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Här får ni ett sommarnummer fullt av härliga artiklar. Vi har jobbat på
för att fylla det med matnyttigt, utmanande och vackert material. Jag går
redan och planerar höstens nummer som kommer att handla om kvalitet på mat. Ett tema som lantbrukssektionen i Dornach föreslagit som ett
årstema inför lantbrukskursens 100-års jubileum 2024. Jordbrukskonferensen i Schweiz kommer att bearbeta detta tema och vi vill såklart haka
på. Därför inleder vi med en kort artikel om Jens-Otto Andersens arbete
kring matkvalitet vilket vi kommer att fördjupa oss i höstens nummer.
Inför detta nummer har jag intervjuat Cecile och Job på Ullberga Gård
och Arthur på Sörbro Gård. Och i samtalen med dem återupprepas ordet
kvalitet gång på gång på gång. Läs mer om deras mejeriverksamheter i
fokus-artikeln längre bak i detta nummer.
Cecile återkom flera gånger till hur dagens konsumenter kommit allt
längre bort från lantbruket. Kanske kan vi enas om att många har blivit
matanalfabeter. Vet inte hur hållbar produktion går till, hur lantbruken
ser ut, varifrån kornas mat kommer.
Vi måste fortsätta berätta och visa upp våra odlingar och lantbruk.
Genom föreningen försöker vi varje år erbjuda några gårdsbesök på biodynamiska verksamheter. I år är det Skilleby Trädgård i Järna (redan fredag 16 juli) och under början på hösten på Bossgården utanför Tidaholm.
Vi försöker sprida ut gårdsbesöken så mycket vi kan för att ni ska kunna
ta del och förhoppningsvis bjuda med er några vänner som inte är så bekanta med matkvalitet eller biodynamik.
I det här numret delar Henri Murto, från Rekola Gård i Finland, med
sig många tänkvärda tankar. Han skriver: ”Jag vågar påstå att väldigt få
konsumenter har en helhetsbild om vår matproduktions påverkan på
miljö och människorättigheter. Och ännu färre har en förmåga att göra
något åt saken”.
Henris sätt att uttrycka sig matchar så väl artikeln om Sophias Visdom, ursprungligen skriven av Claudia J. Ford och där del 1 fanns i förra
numret. Tillsammans så berättar de att en annan värld är möjlig. Tillsammans kan vi hitta tillbaka till ett nytt förhållningssätt, som visserligen kan
grunda sig i urgamla praktiker och tankesätt. Men som är radikalt och
nytänkande. Som är progressivt och nydanande. Låt vår biodynamiska
odlingsmetod fortsätta stå för höga värderingar. Skapa otroliga värden.
Väga in allt liv som kan rymmas på ett lantbruk eller i en trädgård där
tankar kring gårdsorganismen förvaltas och förädlas.
Under hösten som kommer ska vi jobba med att spetsa till tidningen
ytterligare. Vi ska hitta tydligare teman, arbeta med formatet och layouten. Ni kommer känna igen er samtidigt som vi hoppas kunna skapa en
tidning som blir ännu mer attraktiv och intressant för läsare utanför vår
givna medlemskrets. Så när ni läst tidningen, låt någon annan läsa den.
Någon som kanske inte blivit introducerad till biodynamik tidigare. Kan
vi bli fler medlemmar så kan vi aktivt stödja fler odlare genom att köpa
deras produkter. Och det finns ännu platser i Sverige utan biodynamiska
odlingar. § Johan Nilsson, redaktör, redaktor@biodynamisk.se

Jag heter Mirjam Isabella och är verksam i Järna.
Jag illustrerar mina egna meningar och kallar de för
”skogsmemes”. I det här numret kan ni se några illustrationer från ett serieprojekt med arbetsnamnet
Picea abies. Där utforskar jag självutveckling och
inre processer speglade av naturen. Efter att projektet
påbörjade så har jag även påbörjat min utbildning till
Trädgårdsmästare på Skillebyholm utbildningscen-

ter. Genom utbildningen och speciellt de biodynamiska delarna har jag upptäckt mer om naturen och
kopplingen till oss människor. Hur lika vi är och att
samma processer eller symbioser kan återfinnas i t ex
mikrolivet så som i storstäderna. Många av illustrationerna är inspirerade och frambollade med platser
runt om i Järna.
mirjamisabella@gmail.com
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Biokol Året var 2019
Torgny Walldén

