer ske en skärpning av
regelverket kring ekologiskt utsäde under förutsättning att det finns ett utbud. Det gör det, hos bl.a. Lindbloms. Enligt Leif hade de ca 300 sorter ekologiskt utsäde, 72% av utbudet i Sverige.
Tre dagar efter branden ger Jordbruksverket under sitt möte besked att ingen skärpning sker eftersom utbudet av ekologiskt utsäde inte är stort nog. Endast i ett fåtal fall måste ekologiskt frö användas där
de finns med på Jordbruksverkets lista. Det behövs
alltså inte någon dispens för att använda konventionellt utsäde.
När jag nu söker på se.organicxseeds.com så ser jag
att där det står krav på ekofrö, under många grödor,
kommer svaret – undantag.
Lindbloms Frö hade ett unikt utbud av många öppenpollinerade frön och långvariga samarbeten med
fröförädlare. Leif har jobbat för småskalig och ekologisk odling i 35 år och på senare tid med förädling av
växtmaterial. Han skriver att det är för mycket jobb
att bygga upp den verksamhet som gått förlorad. Antagligen kommer de sälja frö i portionsförpackningar
men inte i lösvikt. Det kommer att se annorlunda ut.
Leif frågar sig varför jordbrukspolitiken verkar
motverka det ekologiska utbudet av frö. Varför Jordbruksverket verkar arbeta mer mot, än för, den utveckling som sker i Europa och andra delar av världen.
Jag vill tacka Leif för det otroliga arbete du och de
på Lindbloms Frö gjort för den ekologiska odlingen i
Sverige. Vi hoppas du orkar komma ikapp och vi funderar över hur vi kan hjälpa till.
Besök gärna www.lindbloms.se
§ Johan Nilsson, redaktör, redaktor@biodynamisk.se

Intressant läsning

Nyhetsbrevet som mail

Du som vill fördjupa dig i frågor kring det biodynamiska
kan hitta publikationer på tyska och engelska via
Lantrbrukssektionen i Dornach. Där läggs sammandrag
från senaste konferensen upp men också andra skrifter och
forskningsarbeten. www.sektion-landwirtschaft.org/en

Om du kan tänka dig att fortsättningsvis få Nyhetsbrevet
som pdf via epost skicka ditt namn och din epost-adress till
redaktor@biodynamisk.se

Medlemsenkät
Vår enkät kan ni komma åt och fylla i här: forms.gle/
8jGDVpaUGJW799429. Ni kan också kolla frågorna i tidigare
nyhetsbrev och posta ert svar till kontoret.

Ny adress!
Om du som medlem flyttar och byter adress hör av dig till
föreningen på 08 551 512 25 under vår telefontid på tisdagar kl.
9 – 13, eller till kontoret@biodynamisk.se
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Naturväsen och Människor och
olika sätt att jobba med dem
I maj 2019 hölls en konferens på Eastwood Hall Hotell,
nära Nottingham, Storbritannien, som hette Människor och Naturandar (Humans and Nature Spirits).
Den organiserades av Stephen Roberts (som initierade konferensen på en inre instruktion), tillsammans
med ett dedikerat team, sponsrat av Weleda och den
brittiska biodynamiska föreningen (Biodynamic Association UK).
Människor (152 st.) och andar från hela världen
samlades för att fira att det är dags för människor
att acceptera ansvaret att samskapa med elementarer
och naturandar. Marko Pogacnik, en känd slovensk
UNESCO-konstnär för fred, och uppskattad siare,
gav öppningstalet. Han påpekade att vi samlades
inom Sherwoodskogens aura, en mötespunkt där olika världar kommer i kontakt och kan harmonisera:
konferensen skulle kunna hjälpa till att återskapa ett
band med naturandarna.
Marko sa att detta skulle hjälpa till att ‘bygga ett
nytt mönster av samarbete och samhörighet’. Han
betonade möjligheten till samverkan mellan alla varelser; att lära sig att uppfatta och kommunicera med
subtila världar; och att arbeta mot en ny tid av fred,
vänskap och samarbete mellan olika sfärer.
Tanis Helliwell lämnade ett jobb i företagsvärlden
för att flytta till en avlägsen stuga i Co Mayo, Irland.
Hon blev förvånad när hon upptäckte att hon flyttat
in med en familj älvor. Hon såg aldrig tillbaka igen.
I hennes anförande tal som hette Naturandar är Riktiga (Nature Spirits Are Real), visade hon foton av små
ljusvarelser (som också inkluderade utsökta bilder av
älvor).
Tid var ett återkommande tema under helgen; Tanis drog uppmärksamhet till hur den konventionella
tredimensionella perspektivet faller isär när vi dras
in i högre frekvenser. Vi fångas mellan den gamla
3D-vyn och de eteriska och astrala dimensionerna.
Den nya verkligheten är ett sätt där vi kan vara och
göra samtidigt. Om vi öppnar upp oss till ett flöde av
förändring kommer vi att hitta tillräckligt med tid
för allt som behöver göras. Vi har lärt oss att inte se,
men nu är det dags att börja se igen. Naturandarna vill
verkligen detta från oss - de längtar efter att samarbeta.
Susan Ravens väver med mild precision samman
sin kunskap från banbrytande ny fysik med sina
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långtgående insikter som utövare av Rudolf Steiners
arbete. Hon öppnade med en meditation och bjöd in
oss att titta runt inne i våra huvuden och rensa där
genom att låta röran och fördunklingen släppas ned
i jorden: ... ‘Acceptera dessa, inte allt så lätta, offer,
förvandla dem med din förlåtelse och återför dem till
mig som användbara tankar och gärningar’.
När Susan frågade hur hon kunde förbereda sig
på bästa sätt inför konferensen fick hon till sin överraskning instruktionen att gå till en plats för deponi
av sopor. Hon kunde besöka platsen, med skissblocket
i handen, under täckmanteln att hon studerade industriell konst. När hon satt ovanför berget av sopor
vidgade hon sitt medvetande med tanken “Jag älskar
dig”, riktad till naturandarna och elementarerna
som var bundna till platsen. Då kunde hon se att varelserna som levde i den organiska sörjan av nedbrutet
material blev chockade av att uppleva en människa
som skickade kärlek till dem. I sitt chockade tillstånd
visade de en sovande skräp-gudinna för henne.
Susan frågade henne: ”Vad är du, vem är du?”
“Det sorgfullt väntande” kom som svar, “mitt
själv ligger klagande på marken – lyft det.”
“Vad är du för människorna?” fortsatte Susan att
fråga.
“En kronisk epidemi av självsabotage”, kom det
tragiska svaret.
Gudinnan avslöjade en brådskande evolutionär
nödvändighet för människor att finna och ta fram en
känsla av värdighet inifrån.
Rudolf Steiner sa att under vår tid kommer vissa
naturandar dra sig tillbaka och att vi människor måste ta över. Susan sa att vi bör bli uppmuntrade till att,
“Skapa vår egen verklighet”; idéen att tankar skapar
saker börjar blir accepterad. Hon följer med i den nya
fysiken och påpekade att människor som skulle vara
motvilliga att prata om gnomer skulle kunna vara intresserad om du nämnde sub-kvantum kinetik eller
en eterpartikel! I själva verket skulle det vara korrekt
att jämföra gnomer med gravitoner1.
1. Gravitonen är den förmodade budbärarpartikeln
för gravitationskraften. För att passa in i nuvarande
teorier bör gravitonens vilomassa vara noll och
dess spinn 2, vilket skulle göra den till en boson. Då
gravitonen enligt teorin har vilomassan noll skulle
den färdas med ljusets hastighet. www.tyda.se

I en grupp tillsammans med Dorian Schmidt,
arbetar Susan för att läka trädsjukdomar genom att
kommunicera med svampar, patogener, alltså sjukdomen själv. De har funnit att sjukdomar är resultatet av
stress som orsakats träden då de bearbetar mänskliga
attityder och känslor (för Ask - lögn; med Ek - sorg).
Karsten Massei betonade hur viktig var och en
av oss är för jorden då vi alla för med oss något unikt.
Elementarerna är mästare på tid, rytm och hastighet,
förklarade Karsten; “många av våra sociala problem
är problem med hastighet”. Först av allt måste samhället och grupper hitta rätt fart. “Om jag kan hitta
rätt hastighet för mig själv, är jag i harmoni med elementarerna”. För det andra är det avgörande att vara
känslig för den hastighet med vilka saker och ting
måste hända: “Om jag fortsätter med rätt hastighet
kommer framtiden att möta mig .... elementarerna är
beroende av att vi (människor) hittar rätt hastighet”.
Enligt Karsten har elementarerna två huvuduppgifter för oss männisor:
1) att hjälpa oss att verkligen ta hand om oss själva /
våra kroppar, och 2) att skydda vårt öde.
Det här är de frågor vi behöver ställa oss: Vem är
jag? Vad ska jag göra? Vad är min uppgift?
Vi kan diskutera allt detta med elementarerna,
sa Karsten. De älskar den här typen av frågor! Om en
människa kan ta kontakt med sin ursprungliga impuls hjälper detta också elementarerna. De längtar
efter att se det sociala som människor skapar tillsammans; när de observerar det sociala vi skapar lär de sig
att utveckla sin egen frihet.
Den avgörande frågan är “Hur tar vi beslut tillsammans?” Och det viktiga här är meditation. “Vad
händer mellan frågan och mig? ”frågade Karsten. Efter att ha ställt frågan och vi mediterat tillsammans,
är det sedan nödvändigt att gå bort och vara med sig
själv för att kunna lägga märke till vad som händer i
mellantiden, i mellanrummet. När gruppen sedan
möts igen och delar vad de lade märke till, vad som
hänt, då är det möjligt att nå en trovärdig lösning på
frågan.
Julie Bowman, grundare av Lotus Holistic Essences
gav en föreläsning om ‘Elementarernas gåvor från
havet’ (Elemental gifts of the Sea) med bilder av olika
sorter av färgglad tång som finns i delar av Storbritannien, Irland och Kanarieöarna. “Essensen handlar
om en resa av självupptäckt ... jag pratar på uppdrag av
den elementarvärlden och jag hedrar dem, och de stöder mig”, säger Julie. Hennes sortiment inom Lotus

Holistic inkluderar kombinationer av växt-, blom-,
pärl- och tångessenser som används för att förbättra
vitaliteten hos miljön.
Det var flera workshops som ägde rum på lördag eftermiddag, en del av dem i det naturgivna landskapet:
— Marko Pogacnik som är skicklig på lägga märke
till ett landskaps geomantiska betydelse. En av
uppgifterna i hans arbete är att återställa våra
energisystem till den fulla vidden av funktion,
så att de är i harmoni med planetens funktion.
Vi övade, bland annat, att gå långsamt genom en
lund av idegranar samtidigt som vi tog kontakt
med chakrapunkter. Vi jobbade med röda punkter
under fötterna och vita punkter över vårt
kronchakra så att vi länkade samman Jorden och
Kosmos medan vi promenerade.
— Tanis Helliwell bjöd in varje grupp att välja ett
ängelkort. Sedan lärde hon ut en meditation för
att släppa blockeringar och ledde gruppen att
hitta en elementar som ville arbeta med var och
en, utomhus under ett träd.
— Glennie Kindred ledde workshopen “Walking
with Trees”. De började med en kopparbok och en
avenbok. Till varje deltagare hade hon tagit med
sig en medaljong från trä.
Några workshops ägde rum i Weleda’s trädgårdar:
— Susan Raven presenterade gruppen för värdet
av ritualer. Hon ledde dem i utförande av en
enkel ritual för att hjälpa naturens andar och
elementarer.
— Karsten Massei talade med de höga elementarerna
och förmedlade att de hade väntat på dem som
hade en blick som kunde se dem. Alla deltagare
arbetade ensamma för att ta kontak och Karsten
berättade sen hur en vattenvarelse, med färg,
hade visat honom “hans egna själs landskap”.
En elementar i en hagtorn visade sig vara starkt
kopplad till Weleda-trädgårdens uppdrag.
— Claire Hattersley och Michael Bate ledde en
workshop med titeln “Hur kan du attrahera
naturandar till din trädgård”. De introducerade
de biodynamiska grundprinciperna och visade
hur du arbetar med humuspreparatet (500) och
Kiselpreparatet (501) i din trädgård.
Marko Pogacnik’s avslutande tal var “Människans
elementar-jag och vår samskapande roll i jordens evolution“. Han talade till oss som “Mina kära elementarvarelser and naturandar” (fortsättning på sida 11)
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FOKUS