Fortsättningen på artikeln om
Biokol i förgående nummer.
Det var minnen från England
1960. Där en gammal överste
från 1:a världskriget i sin slottsträdgård försökte lära ut konsten
att odla luktärtor och hur viktigt
det är att först gräva ner kol 6 fot
djupt i rabatten.
Mitt intresse för kol och luktärtor ökade inte just då, men
däremot intresset för hur djupt
kulturväxterna tränger ner på
djupet.

Hur många gånger har man
inte också stått där i hettan vid
Valborg och funderat över hur
den energi skulle kunna tas tillvara som stiger mot höjden och
försvinner ?

”Branschföreningen Biokol Sverige” annonserade om en studiedag på en gård utanför Nyköping.
Jag åkte dit.
Vi samlades först och bjöds
på korv och någon rotsak lagad
Den samlade energin i rishögen borde
på en liten vacker kamin för
väl kunna bli något mer än bara den
utomhusbruk, som samtidigt
strålningsvärme som känns i luften, mot
framställde biokol, fick vi höra.
kinden.
59 odlarår senare
Det var också en demonstration
Det hade en tid ryktats om hur
hur kaminen skulle skötas men
indianerna i Amazonas skapade
det var inte tyst i korvkön och
fruktbarhet genom att mansuppmärksamheten blev därefdjupt gräva ner kolrester. Kol
ter. Plötsligt lyftes insatssen med
som sedan låg där under långa
glöd ur och doppades med ett frätidsrymder, ja under tusentals
sande ner i en hink vatten. Tugår bidragande till bördighet och
gandet upphörde en stund. När
utan att förbrukas.
så innehållet tömdes på ett såll
bildades en pyramid på ett par
Hemma värmer vi huset med
liter svarta kol, ”biokol”. Vattnet
ved och jag har de senaste åren
förblev märkligt nog klart.
samlat de kolbitar som blivit kvar
Sedan, fortfarande med kolefter föregående eldning. Det kan
högen på näthinnan, följde en
bli mellan 1 – 2 liter beroende på
intressent föreläsning om träDen lilla biokolskaminen.
om spjället skjutits i rätt tid.
kolsfram-ställning från milornas
Förrådet av kol växte sakta
tid till moderna system där även
till en liten hög, som deponerades invid ett pepparotproduktionsvärmen tas tillvara. Vi fick också berätstånd i väntan på användning i trädgården. Så småtat om hur biokol kan användas i lantbruket och se
ningom märktes att den plantan blev ståtliggare än
bilder. Starkast intryck gjorde ett foto från ett fält där
sina syskon.
det på en rund yta växte oförklarligt frodigt. Det hade
varit en gåta ända tills att det uppdagades att det där
Varje vår och senast på Valborg eldar vi upp rishögen
en gång hade varit en kolmila.
som samlats under året. Tyst kastas också på samSå följde visning av gårdens moderna importelade bekymmer och problem. Men redan efter någon
rade biokolanläggning, som också genom kulvertar
vecka börjar dock åter samlandet på nytt.
värmde gårdens bostäder. Gården har mycket egen
Eldningsförbud och annat gjorde att det inte blev
skog och också användning för biokol på åkrarna.
någon brasa 2018 så nu var högen mer än dubbelt så
Det var nya intryck men över min nivå i praktiken.
stor så att det kunde utgöra en fara för omgivningen
Den lilla biokolkaminen hade svalnat och var till
när den tändes.
salu. Jag slog till direkt mest för att lära. Den var dock
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inte så liten när den skulle lastas
in i bilen.

brann. Sedan hälldes vatten på
plåtens glödhög.