Strålning,
robotbin och 5G
Skapandet av ett nytt
elektroniskt ekosystem

2017 tillkännagav regeringen i Storbrittannien (UK)
sin strategi för införandet av nästa generations trådlösa nätverk1, även kallad 5G eller femte generationen.
Regeringen förklarar att 5G skiljer sig från tidigare
generationer av mobila nätverk: 5G kommer inte bara
att förstärka redan existerande teknologiska system
med högre hastighet och större kapacitet att överföra
data, utan det handlar nu om att etablera ett ”systemens system”. Detta för med sig en ny generation av
hundratusentals mini-mobilmaster eller antenner,
som skall placeras ut över hela Storbrittanien. Man
förväntar att, till ett område stort som City of London (en dryg kvadrat kilometer), kommer det att behövas 42.000 nya antenner. Det utgör det ungefärliga
antalet antenner som just nu finns uppe i UK, och ger
en bild av de enorma investeringar som kommer att
behövas för att implementera 5G i hela landet.
Införandet av 5G i UK är en del av en koordinerad global ansats som nu börjar få upp farten och
försök pågår redan i flera länder, en del har kommit
längre än andra. Målet är att skapa en elektronisk infrastruktur som skall täcka hela jorden, och som är
så omfattande att det som planeras nu är vida känt
som skapandet av ett globalt ”5G ekosystem”. Vi är
vana att tänka att ett ekosystem består av en mångfald levande organismer som interagerar med mull,
klippor, floder, växter och så vidare. Men det man
här föreställer sig är skapandet av ett alternativt,
helt elektroniskt nätverk, bestående av interaktiva
teknologiska system som kommer att fylla, omsluta
och interpenetrera naturens primära verklighet, den

miljö vi människor levt i under tusentals år. Detta
alternativa elektroniska ekosystem kommer att vara
som ett osynligt nät som kastas ut över vår jord och
fångar in ett ökande antal föremål – inte bara människoskapta apparater, men också levande väsen och
naturprocesser – för att inkorporera dom i ett globalt
informationsnätverk som ständigt utvidgar sig.
Samtidigt som hela vår värld accelerar mot det
tveksamma målet att bli uppkopplat, kommer internet mer och mer att förflytta sin plattform till vår
yttre miljö och bli ett ”tingens internet”, som vi kommer att ha tillgång till överallt omkring oss, var vi än
är. Detta är förstås redan på gång men 5G kommer att
göra det möjligt på ett mycket effektivare sätt. Ett av
5Gs kännetecken är att det skall ge 100% täckning: Det
kommer inte att finnas någon plats som inte täcks
av det nya elektroniska ekosystemet. Var du än är,
kommer du att vara uppkopplad. Och uppkopplingen
kommer att vara sömlös2. Sömlös uppkoppling3 (ett
uttryck som används mycket när man beskriver fördelarna med 5G) betyder att ett obegränsat antal datorprogram eller system kommer att vara tillgängliga
genom ett enskilt gränssnitt4 - en smartphone, ipad
eller laptop. Det betyder också att var du än är, kommer du att vara nedsänkt i det stora elektroniska ekosystemet. Med andra ord kommer det att föra med sig
en växande sömlös koppling mellan den fysiska världen och den elektroniska världen: dessa två världar
kommer alltmer att fusioneras och bli ett. Vi kommer
att leva mellan dem.
Det oerhört populära spelet Pokémon Go som spelas på smartphone ger en försmak av det som komma
skall. I det här spelet beger sig spelarna ut för att fånga
2. seamless – sömlös, friktionsfri

1. interconnectivity – sammanlänkning
mellan många inbördes parter
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3. seamless connectivity – alt. sömlös ihopkoppling
4. single user interface

virtuella ”Pokémon” (animerade tecknade figurer) genom att använda GPS´en (Global Positioning System)
på deras smartphone för att ange exakt var de befinner sig i världen. Man kan fånga olika sorters Pokémon – några finns i gräset, andra i byggnader, andra
igen i floder eller i havet. Pokémon finns överallt men
man ser dem inte med blotta ögat. För att fånga en
måste man se världen i realtid genom en smartphones
kamera, där man använder en Augmented Reality
App5 (ungefär: Förhöjd Verklighets App), ty endast då
kan du se den virtuella figuren framför dig. På detta
sätt lär sig spelarna att förhålla sig till världen som
en aspekt av en större fysisk-virtuell verklighet. Det
är den virtuella aspekten som lägger beslag på spelarnas uppmärksamhet:
den fysiska verkligheten i vilken Pokémon ”gömmer sig” är
endast en bakgrundsfond till spelet.
Pokémon Go förbereder sina spelare
för livets stora spel i
det elektroniska ekosystemet, i vilket våra
direkta sinnesupplevelser i den fysiska världen mer
och mer verkar behöva ”förhöjas” med virtuellt innehåll i form av information eller bilder. Allteftersom
vi lär oss att orientera oss i världen med hjälp av digital information och dataströmmar, uppstår faran att
skärpan i våra egna naturliga sinnesvarseblivningar
avtar, våra instinktiva responser förtvinar. Känslomässigt kommer vi allt mer att distansera oss från
verkliga möten med levande varelser och landskap.
Istället kommer vi att förhålla oss till vår omgivande
miljö genom ett filter, där mängder av data analyseras och används – data, vars syfte är att förstärka vår
förmåga att kontrollera omgivningen och tillfredsställa våra begär. Det finns en risk att det värde tingen
har i sig själva kommer att blekna: när de saknar en
elektronisk identitet kommer man att uppleva att de
saknar giltighet. Vi står inför en framtid då den elektroniska världen mer och mer kommer att inta gränsvaktens roll in till den värld som är vårt fysiska hem,
samtidigt som den förser oss med information vi är i
behov av för att orientera oss i den verkliga världen.
5. En app eller ”applikation” är mjukvara som triggas
av läget som din GPS visar att du befinner dig på och
som lägger en Pokémon ovanpå bilden av verkligheten
som du ser genom smartphone skärmen.

Och de som inte deltar i den virtuella världen via sin
fjärrkontrollenhet (vare sig det är en smartphone eller en bärbar eller biologiskt integrerad enhet) kommer att missgynnas på alla sätt. Den verklighet vi
blir tvungna att leva i kommer att vara en tvåfaldig
verklighet: fysisk och virtuell. Redan nu håller vi på
att ”vänja” oss vid detta.

Åskådarmedvetandet och
Ursprunglig Delaktighet
Utvecklingen av det nya elektroniska ekosystemet
pågår för fullt. Målet är att det skall vara på plats vid
århundradets mitt. Men för 100 år sedan existerade
vetenskapen om elektronik knappt - termen började först användas på
1940-talet. De första
experimenten med
elektromagnetiska vågor skedde först sent på
1880-talet och genomfördes av pionjären
Heinrich Hertz. Experimenterande undersökningar av elektricitet började man först
göra systematiskt under 1660-talet, i eran då de första
vetenskapliga akademierna grundades, såsom Royal
Society i London. Att vår relation till elektricitet är så
ny och att den i årtusenden varit en nästan helt okänd
och oanvänd kraft, pekar på det faktum att den på något sätt hör samman med vårt moderna medvetande.
För det var först i och med födelsen av det som Ernst
Lehrs kallade6 – det medvetande som står bakom ett
objektifierande förhållningssätt till världen, som är
karakteristisk för modern vetenskap – att elektriciteten upptäcktes. Vad det här betyder är, att upptäckten
av elektricitet först blev möjlig i och med förlusten av
vårt vad gäller naturen omkring oss, ett medvetande
som till stor del karakteriserade antiken och medeltiden.
Under 1600-1700 talen då europeiska invandrare
koloniserade Amerika, mötte de ursprungsbefolkningar som fortfarande levde nedsänkta i ett delaktigt medvetande. Detta äldre medvetande beskrevs
med stor känsla av hövdingen för Lakotastammen,
Luther Standing Bear, som bittert beklagade kollap6. Efter en del funderingar har jag översatt motsättningsparet:
Onlooker consciousness – Participatory consciousness med
Åskådar medvetande – Delaktigt medvetande
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sen av ”det gamla livet”, vilket förorsakats av de vita
invaderande folken. Han skrev: Det gamla livet var
stämt i naturens rytmer och innerligt förbundet genom
gåtfulla band till solen, och månen och stjärnorna; till de
böljande gräsen, de strömmade vattnen och de viskande
vindarna.”
”Lakotafolket visste ”att människans hjärta förhårdnar, när hon lever borta från naturen; att respektlösheten
för det som växer och
allt som lever snart leder
till brist på respekt för
människor.”
Lakota folket satt
aldrig uppklämda på
stolar, som de vita,
utan ”älskade jorden,
och när de satt eller låg
på marlen kände de att
de var nära en moderlig kraft ... jorden var
lugnande,
stärkande,
renande och läkande.”
Så djup var Lakotafolkets samklang med jorden och naturens rytmer att
de upplevde Det Stora Mysteriet, den andliga världens
levande närvaro eller Wakan Tanka, som genomstrålade den fysiska värld de levde i. Lakota folket såg att
den vita mannen helt förlorat förbindelsen, inte bara
till naturen, men också till andens inre närvaro i naturen. Det enda som verkade betyda något för den vita
mannen var pengar och ekonomisk vinst, och på detta altare offrades all mänsklig eller naturlig godhet.
Den digitala revolutionen har bara förstärkt en
ökande tendens till ett distanserat medvetande, som
objektiverar den levande naturen. Smartphone-kulturen när det distanserade, objektifierande medvetandet som en gång utrotade ursprungsindianerna
och nu angriper de sista resterna av vår ursprungliga,
instinktiva förbindelse till jorden. Det gamla förbundet med naturen som är själva hjärtat i vårt ömsesidigt delaktiga förhållande har ersatts av en ny livsförstörande allians mellan åskådarmedvetandet och
elektricitetens undernaturliga krafter.