Efteråt uppstod ett livligt diskuterande och en deltagare berättade
att han eldar grenar i en stor tratt
som suttit på en konstgödselspridare. Sedan släckte han elden
med vattenslangen och tippade
ut innehållet och rensade sedan
ut oförbrända stycken. Och resultatet: En ordentlig hög biokol !

Själva eldningen tog ca 1/2 timme
plus efterpyssel. Till släckningen
användes 2 hinkar vatten och en
i reserv om det upptäcktes glöd
någonstans när kolet skyfflades
över i skottkärran. (Det hände en
gång när det våta kolet låg kvar
på plåten över natten att den högen förvandlades till en vit liten
askhög. Ett glödande kol kan
utan synbar rök förtära högen).
När plåten flyttades märktes att
vegetationen under plåten nog
skadats av värmen ända ner i rötterna.

En biodynamiker har ju ingen
konstgödseltratt. Ett oljefat införskaffades och klövs på längden.
Det gick åt en hel skärtrissa på
vinkelslipen.
Så direkt till rishögen med
den ena halvan plus tändvirke
och två hinkar vatten till finalen.
Någon deciliter etanol och brasan var igång.
Det var stressigt att hitta grenar som var så korta att de gick
ner och det bildades snabbt ett
hål-rum när grenarna hängde sig
på kanterna. Det blev dock till
slut en liten hög biokol.

Nästa försök: Ett
gammalt badkar
släpades fram

Plåten med ved och ris.

Nästa försök: Nu var
det svårt att sluta

Högen med biokol efter eldamndet.

Det gav större möjligheter men grenarna tycktes ha
vuxit och hålrum bildades i alla fall, så jag var uppe
och hoppade snabbt (badkar är ju stabilare med sina
fötter). Stövlarna var redan dåliga men hela jag luktade sedan rök.

Nästa försök: En slät järnplåt
1 x 1,5 meter direkt på marken
Nu inga problem med hålrum. Långa grenar lades
med mitten i elden och när glödhögen var som bäst
plockades de ännu inte förbrända grenändarna undan. De var ju inte så långa och blev direkt grunden
till en ny brasa i badkaret eftersom ena änden ännu

Ytterligare en plåt i samma storlek fick ersätta badkaret. Distans
ordnades först av stenar, senare
av järnskrot, som höll upp plåtarna ca 15 – 20 cm från marken.
Nu närmade det sig serietillverkning. När den första brasan var
redo att släckas, var alltså en ny
brasa på den andra plåten igång.
Så kunde det fortsätta i jämn
takt.

Sex stycken lyckade brasor räckte riset till och det var
inga problem även när riset var regnvått och en del
grenar nästan färska. Det var en fin sysselsättning
under ruggiga dagar.
Varje eldning gav 60 – 90 liter biokol beroende
på typ av ris och påpasslighet att släcka vid optimal
tidpunkt. Kolstyckena faller själva sönder i bitar på
10 – 20 mm plus en del smulor. Skall det användas i
trädgården behöver det ju inte torkas.
De grövsta grenarna placeras vid eldning i botten
eftersom de behöver längst tid och längre upp läggs
finare. Riset som jag eldar är inte så grovt eftersom
det som duger till ved tagits tillvara innan. Det under-
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lättar om högen med ris redan från början är något
ordnad och lagt med grovändarna mot kolningsplatsen. Om man vill lägga på sågspån eller annat smått
så måste det vara sist, men det är tveksamt om det
blir något utbyte med denna metod eftersom det brinner upp så fort.
Den här enkla, billiga och snabba metoden står
sig bra när det gäller kvaliteten på biokolet om brasan släcks vid rätt tidpunkt. Ett slutet system kan ge
högre utbyte men kräver mer i investering, plus uppvärmning utifrån.
I början kändes det som om förrådet av biokol var
obegränsat och ströddes på vid varje jordbearbetning. Men sedan efter studium blandades kolet in
företrädesvis vid kompostläggning och ytterligare in
vid omläggning av komposterna för att ta upp gaser
och fuktighet. Det som kallas ”laddning”.
Kol gör även märkbar nytta om den blandas direkt
i jorden. Kolet har en enorm buffertförmåga. Det kan
man förstå när man ser bilder tagna med elektronmikroskop. Det finns på internet.
Stockholms stad använder numera 10 – 20 % biokol i sin planteringsjord och runt 50 % i planteringsgropar till träd. Högdalens värmeverk i Stockholm
har en storskalig biokolproduktion där också värmen
utnyttjas. Utan att förbrukas blir biokolet alltså en
buffert för näring och vatten samtidigt som jordstrukturen och luftningen gynnas. Det blir också en ” kolsänka” i stället för flyktig koloxid.
På YouTube finns flera tips för hemmabyggare.
Och på internet finns mycket att läsa om biokol.
Nu har det gått ytterligare 1 år. Ytterligare en 3:e något större plåt har införskaffats för få ett lugnt flyt om
någon mer är med. En ny rishög är uppbyggd så att
grenarna är lätta att lägga på plåtarna redo för lämpligt tillfälle.
Och mot skrothögen står två halva oljefat och ett badkar med sönderbränd emalj. §
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Sophias visdom
Rättvisa kring mat, det
Heligt Feminina, Heligt
Jordbruk – del 2