Har vi övergivit vår
förbindelse med jorden?
Om man går in på Electrical Engineering World´s
hemsida, kommer man att se en bildserie som sammanfattar hur både industrin och regeringen vill
att vi skall tänka om 5G. I första bilden ser vi en man
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på huk, som om han skall börja en tävling. Ovanför
honom ser vi första generationens analoga mobiltelefon. I andra bilden sätter han av (ovanför syns en
andra generationens mobiltelefon) och i den tredje
bilden (där smartphonen introduceras) springer han
fort. I fjärde bilden hoppar han över ett hinder och i
den femte bilden (med den förarlösa bilen) ser vi honom lyfta från jorden på en raket. Detta skall visa oss
de otroliga framstegen
som utvecklingen av
G:na har medfört.
Men det visar oss samtidigt
människans
förändrade relation
till jorden. I första bilden är mannen trots
allt fortfarande i kontakt med jorden både
med händer och fötter.
Men i andra och tredje
bilden har han enbart
kontakt genom fötterna. I den fjärde bilden hoppar han över jorden och i den femte bilden har
han helt förlorat kontakten med jorden då han flyger
upp till de svindlande höjder som 5G kommer att ta
honom till.
I slutet av juni 2017 hölls en konferens i Nederländerna på temat smart lantbruk , ett av 5G systemets
stora framtidslöften. Smart lantbruk har kommit att
förknippas med precisionslantbruk, vilket baserar sig
på insamlandet av enorma mängder av data genom
sensorer som placeras ute på åkrarna eller på luftburna obemannade drönare och landbaserade robotar. I
2015 hade 30 miljoner Internet-uppkopplade apparater
installerats, som skulle tjäna precisionslantbruket.
Planen är att detta skall ökas till 70 miljoner i 2020.
Sensorerna i jorden kan mäta faktorer som surheten
i jorden och temperatur och har även tillgång till väderleksrapporter för att på så sätt förutsäga mönster
i vädret. De luftburna drönarna kartlägger grödor
med hjälp av infraröda sensorer och vi får veta att de
kan upptäcka stress i växterna tio dagar före det blir
synligt för blotta ögat. Sålunda kan de varna lantbrukaren när det blir vatten- eller gödselbrist, eller när
ett insektsangrepp närmar sig. Vad gäller de landbaserade robotarna, förutspår man att om 10-20 år
kommer de mer eller mindre att ha ersatt mänsklig
arbetskraft i lantbruket i industriländer. Redan nu
kan robotar redan utföra många varierande uppgifter

i lantbruket och styrs med hjälp av en kontrollpanel i
handen. Snart kommer de att vara helt självkörande.
På de luftburna drönarna finns sensorer som gör det
möjligt att följa grödornas tillstånd och även ge roboten order om att tillämpa olika behandlingar, bl.a.
bestrålning av ultraviolett ljus för att förstöra mögel
som kan skada växterna.
Idag kan du vandra timtals på åkrarna i UK och du
kommer förmodligen inte att se en endaste bonde eller människa som arbetar på själva jorden. Det verkar
som att man inom lantbruksvärlden, med undantag
av små ekologiska och biodynamiska gårdar, helt har
förlorat relationen till jorden
som en ”moderlig kraft”. 5G
ekosystemet kommer att förstärka denna tendens mot ett
ännu extremare främlingskap, eftersom det inte är ett
ekosystem för levande organismer: det är ett ekosystem för intelligenta maskiner och robotar. På smart
lantbruks-konferensen i Nederländerna diskuterades
hur man skulle reagera på den oroande minskningen
av bin. Det var ingen som nämnde att bin är oerhört
elektro-sensitiva, ett faktum man känt till i mer än 40
år och där många nyare studier bekräftar denna överkänslighet. Sambandet mellan Colony Collapse Disorder (där hela bisamhällen i kupor upptäcks döda)
och deras exponering för radiovågor och mikrovågsstrålning har upprepade gånger påpekats av forskare,
men på smart lantbruks-konferensen lades det fram
en smart väg som en perfekt lösning på problemet: en
ny pollineringsdrönare som heter APIS. Bokstäverna
står för: Autonomous Pollination and Imaging System.7 Det är en självstyrande ”mikroluftfarkost” som
designats för växthus – en av många som just nu utvecklas på olika forskningsinstitut runt om i världen.
De tekniska framstegen som har gjorts inom områdena inomhusnavigering, miniatyrfält och exakt
bild-baserad kontroll visar att designen fungerar. Om
våra bin dör ut på grund av det nya elektroniska ekosystemet, så gör det inget. Det nya ekosystemet gör att
de kan ersättas med robotbin.
I detta ena exempel visar sig det djupare målet
med 5G ekosystemet. Det är att möjliggöra för intelligenta maskiner eller maskin-organism hybrider att
överta platsen som innehas av levande organismer.
7. Ungefär: Självständigt Pollinations
och Bilduppfattnings System

Den teknologiska revolution vi just nu genomlever
går bortom att bemäktiga sig kontroll över naturen:
den siktar på att ersätta naturen med en fullt teknologiserad planet. Om människorna idag inte hade
varit så besatta och betagna av den växande floden av
sofistikerade prylar och robotstyrda apparater som
för med sig ett löfte om att underhålla oss eller ge oss
makt, skulle det ligga nära till hands att ta till konspirationsteorier för att förklara vad det är som pågår: en
ljusskygg elit, en dold agenda. Men nej, det ser ut som
att både naturen och grundläggande mänskliga värden undermineras genom ett allmänt medgivande
och en otyglad begeistring för
att livets grundvillkor skall
teknologiseras ad infinitum.
Det är som att någonting djävulskt har fått tillgång till
våra själar och kastat en förtrollning över oss.

Den elektrosensitiva världen
Även om det elektroniska ekosystemet ännu inte är
helt utbyggt har det mycket skadliga effekter på levande organismer. Det är inte bara bin som är överkänsliga för elektronik och som flyr från områden
med hög spänning, blir desorienterade, aggressiva
och självdestruktiva. Forskning som gjorts nyligen
på myror visar att de också är oerhört känsliga för
trådlös strålning. De blir märkbart upprörda när de
utsätts för den och överger sina bon när de vistas i
närheten av mobiltelefoner i standby läge. Skalbaggar, fruktflugor och spindlar är också oerhört känsliga för strålning. Allteftersom åren går och flera
studier görs, visar det sig att fler och fler levande organismer blir negativt påverkade av elektromagnetisk strålning som har samma våglängd som det nya
elektroniska ekosystemet. Träd, örter, spirande frön,
grodyngel, grodor, ödlor, fåglar, grisar, möss … listan
är lång.
Av en händelse pågick det en annan konferens i
Lewes, England samma månad som den smarta lantbrukskonferensen i Nederländerna, denna gången på
temat: hälsoeffekter på människor av trådlös strålning (WIFI). Många deltagare var elöverkänsliga, en
beskrivning som egentligen stämmer in på oss alla,
även om bara en del av oss är medvetna om det. Känsligheten är som ett sjätte sinne och åtföljs av påfrestande fysiska symptom som utvecklas vid exponering
av radiofrekvenser och mikrovågsstrålning. I många
år upplevs endast milda effekter, influensaliknande
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symptom, huvudvärk, klåda, sömnlöshet. Men vanligtvis kommer en brytpunkt – pga ett smartphone
samtal för mycket eller en timme till i trådlös miljö
– då en tröskel överskrids och personen blir elöverkänslig. Från och med det ögonblicket är sannolikheten hög att överkänsligheten blir mer påtaglig.
Följden blir att närheten till en mobilmast, en router,
trådlös telefon eller städernas trådlösa hotspots, eller
hus, bussar, tåg och hotellrum med deras konstanta
uppkopplade WIFI blir till fientliga, ofta oerhört
smärtsamma, miljöer för vederbörande.
Under denna konferens reflekterade en av talarna, dr. Erica Mallery-Blythe, över den enorma
ökningen av vår exponering för radiofrekvenser de
senaste decennierna och när hon tittade framåt mot
införandet av 5G, förutsåg hon en medicinsk tsunami
på väg mot mänskligheten. Allteftersom allmänheten utsätts för en intensifierad strålning, kommer
fler och fler att bli överkänsliga. Känner vi inte alla
redan någon som lider av överkänslighet för el och
strålning? Jag känner minst sju personer och de värst
utsatta tvingas leva som flyktingar, där de söker säkra
tillflyktsorter (s.k. vita zoner) där graden av strålning
är mindre och/eller så är de nödgade att puppa in sig
själva i speciella skyddskläder både dag och natt. Jag
har läst om desperata offer för det blivande elektroniska ekosystemet som söker tillflykt långt inne i
skogar eller i grottor. För sådana människor är det
elektroniska ekosystemet inget ekosystem alls, utan
den gör planeten obeboelig.

Att möta utmaningen
Drivkraften bakom skapandet av 5G ekosystemet är
så kraftfullt att vi realistiskt sett inte kan förvänta
oss att stoppa det eller ens avleda det. Alltför många
människor vill ha den teknologiska framtid som utlovas. Vi måste därför konfrontera faktum, att den
miljö i vilken mänskligheten och andra väsen tvingas
leva, mer och mer kommer att genomsyras av elektromagnetisk strålning. Osynlig, tyst och oupptäckbar
för alla utom de som har blivit smärtsamt känsliga för
det, kommer detta dödsbringande, falska ekosystem
att förse oss med infrastrukturen till en smart, m.a.o.
elektroniskt uppkopplad planet. Målet, som formulerades för några år sedan av ett företag vid namn HP
Labs med missionen att göra planeten smart, är att ”revolutionera mänsklig kommunikation med jorden lika
grundligt som internet har revolutionerat kommunikationen inom privatlivet och business.” Detta uttalande
ger oss en ledtråd om hur och var vi kan ta ställning.
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Det vi fortfarande har frihet att påverka är sättet
på vilket vi interagerar med jorden och naturen omkring oss, och här menar jag var och en av oss – det är
i sanning det som behövs idag. Men det är inte tal om
den revolution som ökar vår förmåga att manipulera
och kontrollera vår miljö och där vi stegrar vår teknologiska skicklighet utan att alls utveckla vår omtanke
för naturen. Det som behövs nu, är att kultivera vår
kärleksfulla iakttagelseförmåga och att från hjärtat
börja bry oss om de sårbara och utsatta levande varelser vi omges av, så att vi återupprättar vår egen relation till naturens värld. Alltsedan Francis Bacon sjösatte den vetenskapliga revolutionen har vi haft 400
år då vi utvecklat ett förhållande till naturen baserad
på dominans och exploatering. Att stå bredvid och
se på – åskådarmedvetandet – behöver nu motverkas
genom en engagerad, uppmärksam och kärleksfull
uppskattning av naturens rike. Goethe, som förstod
det här så väl, sade ”vår fulla uppmärksamhet måste
riktas mot uppgiften att lyssna till Naturen för att få
höra hemligheten med hennes processer.”
Jorden kallar på oss idag med hela sig. Hur kan vi
öppna våra öron för det som kallar och vakna upp ur
villfarelsen att allt kommer att gå bra, bara för att vi
hittills lyckats undvika total katastrof? Åskådarmedvetandet har nu nått en kritisk yttre gräns; det måste
vändas, grundas och förvandlas om vi åter skall finna
en respektfull relation till jordens primära verklighet
och de levande varelser som bebor vår Jord.
Goethe sade att människan är det mest kraftfulla och exakta vetenskapliga redskap som existerar,
när vi blott använder oss av våra friska sinnen. Han
förstod att endast när vi förhåller oss mänskligt till
naturens fenomen, utan teknologin som som förmedlare, blir det möjligt att på riktigt ta del av hemligheten dold i naturens process. I annat fall, förblir vi
utomstående - vi plirar, tränger in, provocerar. I den
grad att vi väljer att bebo en värld betingad av klyftiga
teknologier och dominerad av smart teknologiskt
tänkande, kommer det teknologiska tänket8 i sig att
förhindra oss i att öppna oss för tillvarons djupare
mysterier.
Det här handlar inte om att återgå till det gamla
delaktiga medvetande som ursprungsbefolkningar
haft. Det är inte möjligt, av den enkla orsaken att vi
har gått för långt i motsatt riktning. Det finns ingen
väg tillbaka: vi är alla utomstående åskådare nu. Det
som Goethe föreslog kan bara komma till stånd genom
8. mindset

våra egna avsiktliga beslut, vår medvetna vilja och
upprepade ansträngningar. Hjärtat i beslutet är ett
moraliskt steg som vi måste ta för att övervinna vårt
främlingskap och vår självupptagenhet - det handlar
om att övervinna århundradens kollektiva vanor. Det
fordrar av oss att vi igen och igen uppväcker oss själva
till ett i det inre alert och osjälviskt seende, lyssnande,
smakande, luktande och berörande. Det kräver av oss
upprepat kontemplativt engagemang som är grundat
i empati och en empatisk skapande fantasi. Det kommer också att behövas stort tålamod och uthållighet,
som båda är nödvändiga när vi vill stiga in i en djupare kommunion med naturens värld.
För att ta oss an denna utmaning måste vi avväpna oss våra apparater och manicker, en handling som
gör det möjligt att uppleva ett mera autentiskt vetande9. Bara då har vi en chans att varsebli tingens andliga identitet, upplysta inifrån av den fokuserade och
vördnadsfulla uppmärksamhet vi möter dem med,
och med vilken vi bär dem i vårt medvetande. I dessa
förlösande varseblivningar ligger både naturens och
vårt eget framtidshopp. Ur sådana handlingar kan
initiativ och beslut växa fram som skapar en annan
riktning för vår framfart än den som mainstreamkulturen är på väg mot. Men för att kunna det, måste
vi lägga undan våra smartphones, våra ipads, våra
multipla apparater – lämna dom inomhus, om än bara
för en kort stund varje dag – så att vi bättre kan lägga
märke till ”solen, månen och stjärnorna, de böljande
gräsen, de strömmande vattnen, de viskande vindarna.”
På så sätt kan vi aktivt börja motverka villfarelsen,
att mänsklighetens framtid vilar på uppbyggandet
av ett teknologiskt paradis, och istället engagera oss i
den verkliga uppgiften att återställa både naturen och
oss själva till det ”Stora Mysteriet”, som är vårt sanna
ekosystem. § Jeremy Naydler. Översättning från tidskriften
New View av Inger Lise Oelrich
Jeremy Naydler har PhD i teologi och religiösa studier.  Han
är en filosof, kulturhistoriker och trädgårdsmästare som länge
varit intresserad av medvetandets historia och han ser studierna
av tidigare kulturer, som vara mer öppna för andens värld än vår
egna sekulära kultur, som relevanta för att förstå vår situation
idag och för att hitta vägar till framtiden. Hans långvariga oro
för den elektroniska teknikens inverkan på vårt inre liv och på
vårt förhållande till naturen finns att läsa genom hans senaste
bok The Struggle for a Human Future: 5G, Augmented Reality
and the History of Things (Temple Lodge Publishing, 2020).