Claudia J. Ford
Översättning Maria Nilsson
Majoriteten av vår nuvarande metoder för livsmedelsproduktion och jordbruk är helt enkelt inte hälsosamma, de är inte heliga – var sig för individer, för samhällen eller för planeten. Samtidigt är detta just den
tid då vi har möjlighet, och tvingas till, att omvandla
planeten. Om vi övergår till det heliga femininas paradigm, kan det ge oss hopp om möjligheten till förändring? Varför ska vi hålla hoppet vid liv när vi står
inför djupt utmanande och komplexa miljöproblem?
Onnesha Roychoudhuri säger så här:

”Hoppet är det som får oss
att försöka, det som gör oss
mänskliga, som får oss att
utvecklas i medvetenhet. Det
är det som bär upp långsiktiga
visioner. Hopp handlar om att
fortsätta kämpa, det handlar
om överlevnad.” 1
När vi utforskar återupptagandet av heliga feminina
principer och bruk vad gäller jordbruks- och maträttvisa är det avgörande att vi erkänner de djupt invecklade historier av förtryck och diskriminering som existerar i detta system, och samtidigt behåller hoppet
om att vi kan gottgöra denna diskriminering. Det är
helt nödvändigt att ställa frågor om fortsatta hinder i
systemet när det gäller ägande av mark och lantbruk,
för att förstå de hinder som existerar vad gäller tillgången till mat. Som heliga jordbrukare måste vi veta
vad maträttvisa och ett rättvist jordbruk innebär.
Hälsosam mat är en mänsklig rättighet, inte ett
privilegium som ska vara de rika förunnat. Mataktivister ställer frågor som: ”Varifrån kommer vår mat
och vad är den faktiska konstanden för att producera
den? Hur har förtryckande system som kapitalism
och vit överhöghet snedvridit vårt synsätt och vårt
agerande när det gäller mat? Hur används mat för
att läka, förena, förändra och bevara våra kulturer
och samhällen? Hur bygger vi rörelser för maträttvisa

St. Sophias Holy Wisdom. The original was
painted in the Church of St. Gregory of
Nyssa in San Francisco, California by the
hand of Maria-Tina Karamanlakis. (www.
greekislandhouse.com/products/st-sophiaholy-wisdom-giclee)