Naturväsen och Människor och olika sätt
att jobba med dem (fortsättning från sida 5)
där han påpekade att var och en av oss (precis som alla
organismer från träd till t.o.m. bil) har sitt eget elementarväsen som lever i den vattniga dimensionen,
den energetiska delen, av kroppen.
“Vi är här för att vi är intresserade av universums,
jordens och kosmos’ utveckling. Sökandet av kontakt med
elementarvärlden är en illusion eftersom vi människor
redan är en del av den....
Vi är nu vid den punkt där människorna och elementarvärlden gör en överenskommelse”, berättade
Marko glatt. “Vi bygger en ny civilisation: Gaia-kulturen. Detta är grunden för en nytt system där kärlek erkänns som den ordnande principen och där en vertikal,
hierarkisk, system ersätts med ett horisontellt.”
Vi måste sluta investera pengar i irrelevanta miljöåtgärder och vända vår uppmärksamhet mot att
ändra vårt medvetande och vår attityd. Ett av Marko’s
betydelsefulla bidrag är hans språk av symboliska
kosmogram – en helig geometri som han snider in i
sten och placerar på specifika punkter på jorden. Kosmogrammen består av siffror och symboliska figurer
som kan kännas igen av varelser från andra dimensioner. Deras roll är att ta emot rena vibrationer. När
vi ger oss ut utanför våra sinnens gränser går vi in i en
värld av bilder, färger och ljud vilka ger tillgång till en
multidimensionell verklighet.
“Vi går in i ett paradis ... vi multiplicerar Gaias kosmos och skönhet’. Mänskliga varelser har den unika förmågan, utvecklad över tio miljoner år, att sammanbinda
alla de tolv dimensionerna: detta är vår uppgift och vårt
ansvar.”
”Grupper som arbetar tillsammans kommer att
tillåta Gaia att förvandlas utan katastrof. I en gemenskap av jämlikar kommer vi att kunna bemästra de
enorma utmaningar som kommer”, bekräftade Marko. “Den här konferensen har en speciell betydelse för
elementarvärlden.” Nästa konferens är planerad till
2021. www.naturespiritsconference.com.
§ Stephen Roberts och Caroline Sherwood. Översättning
av Johan Nilsson ifrån den engelska artikeln på
sidan 22–23 i Star and Furrow no 132, october 2019.
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Modiga steg in i ovissheten
Jag träffar Brigid vid två tillfällen. Vi ses under ett
körsbärsträd. En stenmur i ryggen. Fältet framför, black-and-white-farming som Brigid kallar det
ibland. Och pratar Bingn.
Brigid Lefevre är ordförande i Svenska Biodynamiska Föreningen. Och hon är mentor och samordnare för Bingn. När jag
frågar om hur hon ser
på Bingn så berättar hon
om hur fantastiskt hon
tycker det är att se de här
unga modiga personerna som måste öppna upp
något stort framför sig,
de tar ett stort steg in i
en ny framtid. Och Brigid måste öppna upp en
stor plats för dem, inne i
sig, för att bära dem i sitt
medvetande. Och hon
ser det som en ära.
Hon förklarar att
hon kan relatera till det
som de går igenom eftersom hon väl minns
sina år som praktikant
på olika odlingar. Hon kan leva sig in i de situationer
de hamnar i. Studenterna upplever hur fantastiskt
det är att verkligen jobba. Men sen möter många också en helt ny social situation ute på gårdarna än vad de
är vana vid. De möter hierarkier som de kanske inte
förväntat sig och strukturer mellan könen som de
inte tror på.
Och det är det här som hon håller på att förstå. I
Bingn är det unga människor som kommer från nutiden och som tar ett steg in i en annan tid, ibland är
det dåtiden. På gårdarna möter de människor som påbörjade sin odlingskarriär inom det biodynamiska i
en helt annan värld än den som är nu. Och under t.ex.
70-talet såg också intresset i antroposofi helt annorlunda ut. Det var stort. Men de unga idag söker sig inte
främst till Bingn för det biodynamiskas koppling till
antroposofin, utan deras intresse ligger mer i ett förhållningssätt till naturen och till mänskligheten. Så
de tar små steg in i antroposofin och där blir det en del
krockar. Nutiden möter dåtiden.
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Studenterna i Bingn möter också hur slitigt det är att
vara odlare idag. Det möter hela samhällets struktur
och hur just bönderna inte prioriteras. Och det kan
också vara en krock för dem. Att de valt något de gillar så mycket men så ser verkligheten ut som den gör,
och det kan väcka frustration och ifrågasättande.
Men det är också
här som Brigid ser sitt
bidrag till studenterna
och till Bingn. Att hon
lätt kan leva sig in i vad
de går igenom. Hon har
nyss varit där. Hon tillhör inte heller den äldre
generationen lantbrukare så hon kan också
hålla ett utanifrånperspektiv på de sociala
strukturer och hierarkier som studenterna möter. Hon vet hur hon kan
hjälpa dem att gå ifrån
att vara student och
praktikant till att ta ett
steg in i biodynamiken
som vuxna människor.
Hon ser också att hon behöver stå i lyssnande och lyhördhet. Hon behöver finnas där som en äldre vuxen
och lyssna in deras väg.
Brigid vill först och främst att de är välkomna
precis som de är, att de tillåts odla biodynamiskt och
hitta ett eget förhållningssätt. Det tror hon är det
biodynamiskas framtid. Att släppa in de unga för att
vara en levande, föränderlig, tradition.
Och det är det här hon ser som en ära, att hon får
vara med och guida de här modiga unga in i en oviss
framtid.
Vi ses i Kulturhuset. En fika en morgon när regnet silar ned. Och pratar om Lantbrukskonferensen i Dornach.
Vi börjar med att prata om Thea Maria Carlson’s
tal under konferensen Awakening the Heart in Agriculture – Att väcka upp hjärtat i jordbruket.
Brigid upplevde hur något genomsyrade hela konferensen. Diversitet. Det var så många inbjudna talare

från alla delar av världen. Och detta var också Thea
Maria’s tema i hennes tal och i hennes workshop om
Social Justice and Spiritual Agriculture – Social rättvisa och andligt jordbruk. Hon arbetar för biodynamiska föreningen i USA och där möter de hela tiden
en otrolig mångfald av människor från olika kulturer, men också hur det kan finnas uppdelning, orättvisor och olika förutsättningar för olika personer.
Brigid fastnade för en mening där hon sa “the
Trauma of agricultural slavery is distorting the connection to the land” – Traumat av jordbrukets slaveri
stör kontakten med jorden, med marken. Detta var
en av Thea Maria’s utgångspunkter, att det finns så
många gigantiska trauman i USA att det skapar en
otroligt dåligt koppling till jorden, och att många
bara ställer upp på det.
En annan sak hon tog upp var hur vi kan förstå de
spirituella kopplingar som andra ursprungskulturer
har till naturen, och respektera dem. Och detta är något Thea Maria tycker saknats i den biodynamiska
rörelsen. Det finns en så otroligt rikedom av andliga
kopplingar till naturen och jorden i andra traditioner
och Brigid tycker att det fanns en känslighet inför
detta, och ett försök att omfamna det, på hela konferensen. Men speciellt i Thea Maria’s tal. Hon har jobbat mycket för att ändra den dynamik där vi pratar
om “de andra” och istället bjuda in alla att vara med
och bli hörda. Vi behöver låta våra olikheter få prata
och blir lyssnade på. Vi behöver låta olika kulturer
och traditioner bära sin egen röst. Att verkligen få till
en integration och en inkludering kräver att vi pratar
“med” andra, istället för “om” dem.
Brigid kände att Thea Maria’s budskap om social
rättvisa var så konkret och viktigt och att många uppskattade hennes impuls på konferensen, men hon beskriver också att det inte var alla som ställde sig upp
och applåderade efter talet, att det fanns de som inte
gillade det hon tog upp och berörde. Att peka på gömda strukturer kan vara känsligt och det är ett stort arbete att ta upp det vi inte vill se till ytan.
När jag lyssnar på Brigid så känner jag att det gäller att försöka prata med så många språk som möjligt
så att andra kan lyssna. Då kan vi verkligen mötas.