som erkänner komplexiteten i våra skilda berättelser
om mat; berättelser om matlagning, ätande och ceremonier?” 2 Fröbevararen Rawen White från mohawkfolket bekräftar att nu, mer än någonsin, återvänder
många ursprungsfolk och marginaliserade grupper
till den traditionella maten som en viktig strategi för
avkolonisering och bevarande av sina kulturer och
kroppar, sitt land och sitt vatten. 3 Trendiga alternativa matforum som bondens marknad, slow food-rörelsen, avantgarde-mat, till och med vissa initiativ till
odlingsgemenskaper, reproducerar ofta privilegier
och exkludering. Men det behöver inte vara så då de
kan vara visionära forum för förändring och stöd för
matsuveränitet. 4
Begreppet matsuveränitet skapades av La Via Campesina, en internationell koalition som bildades 1993
av organisationer från 81 länder, och det blev känt
bland allmänheten under World Food Summit 1996
som ett alternativ till den nyliberala industrialiserade
ordningen i det globala livsmedelssystemet. Sedan
dess har begreppet matsuveränitet blivit en viktig
fråga i jordbruksdebatten inom FNs organ och inom
enskilda grupper. La Via Campesina påminner oss
om att mat är inte en handelsvara och att äta handlar
inte enbart om ett individuellt val. Livsmedelssystem
handlar om värde, suveränitet och rättvisa. Matsuveränitet är människors rätt till hälsosam och kulturellt

lämplig mat, producerad med ekologiskt hållbara
metoder, och deras rätt att definiera sina egna liv och
jordbrukssystem”. 5 Matsuveränitet är en förutsättning för att uppnå matsäkerhet, tillförlitlighet och
tillgång till lämplig och näringsmässigt tillräcklig
mat. Matsäkerhet kan dock inte existera utan matsuveränitet och maträttvia.
Maträttvisa omfattar alla aspekter av livsmedelsproduktion, från vilken sorts frö som används för att
odla maten till vad som säljs i olika områden. Maträttvisa har mest koncist beskrivits av Leah Penniman,
en av grundarna till Soul Fire Farm, som ”dementeringen av de förtryckande strukturer som vilseleder
vårt livsmedelssystem”. 6 Mat och jordbruksrättvisa
är rörelser mot mänsklig och ekologisk frihet, harmoni och balans och inkluderar vårt sätt att fördeka
och förhålla oss till land. Olika former av regenerativt
jordbruk – ekologiska kunskaper från ursprungsbefolkningar, permakultur, biodynamiskt jordbruk –
måste särskilt kopplas till utvecklandet av mer rättvisa livsmedelssystem. Samtidigt som utvecklingen av
det mänskliga medvetandet främjas och vi återupprättar ett andligt förhållande till det land och de arter
som bidrar till människans överlevnad.