Idag pågår den biodynamiska samtida historien globalt, inom andra kulturer och traditioner. Så dagens
biodynamik händer inte bara i det vita europa utan
det händer överallt. Den står i ständig utveckling i
nya sammanhang. I Indien möter det biodynamiska en starkt levande spirituell tradition och Nasari
Chavhan från Maharashtra i Indien berättade i sitt
tal på konferensen “How biodynamics changed my
life” – Hur biodynamiken ändrade mitt liv – hur hon
gick på en föreläsning och kände att det här kommer
att bli jättebra. Hon började odla biodynamiskt på sin
fars gård och sen pratade hon med andra odlare i trakten och idag är hon ansvarig för mer än 100 gårdar i
trakten som odlar biodynamiskt. Metoden fick ett
otroligt gensvar . Hon har vunnit ett stort jordbrukspris i Indien för sin insats för jordbruket då hon har
varit med och ändrat så många människors liv och
förutsättningar för liv. Och antagligen var det möjligt
för att en andlig förståelse redan fanns förankrad i
den lokala kulturen.
Brigid och jag pratar om att detta kanske är något
som saknas här. I Sverige. Förståelse och upplevelse av
andliga sammanhang. Och att det gör att det biodynamiska inte får samma fotfäste.
Det som Brigid tyckte var mest spännande med
Nasari’s berättelse var hur stor påverkan det biodynamiska arbetet kan ha på liv, på samhället, på jorden.
Där och då blir den biodynamisk metoden andligt
förankrad för att den hjälper till att lyfta människor
på ett starkt sätt.
I vårt samtal landar vi i något som Brigid känner
sammanfattar hennes upplevelse av hela konferensen, nämligen:
“Tänk om vi i Biodynamiska Föreningen skulle
få 100 nya medlemmar som kommer från en annan
tradition, t.ex. Syrien, med en helt annan kulturell
förståelse än den givet antroposofiska, hur skulle vi
hantera det? Vad kommunicerar vi i föreningen? Vem
är vi till för?” § Johan Nilsson, redaktör, redaktor@biodynamisk.se
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Andlighet i det gemensamma arbetet
Insikter från jordbrukskonferensen i Dornach 2020
Vad har det andliga för betydelse för att människor
skall mötas och verka tillsammans? Detta var frågan som belystes under tre tillfällen i en workshop
på jordbrukskonferensen i Dornach nu i februari
2020. Workshopen leddes av Matthias Zaiser och Stephan Illi och bar titeln
"The spiritual in a social
form-working and farming together" vilket
ungefär kan översättas: Det andliga i en social form- att arbeta och
odla tillsammans.
Vi var ca 25 personer
från olika länder som
träffades i biblioteket i
det så kallade Glashuset. Matthias Zaiser och
Stephan Illi förmedlade
metoder för hur människor i grupp ska kunna
verka och arbeta i gemenskap och växande
och i en fungerande relation till varandra. Tack vare
att vi i workshopen under de tre dagarna praktiskt
gick igenom processen fick vi också ett kvitto på att
metoden fungerade. Vårt sanna intresse och nyfikenhet för varandra hade märkbart ökat under vår korta
tid tillsammans och vårt avsked till varandra sista
dagen blev innerlig.
Matthias gav inledningsvis en historisk återblick,
allt från hur jordbrukslandskapet formades under
medeltiden och människor organiserade sig i mindre
byar fram till dagens tekniksamhälle. På sin tidslinje
beskriver han hur kyrkan höll samman gruppen och
kyrkoåret styrde det gemensamma arbetet med jorden fram till modern tid, maskinåldern, då behovet
att organisera sig i grupp nästan försvunnit och en
ensam människa kan köra sin jordbruksmaskin och
bearbeta den åkermark som tidigare en hel by gemensamt brukat. I dagens tekniksamhälle använder vi oss
av teknik för att komma samman, påpekar Matthias
och syftar på mobilen som blivit så viktig för oss i våra
dagliga kontakter med andra människor.
Matthias Zaiser talar om en social utförsbacke
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i samhället och vill peka på sätt att klättra upp från
denna destruktiva riktning. För att vända förfallet
måste man börja hos sig själv. Hur kan man komma
i kontakt med sig själv? Efter en kort presentation av
varandra i mindre grupper får alla i uppgift att fundera över hur vi gör för
att komma i kontakt
med oss själva. Finns
det några regelbundna
övningar eller aktiviteter där vi upplever att vi
möter oss själva?
Vi delar med oss av
dessa erfarenheter till
närmsta bänkgranne
samt uppmanas berätta
för varandra om det senaste tillfället vi insåg
att vi besatt ett djupare
inre jag. Samtalen kommer igång. Vi hoppar
över eller snabbar på de
vanliga sätten att bekanta oss med varandra, yrke, ålder härkomst osv och
går direkt på kärnpunkten. Hur möter jag mitt inre
och hur upptäcker jag vilka mina verkliga behov är?
När alla uppmanas att dela med sig av så universella
frågeställningar uppstår en situation av jämbördighet, att vi alla bär på liknande frågor oavsett ålder,
position i samhället eller något annat. Ur denna hållning flödar tillit och empati.
Vår nästa uppgift blir att berätta om vilken gemenskap man för tillfället verkar i och vilken relation man har till gemenskapen. Här kan vi tänka
på vår arbetsplats, på det jordbruk som vi verkar i,
sin plats för lärande likväl som en familjesituation.
Vad är gemenskapens roll? Vad är dess målsättning
och hur upplever jag den? Genom att var och en i en
arbetsgrupp söker kontakt med sig själv samt ser sin
del i gemenskapen så menar Matthias Zeiser att man
kan komma närmare en djupare mening med att man
arbetar tillsammans. Han talar om gruppen som ett
socialt ekosystem, där samtalet bör nå djupare än
priset på grönsaken, och där den ständigt dynamiska
gruppgemenskapen spelar en roll i var och ens karma.

Stephan Illi talar om ett kretslopp av strävanmisslyckande-reflektion, där vi i reflektionen kan
ta ett steg åt sidan och försöka igen samt komma till
vändpunkter. Vi ombeds tänka på en situation i livet
där vi kommit till en vändpunkt och fundera på hur
vår livssituation var innan vändpunkten och efter.
Vad var det som grep in utifrån och initierade en förändring? Stephan berättar
om en egen erfarenhet från
en arbetsgemenskap. Hur
den ur kaos reste sig till en
fungerande organism fylld
av tillit och samhörighet.
Det var ett hårt arbete som
resulterade i en förståelse för
gruppens betydelse för helheten och för honom själv.
Han insåg också att gruppen
som sådan hade en egen själ
och bar på eget liv, en egen
ande.
I en gruppövning ber han
oss berätta om egna erfarenheter eller upplevelser av en
sådan grupp-själ eller gruppande. Vi funderar på vad
som gjorde det möjligt för
oss att upptäcka och uppleva
denna och hur vi kan bjuda
in gruppsjälen att verka i
våra organisationer. Kanske
man kan se grupp-anden som ett självständigt väsen
som springer ur allas förhoppningar inför det man
vill skapa tillsammans? Simultant, en gruppsjäl som
något ogripbart, likt en morgondimma, som höjer sig
ur gruppens nyvaknade samstämmighet och släcker
allas törst efter svar? En bänkgranne beskrev hur de

på gården har en stund av enskild meditation varje
morgon och hur hon under denna kan samla sig inför
dagen. Genom ett samtal med gårdens ande om vilka
arbeten som utförts och vilka som ska utföras upplever hon genom intuitivt lyssnande att anden kan
inspirera till nya idéer och råda om något skall göras
annorlunda.
Efter tre dagars workshop känner vi oss stärkta i
tanken att det andliga i en
social form är som en gnista
av liv vilken uppstår då flera
människor samlas för något
gemensamt, när flera individer med varsin livshistoria
och varsin frågeställning inför livet går samman och den
gemensamma gruppsjälen
blir såsom en vind som böljar
i olika riktningar. Gruppens
samlade ansvar är att ta vara
på gruppandens positiva
kraft och visdom för att nå
de rätta målen och att ta de
rätta besluten.
Jag känner stor tacksamhet över Stephan Illis och
Matthias Zeisers gruppstärkande metodik. Gruppsjälens eller gruppandens betydelse för en gruppdynamik
är en aspekt värdefull att
fundera över både i de små och stora sammanhangen.
Matthias Zaiser vägleder bla Demetergårdar i
arbetsorganisationsfrågor. Är du mer intresserad se
hemsida: www.matthiaszaiser.de § Johanna Järte, Studerande vid Skillebyholm, deltagare i Jordbrukskonferensen, Dornach, februari 2020
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BFDI – Biodynamic Federation
Demeter International
Jag möter Thomas Lüthi på vårt kontor på Skillebyholm för att fråga honom om den nya federationen
som instiftades under Lantbrukskonferensen i Dornach tidigare i år.
Thomas säger att Federationen är en viktig vidareutveckling av samarbeten som inleddes redan under
1980-talet. På den tiden fanns det nationella Demeterförbund som certifierade biodynamisk odling i flera
länder men det fanns inga gemensamma internationella Demeter regler. Det blev en viktig fråga i Sverige
då Coop började importera mycket Demeter-märkta
produkter, speciellt ifrån Holland, Det var tydligt att
de importerade varorna från olika länder hade samma märke, men det var delvis olika regler som gällde i
de olika länderna.
Thomas beskriver det som om varje land hade utvecklat och förfinat sina regler och dessa egna regler
var alltid “de bästa”. Varje lands folksjäl lös igenom i
deras utformning av Demeter-märkningens innehåll, och den lös igenom i reaktionerna på förslagen
på internationellt gemensamma regler.
Men under flera år under 80-talet ordnades möten
på Skillebyholm med representanter från olika nationella Demeterförbund. Efter sju års arbete kunde
Demeter International grundas. Internationella regler för Demeter-märkning godkändes. Vissa länder
fick ge upp någon kär ståndpunkt, men en gemensam
riktning blev det.
Ännu är inte alla länders märkning med i den internationella sammanslutningen. Men Thomas säger
att det är endast ett land som inte är med.

Vad är då BFDI?
Jag läser de artiklar som skrivits i ämnet. Organisationen som heter Biodynamic Federation Demeter
International grundades under Lantbrukskonferensen i Gotheanum i Dornach under februari 2020. Representanter från 30 länder deltog vid instiftandet.
Christoph Simpendörfer sa under sitt tal:
— Grundandet av den nya internationella paraplyorganisationen kan inte kallas något annat än historiskt. Till sist samlas organen för den biodynamiska
rörelsen – det verkliga arbetet med den biodynamiska
impulsen, certifieringen och marknadsutvecklingen
– i en hälsosam organism.
Målet är att alla biodynamiska organisationer och
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Demeterorganisationer kommer att arbeta tillsammans i framtiden för att ge råd, besluta och utveckla
tjänster för det internationella samfundet inom
områdena utbildning, rådgivning, forskning, certifiering, marknadsutveckling, marknadsföring och
politisk lobbyverksamhet.
Demeters närvaro i den offentliga diskursen
måste också stärkas och därmed den biodynamiska
rörelsens viktiga bidrag till framtidens jordbruksoch livsmedelskultur. Fruktbarheten hos våra jordar,
djuruppfödning och den sociala frågan inom jordbruk och livsmedelsproduktion kommer att vara huvudfokus för framtida arbete.
I 62 länder världen över odlar 6 396 gårdar 208 327
ha enligt Demeterreglerna. Produkterna förädlas vidare till högkvalitativa produkter av 875 förädlingssföretag och görs tillgängliga för konsumenter av 502
distributörer. Dessutom finns det många initiativ där
hundratusentals jordbrukare utan certifiering börjar
arbeta biodynamiskt och marknadsföra sina produkter lokalt.
Vi går tillbaka i tiden och Thomas berättar vidare
kring hur det sakta skapades en gemensam internationell identitet kring Demetermärket. Och hur olika
länder gjorde upp med sin stolthet och en gemensam
syn byggdes upp. Sverige skänkte tidigt sitt ägande av
Demetermärket till IBDA, Internationell Biodynamic Association, och flera länder följde efter. På den
tiden fanns det ett par instanser som arbetade med
det biodynamiska; Demeter International (DI), International Biodynamic Council (IBC) och Sektionen för
Lantbruk i Goetheanum.
I och med Lantbrukskonferensen i Dornach och
ett internationellt arbete kring de biodynamiska preparaten så kom en vändning och äntligen har nu en
plattform byggts som rymmer hela bredden av det
biodynamiska arbetet. Det nya sättet att organisera
sig bygger på ett sammarbete där varje land har 1 röst
och de olika organen kan arbeta med gemensamma
uppgifter.
Thomas avslutar med att säga att den fråga som är
mest aktuell för BFDI’s arbete just nu är den otroliga
polarisering som det globala samhället upplever i och
med den kris vi just nu genomgår.
Vi i Svenska Biodynamiska Föreningen jobbar för
att få klart vår ansökan för medlemskap i BFDI.