”Vi lever i en värld av kaos
och förvirring. Det är just i
tider som dessa som Sophia
kallar oss som starkast. Det
verkar som om Sophia dyker
upp och återuppstår om och
om igen från det fördolda vid
kritiska perioder av kulturell
omvandling, vid tider för
paradigmskiften när nya
insikter, värderingar och
världsåskådningar behövs.”
Den heliga spiralen av rättvisa livsmedels- och jordbrukssystem finns tillgängliga för oss och Sophias
visdom kan leda oss fram till det mod som krävs för
att förena andligt jordbruk med maträttvisa och social rättvisa. Sophia är gudinnan som står för visdom,
skicklighet, begåvning och nåd. Sophia är en av de
universella mödrarna: Isis, Ishtar, Inanna, Astarte,
Kuan Yin, Skywoman, Shakti, Chokmah, Shekinah,
Sheela-na-gigs. Sophia är trons, hoppets och kärle-
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kens moder. Sophia är Guds moder, mänsklighetens
moder, världssjälen, den heliga anden. Och Guds
uppenbarelse. Sophia är syster till de kvinnliga allegorierna i Efesos: Sophia – visdom, Episteme –
kunskap, Ennoia – intelligens, Arete – mod. Sophia
är Gudinnan Natura. Sophia introducerades inom
antroposofin av Rudolf Steiner i hans bok The Goddess: From Natura to Divine Sophia, och en senare
sammanställning av hans skrifter vid namn Isis Mary
Sophia: Her Mission and Ours. Steiner förenade anthropos och Sophia. 7 I introduktionen till Steiners
bok Isis Mary Sophia, säger Christopher Bamford:
”Sophia genomsyrar antroposofin nerifrån och upp”.
Bamford säger också att ”Sophia är en gudomlig feminin andlig varelse som känner till, förnimmer och
agerar från de allra högsta gudomliga sfärerna till de
lägsta, mest anspråkslösa skrymslen och vrår på jorden”. 8
Vad som krävs av oss är visdom, kunskap, intelligens och mod. Det är de karaktärsdrag som ska leda
fram till de beteendeförändringar som krävs för att
ta människor tillbaka till ett ekologiskt sunt förhållande till varandra och till naturen under 2000-talet.
Cynthia Avens och Richard Zelley säger att ”vi lever i
en värld av kaos och förvirring. Det är just i tider som
dessa som Sophia kallar oss som starkast. Det verkar
som om Sophia dyker upp och återuppstår om och
om igen från det fördolda vid kritiska perioder av kulturell omvandling, vid tider för paradigmskiften när
nya insikter, värderingar och världsåskådningar behövs. Idag är det nödvändigt att vi hörsammar henne,
lyssnar till hennes visdomsord och förmedlar det gudomliga femininas läkande egenskaper till världen.
Den moderna människans stora andliga uppgift är att
återigen ”känna” denna gudomliga feminina närvaro
i hela skapelsen och i vår egen själ. Endast då kan
vi förmedla det femininas läkande egenskaper för
att överbrygga den splittring som skiljer oss från vårt
sanna jag, från andra människor och från jorden.” 9
Vi lever för närvarande i ett tillstånd av akut sårbarhet; vi längtar efter att vara närmare det som känns
äkta i vårt hjärta och vår själ, att återerövra vår kreativa kraft, att rätta till de obalanser som visar sig som
ekologisk och social förstörelse och slutligen, att ge
upphov till ett nytt individuellt och kollektivt medvetande. Vi längtar efter att återgå till sunda, rättvisa
relationer till varandra och till jorden. Genom det he-
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liga femininas principer, det heliga jordbrukets metoder och Sophias visdom kan vi ta oss an utvecklandet
och expansionen av det mänskliga medvetandet och
därigenom förverkliga medvetandeomvandlingen i
samhället och uppnå en sammansmältning mellan
andlighet och aktivism. §
1. Onnesha Roychoudhuri, The Marginalized Majority:
Claiming Our Power in a Post-Truth America, Brooklyn:
Melville House, 2018.
2. Leah Penniman, Farming While Black: Soul Fire Farm’s
Practical Guide to Liberation on the Land, Hartford, VT:
Chelsea Green Publishing, 2018.
3. Sierra Seeds, sierraseeds.org/a-note-from-rowen.
4. Katherine Lambert-Pennington and Kathryn Hicks, “Class
Conscious, Color-Blind: Examining the Dynamics of Food
Access and the Justice Potential of Farmers Markets,”
Culture, Agriculture, Food and Environment 38, no. 1 (2016):
57 – 66.
5. La Via Campesina – Internationell bondeorganisation för
matsuveränitet, viacampesina.org/en/food-sovereignty.
6. Leah Penniman, Farming While Black, 2018.
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ABC för en ekologiskt, socialt och
ekonomiskt professionell odling
Henri Murto
Övers. Sabina Sundman/
Johan Nilsson

Då jag började biodynamisk och ekologisk grönsaksodling för 14 växtsäsonger sedan så fick jag en första
oersättlig gåva: en levande jordmån skött med kärlek.
Den andra gåvan var förståelsen att hur vi sköter om
jordmånen, växtriket och djurriket återspeglas direkt
till det sociala området. Vår samhällsstruktur (och
tillståndet av fred) mår bara så bra som vår jordmåns
sköra humuslager mår. Den tredje gåvan var förståelsen av materialismens djupa väsen genom medvetet