Till minne av Filip Karlsson
Filip var en arbetsam karl, i bästa bemärkelse. Som ett
av nio syskon i Blekinges Eringsboda, fick han tidigt
lära sig arbeta. Under unga år fick han prova på flera
anställningar inom lant- och skogsbruk. Hans positiva attityd och hjälpsamhet, medförde att han blev
mycket omtyckt. Särskilt hos Siri från Kolshult, som
senare skulle bli hans hustru.
Via en annons i Biodynamisk tidskrift 1954, hittade Filip och Siri en bondgård i Småland. Två år senare fick Filip arbete på Hägerneholms stuteri. Han
anställdes som chaufför för att köra galopphästar.
1957 flyttade familjen till Torsätra utanför Kungsängen. Ägaren, Frans Carlgren, var en av de första
biodynamiska odlarna i Sverige. Filip anställdes som
djurskötare och ”kompostmästare” och Siri i handelsträdgården. Snart tog de över handelsträdgården och
levererade till gårdens medarbetare och till hälsokostbutiker under 6 år.
Svea Livgarde behövde utöka sina skjutfält och
förvärvade Torsätra. Sommaren 1966 revs herrgården
och handelsträdgården. Det blev granater i stället för
grönsaker på de biodynamiska fälten.
Dags att flytta. Filip och Siri hade fått en förfrågan av Frans Carlgren om att fortsätta sitt arbete
på Nibble i Järna. Frans hade planer på att etablera
en handelsträdgård på en övergiven strandäng vid
Järnafjärden. Det byggdes bostadshus, växthus, lagerlokal, jordkällare en mindre butik och det anlades
dammar som samlade regnvatten.
Flyttlasset innehöll inte bara själva bohaget, utan
även den synnerligen viktiga komposten! Filip lastade 400 kubikmeter kompost på långtradare och fraktade de nio milen till Järna. ”Komposten är det dyraste
vi äger”, sa Filip. Så rätt han fick. Den gav Nibble trädgård en flygande start, som kom igång på bara några
år. Normalt tar det sju år att få igång en fullvärdig
biodynamisk trädgård! Den omfattade sex tunnland
friland och två stora växthus.
Filip åkte till Årsta partihallar två gånger i veckan. Restauranger och hälsokostbutiker köade för att
köpa trädgårdens fantastiska produkter. Jorden på
strandängarna vid Nibble var mycket näringsrik.
Tillsammans med komposten från Torsätra levererade den biodynamiska odlingen rekordskördar.
Tiden gick och ryktet om Nibble Trädgårds enastående skördar av grönsaker hade spridits vida om-

kring. Det gjordes reportage om ’hur i all sin dar’ kunde man få så fina grönsaker utan konstgödsel. Studiebesöken avlöste varandra. Alla imponerades av den
högklassiga kvaliteten på skördarna. Så ville Filip ha
det. Kvalitet! Tänk bara på Filips
gurkor, underbara gurkor, med
en tydlig smak av gurka och inte
bara vattniga. ”Gurkor ska skötas
som spädbarn” sa Filip.
Trädgården blev en träffpunkt! Den ansågs vara en av
landets ledande privata handelsträdgårdar med biodynamisk
odling. Utan tvekan har den varit Sveriges i särklass mest besökta! Dagligen kom ett 100 tal kunder till den lilla gårdsbutiken.
Arbetsdagarna blev långa. Oftast
i dubbla skift. Och om någon ville handla en helgdag, så öppnades
snart dörren vid bostadshuset
för att ta hand om kunderna.
Semester förekom inte. Jo, vid två tillfällen, men att
driva Nibble blev också en livsstil och innebar mycket
arbetsglädje.
Efter 30 år fick Filip och Siri pris som ’årets biodynamiker’. En omsorgsfull motivering var: ”Nibble
trädgård har under decennier lockat kunder och intresserade besökare från när och fjärran. Sedan 1966 har de
med exceptionell arbetsglädje och osedvanligt gröna fingrar skapat en frodig och mångsidig mönsterträdgård!”
Dessa ord värmde ända in i själen hos Filip och Siri.
När Filip var 75 år gammal byggde han och Siri sitt
första egna hus, granne med Skogsbrynsbyn. Livet
fortsatte om än i en något lugnare takt. Hans hobby
var arbetet, som aldrig riktigt tog slut.
I februari 2006 avslutade Filip sitt 40 år långa livsverk med Nibble trädgård, då Anette Forsberg som varit medarbetare i flera år tog över odlandet.
De sista åren av sitt liv behövde Filip daglig omvårdnad. Demensen hade tilltagit och han hamnade
till slut på Ljungbackens äldreboende i Järna. Filip avled påskdagen 12 april, efter en fallolycka. Han skulle
fylla 99 år i höst. Han saknas av oss.
§ Barnen Lory, Marit, Pia och Peter
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Att vårda odlingsjorden
är en överlevnadsfråga

Nyckeln till hållbar odling och hög bördighet är att
sköta odlingsjorden. Men idag utarmar vi istället
jordkapitalet genom ett kemikalieberoende jordbruk.
De flesta av oss förstår inte hur jord egentligen fungerar med alla dess levande komponenter.
Det här är en överlevnadsfråga för jordbrukare,
och på längre sikt för hela mänskligheten, anser Josef
Carey som arbetar som jordkonsult på företaget 59degrees.
Josef är certifierad Soil Food Web Consultant från
internationellt erkända Elaine Ingham Network.
Han är uppvuxen på en mjölkgård i Wales, och har
bland annat en 20-årig bakgrund som arborist. Idag
arbetar han inom odling mer generellt. Mycket kretsar kring att skapa konkret förståelse för relationerna
och samverkan mellan växter och allt som finns i
jorden. I marken handlar det, enligt Josef, både om
jordstruktur och den stora mångfald av levande organismer som finns i frisk jord och som gör att växter
kan växa och frodas. Ju mer aktiv jorden är, desto mer
produktiv är den.

neraler i jorden som då blir tillgängliga för växterna.
En mångfald av levande organismer skyddar också
växterna från sjukdomar och angrepp, berättar Josef
Carey.
Han anser att särskilt dagens konventionella jordbruk odlar på fel sätt. Växter frodas av sig själva om
vi vårdar jorden. Att arbeta med och optimera odlingsjorden är därför nyckeln. Växterna har även ett
immunförsvar som är beroende av mikrolivet i frisk
jord. Han pekar på att i modernt konventionellt jordbruk är växternas hälsa överlag så låg att man måste
använda kemiska bekämpningsmedel och sprida gift
i markerna och även i maten.
— Det finns många missförstånd inom jordbruk.
Man förstår inte fullt ut vad jord är och det innebär
att vi inte kan utnyttja potentialen som finns i jorden.
Att lära jordbrukare att sköta jorden anser jag är den
kritiska delen inom odling.
”Vi har nått gränsen för vad man kan göra med kemiskt jordbruk och kan förvänta oss mindre skördar
framöver.”

Att förstå vad jord är

Viktigt med bra jordstruktur

— Alla växter, oavsett om det är träd eller tomatplantor, är beroende av kapaciteten i den levande jorden
och förutsättningarna för god rotutveckling. Mikroorganismer cirkulerar näringsämnen och frigör mi-

Frisk jord har en luftig struktur som är gynnsam för
växter och rotbildning. Där finns upp emot 60 procent luft (och olika gaser) och vatten kan lätt penetrera jorden, berättar Josef. Utrymmet för växter att
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utveckla rötter är större och mängden kol som lagras
i jorden är större. Vid sämre jordstruktur rinner en
stor del av vattnet bort på markytan, luftigheten är
sämre och rötterna får svårare att utvecklas. Något
som missgynnar rotbildning ytterligare är att köra
mycket med stora maskiner, eftersom jorden
då blir mer packad.
Rötterna tar upp vatten, näring och mineraler och är förstås avgörande för hur växten utvecklas. Rötter kan vara
betydligt djupare än vi
vanligen tror, om jorden
ger förutsättningar för
det. Enligt Josef kan exempelvis gräsrötter var
flera meter djupa och trädrötter kan sträcka sig över
hundra meter ner i marken.

halvtomt. I exempelvis Storbritannien har man, enligt Josef, bara 60 år av konventionellt jordbruk kvar
innan batteriet är slut.
— Det gäller att inte bara hålla batteriet fullt utan
också att bygga upp jorden allt mer genom lagring av
kol i marken. På så sätt
kan vi odla näringsrika
grödor och samtidigt
minska mängden kol
i atmosfären. Utmaningen är att använda
metoder som bygger upp
jorden istället för att förbruka den. Vi ska skörda
räntan av jordkapitalet,
inte förbruka det kapitalet.
Frisk jord har en luftig struktur som är gynnsam för växter och rotbildning, förklarar Josef Carey.

Frisk jord klarar torka bättre

Organismer i jorden avgörande

Med tanke på luftigheten i jorden skulle man kunna
tro att plöjning enbart är av godo, men riktigt så är
det inte. När man plöjer stör man jorden påtagligt och
minskar bördigheten, menar Josef. Plöjning förstör
mycket av mikrolivet i jorden, man förlorar kol (som
hamnar i atmosfären) och allt detta gör att jorden får
sämre förmåga att hålla kvar vatten. Jordens vattenhållningsförmåga är inte bara viktig för växternas
tillväxt, utan också för jordbrukets motståndskraft
mot torka – som den torka som drabbade Sverige sommaren 2018, och som vi genom den pågående klimatförändringen kan få se mer av framöver. Enligt Josef
klarar vi sådan torka bättre om vi genom ett regenerativt jordbruk – kretsloppsjordbruk – tar hand om
jorden och har en frisk jordstruktur, med rikt mikrooch makroliv och djupa växtrötter.
— Överhuvudtaget har dagens konventionella
jordbruk låg motståndskraft. Man har pressat ekosystemet så långt att det inte klarar påfrestningar. Vi
har nått gränsen för vad man kan göra med kemiskt
jordbruk och vi kan förvänta oss mindre skördar
framöver. Det handlar om jordförstöring i kontrast
till jorduppbyggande, säger Josef Carey.

Som jordkonsulter hjälper Josef Carey och 59degrees
jordbrukare/odlare genom att titta på jordens hälsa.
Bland annat tittar man på mikrober, makroliv, kolhalt, kemi och vad i jorden som är tillgängligt för växterna. Utifrån det ger man sedan rekommendationer
om vad som kan förbättra produktiviteten och man
erbjuder även ett antal produkter. Mycket handlar
om mikrolivet i jorden.
— Mikrober som bryter ner organiskt material till
kol är jordbrukarens bästa vän. Ett generellt råd är
därför att lära sig använda mikroskop. Ett rikt mikroliv ger en bra indikation på jordens hälsa, säger Josef.
Ett annat allmänt råd är att ibland lämna traktorn och gräva i jorden på en liten yta. På mindre än
en kvadratmeter ska det i en frisk jord finnas hundratals maskar, enligt Josef. Om man bara hittar ett
10-tal maskar är det ett dåligt tecken. Andra exempel
på generella råd är att lära sig kompostera, att lämna
orörda ytor runt odlingar och att även odla växter
som attraherar pollinerare.
Josef Carey tror att det konventionella jordbruket
inte kommer att bestå och han vill se mer av regenerativ, jorduppbyggande odling där man slipper konstgödsel och gifter och även minskar behovet av olja.
— Idén att föda växter med konstgödsel är förlegad. Istället för att anpassa växter till vårt sätt att arbeta bör vi anpassa arbetssättet till växterna. Vi är en

Ett kapital som minskar
Han menar att vi måste se jorden som en resurs som
behöver vårdas. Vårt jordkapital minskar idag och
man kan jämföra det med ett batteri som numera är
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del av ett ekosystem och grunden är att vi tar hand om
odlingsjorden.

Ödesfråga för människan
Vad händer om vi inte arbetar mer hållbart?
— Vi ser effekterna idag. Jordbördigheten minskar, kol hamnar i atmosfären och matkvaliteten
sjunker genom minskat näringsinnehåll. Exempelvis
finns det äpplen som idag har 25 gånger lägre järnhalt
än för 50 år sedan.
Josef pekar också på att vi i dagens jordbruk stoppar in mer och mer energi, men att vi relativt sett
egentligen får ut mindre och mindre energi av detta.
Tidigare fick vi tvärt om ut mer energi från jordbruket än vi stoppade in. Att förstå vad som pågår i jorden
och använda den kunskapen är nyckeln till jordbrukarens försörjning, menar Josef. Han anser att frågan
om att vårda odlingsjorden på sikt också är en avgörande ödesfråga för människan som art och belyser
detta med en tankeväckande aspekt:
— Alla organismer som inom ett ekosystem inte
kan försörja sig själva definieras rent biologiskt som
parasiter – och just nu är vi människor tyvärr parasiter.

Mer regenerativt jordbruk
Hela frågan om hållbart jordbruk kokar enligt Josef
ner till vilka intentioner jordbrukaren har och vad
konsumenterna efterfrågar. Idag sätts stor press på
bonden att konkurrera på en global marknad, istället
för att mer lokalt bidra till människors matförsörjning och hälsa. Idag pressar vi också ekosystemen för
långt och Josef menar att allt detta kommer att leda
till att jordbrukare slås ut. Han tror att en hållbar modell kan bygga mer på att producera för det han kal�lar communities, snarare än på storskalig produktion
för en global marknad. I bland annat Järna finns bra
exempel på sådana fungerande, hållbara matsystem.
— Det finns all anledning att vara optimistisk
kring möjligheterna att gå över till ett mer regenerativt och hållbart jordbruk. Det är bara logiskt och det
vi ser nu är ett pionjärstadium till ett bättre jordbruk.
Jag tror många konsumenter vill ha kvalitet och allt
fler kommer att stödja det här om man vet att det
gynnar alla, säger Josef Carey.
Källa: Ytterjärna Forum/ytterjarnaforum.se.
Artikelförfattare: Staffan Nilsson. Fotograf: Erik Olsson
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Soil at Risk

25 november 2020 i Helsingfors
Jorden bär liv på vår planet, ger oss mat och rent vatten. Hälsosam jord vimlar av mångfald: en fjärdedel
av världens arter lever där. Jorden utgör också ett stort
lager av kol som mildrar klimatförändringarna.
Vårt nuvarande sätt att använda mark hotar att
göra jorden olämplig för odling under de kommande
60 åren. Vi riskerar att förlora grunden för allt liv.
Soil at Risk-symposiet samlar ett brett utbud av
forskning och praktisk information kring skyddet
av jordbruksmark. Här finns forskare, jordbrukare,
företag och beslutsfattare för att svara på de viktiga
frågorna: Hur skyddar vi marken så att kommande
generationer kan använda den? Vilka typer av odlingsmetoder behövs för att regenerera jorden?
Symposiet organiseras av Maj and Tor Nessling
Foundation, Baltic Sea Action Group och Forum for
Environmental Information.
Om du vill delta så är sidan för anmälningar öppen nu: www.nessling.fi/soil-at-risk

Omställningskonferens 2020
19-20 september, online

Konferensen är till alla som längtar efter stärkande
samhörighet i att ställa om från tärande till närande
system. Det är på många sätt tunga och utmanande tider vi lever i och vår rörelse är en väldigt viktig kraft.
Konferensen i år vill hylla de små handlingarnas
storhet, skapa rum för lyhördhet och ge fördjupande
sammanhang och möten.
Det bjuds på möjligheter att träffa andra omställare, interaktiva delar som varvas med talare, Open
Space och regionala hubbar.
Konferensen kommer att ske på Zoom och genom
att registrera dig, kommer du att få zoomlänken. Vi
kommer även att livestreama på Facebook, men de
som deltar på Zoom kommer att ha möjlighet att vara
mer delaktiga, mötas och samtala.
Tider: 11.00–17.00 båda dagarna.
Kostnad: från 100 kr.
Anmälan: www.eventbrite.com/e/116891009155
Facebook: www.facebook.com/events/
386564928992842

Empathic Food Testing
Kan du uppleva en känsla av ljus när du avsmakar en
bit morot? Kan du förnimma skillnader i din kropp
beroende på hur maten är odlad? Ja, det är detta vi
upplever under en tredagars workshop i ”Empathic
Food Testing – Experiencing the impact behind taste”.
Vi är runt 30 personer från olika länder som deltar. Detta är en av många workshops under jordbrukskonferensen i Dornach, Schweiz.
Intresset för avsmakning av mat är stort. Vanligtvis nöjer man sig med att fokusera på smak och
textur. På denna workshop söker vi oss vidare. Vi ska
ta avsmakandet till nästa nivå. Leder oss i denna teknik gör Uwe Geier och Elieen Scheller. Vi kommer att
fråga oss vilka djupare sinnesförnimmelser vi känner
när vi äter en viss råvara? Vilka känslor upplever vi i
kroppen? Vilken själslig information kan vi få? Efter
avsmakning, delar vi upplevelserna med varandra
och förvånas över hur intressanta iakttagelser vi gör.
Vissa råvaruprover gav upplevelser av ljus, styrka och
lätthet i kroppen. En känsla av flödande energi. Andra råvaruprover gav känslor av obalans, trötthet och
energilöshet. Hur kunde vi känna allt detta, genom
att smaka av olika anonyma råvaruprover?

Empathic Food Testing
– hur går det till?
Vanligtvis använder vi ordet empatisk i vår förmåga
att känna in sinnesstämningar och känslor hos andra
människor. I det här sammanhanget ska vi använda
förmågan i vårt möte med mat.
För att förbereda oss inför avsmakningen gör vi en
så kallad ”Body scan”. Vi leds muntligt genom en guidad avslappningsövning, från topp till tå, och sedan
tillbaka igen. Vi stillar vårt sinne och ökar vår närvaro och vakenhet. Vi är nu bättre förberedda, att ta till
oss det vi upplever genom avsmakningen. Under tystnad och med slutna ögon, testar vi olika matprover.
Det kan vara två eller tre provbitar av olika morötter.
Ingen mer information ges. Efter en stund delger vi
varandra våra upplevelser. Vi kunde alla uppleva positiva kroppsförnimmelser i mötet med mat av högre
kvalitet. Påfallande ofta mat producerad genom biodynamiska metoder. De råvaruprover som gav mer
negativa upplevelser visade sig ofta vara framställda
genom konventionellt jordbruk.
Uwe Geier menade att genom att grupper testar
livsmedel på detta sätt, skulle man i framtiden kunna
kvalitetsmärka mat och råvaror med ytterligare en

dimension som hjälper konsumenter. Arbete kring
hur detta ska fungera i praktiken pågår.
En annan dimension av Empathic Food Testing som jag lade märke till, var att gemenskapen i
gruppen ökade. Att först gå in sig själv, smaka, känna,
för att sedan dela detta med varandra. Gruppkänslan
stärktes och nyfikenheten inför råvaran ökade.
Jag tänker att denna avsmakningsteknik kan alla
delta i. Oavsett vilket land du kommer ifrån, vilket
språk du talar – alla kan bidra till gruppen.
Kan Empathic Food testing vara något för
barn? Jag tror det. Metoden går att anpassa till olika
åldrar. Glädjen i att dela upplevelser av mat med varandra, stärker också gemenskapen i gruppen. När
barn får uttrycka sina känslor i mötet med till exempel en morot - odlad med omsorg - kan även nyfikenhet väckas inför hur den blev till. Var har den växt?
Hur har den haft det? Får barn sedan chansen att vara
med i odlandets bestyr, blir mötet med det levande
än starkare. För barn vill förstå det äventyr växande
innebär. Känna liv, känna glädje.
Man kan fundera över om denna smakmetod - utöver ett sätt att hitta god matkvalitet - även kan vara
en fin metod för att stärka relationen till varandra
och jorden? Värt att testa. § Åsa Bjurhem, Studerande vid
Skillebyholm. Deltog i jordbruksskonferensen, Dornach februari
2020
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Stärkt samarbete mellan
biodynamisk forskning och
utbildning på Skillebyholm
Aldrig har den biodynamiska impulsen varit så behövd som idag då vi möter yttre kaos i form av klimatförändringar och mänsklig splittring i form av
nationalistiska strömningar. Vi behöver ett lantbruk
som kan bidra till att läka jorden och ge näring som
kan stärka människor inför framtidens utmaningar!
Att sprida kunskap om odlingsmetoder och produkternas kvalitet och att utveckla kunskapen om
den biodynamiska praktiken tillsammans med odlarna är en mycket viktig uppgift idag. Lika viktigt
är att det finns en inspirerande plattform för ett kunskapsutbyte inom den biodynamiska rörelsen och i
relation till andra odlingsriktningar, livsmedelsaktörer, konsumenter, forskare och studenter.
För att fortsätta utvecklingen av det biodynamiska arbetet kommer biodynamisk forskning från och
med sommaren 2020 att bedrivas vid Skillebyholms
centrum för biodynamisk odling. På så vis stärks utbytet mellan utbildning, forskning och praktisk til�lämpning.
Glädjande nog ökar den biodynamiskt odlade
arealen i världen och nya spirande initiativ skapas av
människor i alla världens hörn. Den andliga impulsen i detta arbete är fortfarande stark och nydanande.
Detta blev tydligt under lantbrukskonferensen Finding the Spirit in Agriculture, som samlade 880 deltagare från hela värden i Dornach i februari i år.
Tyvärr har utvecklingen i Sverige varit den motsatta. Under 2000-talet har den biodynamiskt odlade
arealen minskat drastiskt och allmänhetens intresse
för biodynamiska produkter verkar ha avtagit i takt
med att den ekologiska marknaden har ökat. Biodynamiskt odlade produkter har också svårt att nå
konsumenterna eftersom det saknas förädlare som
processar och säljer dem som biodynamiska. Detta
går stick i stäv med utvecklingen på kontinenten, där
efterfrågan på biodynamiska varor är mycket stark.
Sverige har en lång tradition av biodynamisk odling som sträcker sig ända tillbaka till 1930-talet. Se-
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dan 1950-talet har det också bedrivits biodynamisk
forskning i Järna kring livsmedlens kvalitet och jordens fruktbarhet. Magda Engqvist och Bo Pettersson
var föregångare på detta område och deras forskning
har också fått internationell spridning. 1986 grundades Stiftelsen biodynamiska forskningsinstitutet
med säte i Järna. Här har Artur Granstedt fortsatt
arbetet med att utvärdera jordens bördighet och dessutom vidgat perspektiven till hur odlingssystemen
påverkar den omgivande miljön i och runt Östersjön
genom de två BERAS-projekten.
Vid Skillebyholm leds forskningsarbetet av Sofi
Gerber som bland annat forskar om hur det biodynamiska kunskapsparadigmet tar sig uttryck i praktiken.
Med inspiration från hur forskningen bedrivs i
Schweiz och Tyskland utvecklar vi just nu ett närmare samarbete med lantbrukare där forskare, rådgivare
och odlare tillsammans formulerar angelägna frågor
och undersöker dessa för att ta fram ny kunskap med
hög relevans och tillämpbarhet. De biodynamiska
odlarna i Sverige är mycket engagerade och kompetenta och dessutom är medelåldern betydligt lägre än
genomsnittet hos lantbrukare i Europa. Vi ser därför
detta samarbete som mycket lovande för framtiden!
Vi har också flera samarbetspartner i Sverige och internationellt där vi tillsammans arbetar för att kommunicera de biodynamiska mervärdena till allmänheten på innovativa sätt.
Vår förhoppning är att det finns människor och
verksamheter som vill stödja detta nya samarbete. Då
kan vi tillsammans fortsätta att utveckla forskningen som en del av ett fritt kulturliv där frågor kring vår
mat och vår jord får utvecklas i en dynamik mellan
antroposofisk kunskapsteori och samhällets utmaningar! § Daniel Björklund Jonsson, Sofi Gerber

Preparatkurs med
Vincent Mason
Fredag 11 september kl. 9 till
Lördag 12 september kl. 12,
Kullerop vid Nyborg i Danmark
Upplärd av sin far Pierre Masson kommer Vincent
lära ut hur du kan framställe goda och effektiva biodynamiska preparat. Hur kan du använda dem, förvara dem och sprida dem så att de verkar optimalt. På
kursen kommer vi att gå igenom humus-, kisel- och de
6 kompostpreparaten
Vincent Masson leder "Biodynamic Services" som
framställer och säljer preparat till mer än 3 000 lantbruk , vingårdar och handelsträdgårdar i Frankrike
och Europa. Han använder mycket av sin tid till att
åka runt och rådge jordbrukare och vinframställare
med att utveckla det bidynamiska arbetet.
Kursen är öppen för jordbrukare, grönsaksodlare
och vinodlare och kostar 600 kr + moms med förtäring. Det finns möjlighet att övernatta för en extra
summa. Kursen kommer att ges på engelska.
Anmälan till biodynamisk@mail.dk
Läs mer på www.biodynamie-services.fr

Vad händer på
gamla Nibble
Handelsträdgård?
John Gerard vid Nibblestiftelsen berättar att Järna
Naturbruksgymnasium odlar potatis, har får på bete
och sköter om marken. I ett av växthusen odlar just
nu kooperativet Under Tallarna växthusgrödor. Virbela Ateljé renoverar några utrymmen inför att flytta
in och butiken är nymålad. I butiken hoppas Biodynamiska Produkter, Nibble Gård, Sörbro Gård m.fl. inom
kort att bedriva försäljning. Det är många aktörer
som tillsammans vill skapa en plats där odling, handel, miljöarbete och utbildning samarbetar och berikar va´randra. Håll utkik efter nyheter ifrån Nibble!

Årsmötet 2020

Biodynamiska föreningens årsmöte tog plats den
17 maj, i den virtuella världen. På Zoom. Och inte utan
strul.
Vi lyckades genomföra vårt årsmöte trots sen
start, och trots att vissa ledamöter och mötesdeltagare hade dåligt ljud och saknade video. Vad vi längtar
efter att kunna ses i verkligheten! Men i väntan på det
så slipar vi våra virtuella knivar och hoppas på att bli
bättre på Zoom och andra digitala plattformar.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Vi som jobbar för er i år är:
Styrelsen
— Brigid Lefevre, styrelseledamot, ordförande
— Johan Nilsson, styrelseledamot
— Sabina Sundman, styrelseledamot
— Cecile S Jongers, styrelseledamot
— Per Sjöberg, styrelseledamot
— Aziz Farjami, styrelseledamot
— Alexander Leijon, suppleant
— Torgny Walldén, suppleant
Anställda
— Marika Lundgren, administratör,
kontoret@biodynamisk.se, 08 551 512 25
— Johan Nilsson, redaktör
redaktor@biodynamisk.se, 0703 794 954

Intervju för
examensarbete
Hej! Jag skriver mitt examensarbete som student på
deltidsutbildningen i biodynamisk trädgårdsodling
på Skillebyholm.
Jag skriver om Demetercertifiering i Sverige och
letar därför odlare att intervjua! Om du odlar biodynamiskt i ett större sammanhang än din personliga trädgård och/eller professionellt och är beredd
att avsätta 20–30min för en intervju som kommer
att behandlas anonymt hör gärna av dig till mig på:
annefried.mueller@gmail.com eller 0704 014 733.
Tack så mycket för din hjälp! Annefried Mueller.
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Ny i styrelsen
Hej. Mitt namn är Azizollah Farjami, jag är 56 år
gammal och kom till Sverige från Iran för 32 år sedan.
Idag är jag bosatt i Talby som är belägen vid Bornsjöns
vattentäckta naturreservat i Salems kommun. Utöver
en stuga har jag cirka 5 730 kvadratmeter trädgårdsmark i mitt arrende varav ett glasväxthus på 200 kvm
för ekologisk odling av grönsaker på friland samt
en mindre plantskoleverksamhet. Samtidigt har jag
en tidanställning som trädgårdsmästare på Fortum
Waste Solution som på uppdrag av Naturvårdsverket
sanerar och återställer Vinterviken i Gröndal/Stockolm. Efter 42 år av odlande kom jag i mål i februari
2020 med att ta examen till Trädgårdsmästare Ekologi och Entreprenörskap vid Skillebyholms Utbidningscentrum.
Naturen är och har varit min passion hela livet.
Sol, vind, vatten och jord är källan till min livskraft
som jag slår vakt om. Att hantera naturen på ett förnuftigt sätt och vårda den som om den var ens egen
kropp är inte långt borta från sannigen.
Jag har gått med i styrelsen i Biodynamiska föreningen för att vara en stöttepelare i föreningen som
verkar för kunskapsspridning om en långsiktig och
hållbar relation mellan naturen och människan.
§ Azizollah Farjami

Ljusrotsseminarie
Vad är ljusrot? Hur kan vi lära oss att odla den? Vad
har Rudolf Steiner sagt om ljusroten som näring för
människan?
Ralf Rössner kommer till Järna 6–7 september.
Han är trädgårdsmästare och biodlare bosatt i Tyskland och har arbetat och studerat ljusroten i över 30 år.

Föredrag i Kristofferuskyrkan:
Söndag 6 september
11.30–12.30 Ljusroten: en övergång från nutidens
näring till framtidens näring för människan.
18.30–20.00 Bina som Guds budbärare för växt, djur
och människa.
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Föredrag i Antroposofiska
sällskapet (Robygge)
Måndag 7 september
Klockan 9.00–18.00 Heldagsseminarium. Ljusroten:
odling, lagring, beredning och dess användning
som näring och läkeväxt. Startar med gemensam
eurytmi med Aurora Granstedt (15 min); 1 tim
paus för en enkel vegetarisk lunch, 2 fikapauser á
20 min.
Föredragen som hålles på tyska översätts av Rudiger
Neuschutz. Kostnader för att genomföra kursen är c:a
10 000 kr. Vi är tacksamma om alla bidrar efter sin
förmåga.
Pga begränsningar i antalet deltagare,
ber vi alla som kommer att meddela oss: Annalena Widen, annalenawiden1947@gmail.com,
070 8676 758; Hans Widen, hanswiden1947@gmail.
com, 0708 676 768; Thomas Stenius, stenius47@sptay.
se, 0738 993 699.

Nordiskt Forum
Lördag 7 November 2020
Skillebyholm, Ytterjärna

Vi välkomnar er till den årliga träffen Nordiskt Forum. I år i en lokal tappning. Vanligtvis möts vi med
deltagare ifrån alla de de nordiska biodynamiska
föreningarna, men i år väljer vi att göra ett svensk
arrangemang. Forumet riktar sig till våra odlare och
medlemmar för att erbjuda fördjupning och för att
bredda våra kontaktnät.
Vårt planerade tema för mötet är: Samarbete. Det
kan röra hur gårdarna ska jobba med sina praktikanter eller samarbete över de gränser som finns mellan
olika odlingsmetoder.
Mer information kring program, tider och kostnad kommer under hösten. Vi hoppas att ni vill komma som deltagare för att göra forumet till en interaktiv och givande sammankomst.

Preparatkällaren
I föreningen arbetar vi med tillverkningen av våra
biodynamiska fält- och kompostpreparat.
Hösten 2019 fick vi en uppmaning från Demeterförbundet att rusta upp källaren där vi förvarar de
färdiga preparaten. Vi har jobbat med detta under
vintern och kan nu presentera en fräsch och anpassad
förvaringsplats.
Vi tillverkar preparaten vid några tillfällen under
året. Kiselpreparatet tillverkas runt påsk. Röllekapreparatet brukar vi tillverka på årsmötet samtidigt som
vi gräver upp det “gamla” röllekapreparatet och humus-, maskros-, kamomill-, och ekbarkpreparat som
vi tillverkar och gräver ned i september och oktober.
Under sommaren tillverkas valeriana- och nässelpreparat.
När dessa grävts upp förvaras de i källaren och vi
försöker skapa optimala förhållanden för dem.
De förvaras i lerkrukor som fuktas om preparaten
är väldigt torra när de grävs upp, eller lämnas torra
om preparaten är väldigt blöta, som i år.
Dessa krukor ligger begravda i torv i en större lerkruka och torven fuktas några gånger per år så att
miljön för preparaten hålls fuktig. Dessa stora lerkru-

kor är i sin tur förvarade i torv i en stor låda med lock.
Detta skapar ett svalt och fuktigt klimat som gör att
kvalitén på preparaten bibehålls.
Brigid Lefevre har målat bilder på alla preparaten
så att vi nu också kan använda källaren som en pedagogisk plats vid kurser och studiebesök.
I anslutning till vårt årsmöte i maj grävde vi upp
preparat som tillverkades och grävdes ned hösten
2019. Vi kunde konstatera att de var betydligt mer fuktiga än de sista åren. Kanske till och med för fuktiga.
Även i kohornen, som stod med öppningen nedåt, var
det otroligt blött och delar av humuspreparatet var
inte fullständigt nedbrutet. Detta till skillnad från de
föregående 2 åren då vi grävt upp alldeles för torra och
oomsatta preparat och vi har fått överväga att gå och
vattna områdena under vintern.
Varje år bjuder sina utmaningar. Vi har de senaste
3 åren tillverkat och grävt upp preparat tillsammans
med medlemmar och andra intresserade och vi hoppas kunna göra detta till ett par stående datum under
året så att vi får tillfälle att möta våra medlemmar och
göra preparattillverkningen till en delad kunskap.
Datum kring detta kommer.

Blommande valeriana

Valerianablommor för pressning
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Färskpressad saft ifrån blommor

Handpress för juice med pressrester

Hålighet/kvicken i ett kohorn

Det är lätt att förstå att hornet har en viktig funktion för
kon när kanaler och blodådror syns så här tydligt
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Nybyggd förvaring i preparatkällaren,
stora lerkrus omgärdade av torv

De stora lerkrusen omgivna av torv. Varje preparat
är uppmärkt med namn och årgång

Förvaring av den jästa valerianasaften i mörka flaskor

De färdiga preparaten förvaras i små lerkrukor,
förvarade omgivna av torv i större krukor

Färdigt humuspreparat
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Avsändare:
Biodynamiska Föreningen
Skillebyholm 7
153 91 Järna

Ett kort sammandrag från
årsmötet för Nordisk Forskningsring
Årsmötet för Nordisk Forskningsring hölls den 17
april 2020 kl. 13 (svensk tid). Den här gången hölls mötet som ett telefonmöte på grund av Corona restriktionerna. Mötesdeltagarna var Klaus Loehr-Petersen
och Niels Jensen från Danmark, Ellen Gabriel, som
fungerade som sekreterare för mötet, från Norge, Lovisa Solbär, Birgit Lefevre och Wijnand Koker från
Sverige och Marianne Jaakkola, ordförande för mötet, från Finland. På dagordningen för mötet hade
vi de stadgeenliga ärendena såsom godkännande av
verksamhetsberättelsen, ekonomisk redovisning och
revisionsberättelsen för 2019 och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Till styrelsemedlemmar för
två år omvaldes Ellen Gabriel (N), som är sekreterare
för styrelsen, Klaus Loehr-Petersen (DK), som valdes
till ordförande för styrelsen för ett år och Marianne
Jaakkola (SF). Lovisa Solbär (S) och Niels Jensen (DK),
kassör, fortsätter i styrelsen.
Under övriga ärenden informerades att Katja Mahal (SF) som erhöll ett forskningsbidrag 2016, kunde
presentera sitt forskningsprojekt under Nordisk BD
Forum i Norge 2019. Tina Hansen (DK) och Jens-Otto

Andersen (DK) som hade fått forskningsbidrag 2017
hade presenterat sina forskningsarbeten under Nordisk BD Forum i Danmark 2018. Dessutom informerades att Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet
kommer att minska ner verksamheten.
Styrelsen kunde också i år bevilja forskningsbidrag sammanlagt 58 500 SEK till tre sökande. De som
fick forskningsbidrag är:
— Anna Wadström (S) beviljades 23 500 SEK för ett
forskningsprojekt med syfte att undersöka om hur
bindning av kol i jorden påverkas av kompostering
— Tina Hansen (DK) beviljades 20 000 SEK för
fortsatt biodynamisk utveckling av korn och gräs
— Jens-Otto Andersen (DK) beviljades 15 000 SEK för
ett bokprojekt med arbetstiteln ”A biodynamic
guide to food quality”.
Nästa medlemsmöte är planerat att hållas under
Nordisk BD Forum i Sverige hösten 2020. § Marianne
Jaakkola
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