och dedikerat (jordbruks)jobb: bara skapandet av ett
fritt och människovärdigt utrymme är verkligt betydelsefullt och det ekonomiska kapitalet som används
för detta utrymme måste föda ett syster-/broderskapligt ekonomiskt liv genom associativ ekonomi.
Sättet vi producerar mat på idag är inte friskt enligt någon måttstock. Detta är ett faktum som vi inte
kan blunda för. Vårt medvetande kring (industriell)
matproduktion sover Törnrosa-sömn, dock väcks det
av det vackert polerade greenwash-maskineri som
storföretagen inom jordbruk, medicin, och teknologi använder sig av för att vår (över)konsumtion inte
skall uppleva alltför stora nedåtgående svängningar.
Jag vågar påstå att väldigt få konsumenter (vilket vi
alla är vare sig vi vill det eller inte) har en helhetsbild av vår matproduktions påverkan på miljön och
på människors grundläggande rättigheter baserad
på erfarenheter och kunskap. Och ännu färre har förmågan, att med en ihärdig vilja, själva ”ta tjuren vid
hornen” och göra något åt saken. Detta är egentligen
inte ett fel hos vare sig individen, kollektivet eller företagen: utan till syvende och sist måste naturvetenskapen och den mekanistiskt materialistiska världsbilden, från egen fri vilja och kärlek, föda fram en
helt ny natursyn och ett nytt förhållande till världens
alla naturriken. Födseln av detta förhållande kräver
tid. Men framförallt så behöver var och en av oss visa
intresse för världen och människan baserat på detta
nya naturförhållande som grundar sig på fenomencentrerade observationen av levande rytmer.
Människan har också möjligheten att justera tyngden
av sitt ekologiska fotavtryck: det är möjligt att skapa
ett matsystem som upprätthåller kvalitet, lokalitet
och en balans med naturen. Detta har jag på egen
hand fått erfara under de senaste 14 åren: och jag har
inte enbart fått erfara det utan jag har fått medskapa
och möjliggöra dess födsel. Jag har fått ansluta mig till
den förra odlargenerationens oersättliga arbetsflöde,
jag har fått jobba med de otroligaste kollegor, kunder,
experter samt studenter. När vi vill stå i kontakt med
de samband som naturens otaliga processer ger, när
vi vill skapa friskhet, välmående och generationsöverskridande hälsa för varje område i naturriket, och
när vi vill finna mening till människans varande så

återvänder vi alltid till samma fråga: vad kan jag göra
för denna värld?
Kunskap, talang och förståelse har vi nog, men
för att i praktiken förverkliga de tre tidigare nämnda
förmågorna måste vi ödmjukt och dagligen söka efter
vilja, mod och vishet i världen och hos andra människor.
Optimering. Litet är vackert. Människovärdigt
jordbruk. Det är de första ord som kommer först till
mig då jag tänker på Rekolas trädgård som ett ekonomiskt och produktivt livsmedelsproducerande
system. Efter 14 år är inte Rekolas trädgård bara en
ekonomiskt produktiv frilandsodling, det är också
en professionell trädgårdsodling som står fri från det
ekonomiska systemet som grundar sig på (kontinuerlig)ekonomisk tillväxt, den visar att det är möjligt och
hållbart både ekonomiskt som socialt. Nu, efter nästan 50 biodynamiska odlingsår, har denna trädgård
funnit sin individualitet mellan jord och kosmos. Den
när, belivar och vitaliserar mineralriket, växtriket,
djurriket och människoriket på ett sätt som håller för
en ekologisk, etisk och ekonomisk (kritisk) inspektion och samtidigt skapar den en ny kultur. Men i den
ekonomiska sfären tjänar den framförallt människokollektivet som har förenat sig med trädgården som
arbetsplats, genom matkonsumtion, i kundrelationer, i samarbeten som också i bakgrunden bär människovärdets ideal i sina tankar. Rekolas trädgårds
största kapital är att finnas som ett exempel om kontinuitet utan att maximera ekonomisk vinst, en plats
som visar att det är möjligt att skapa ett annat slags
matsystem. Utan kompromisser.
Den biodynamiska odlingsimpulsen är det mest
moderna sättet att utforma ett hållbart, individuellt,
fritt och etiskt förhållande till jordbruk och till skötsel av naturen. Bakom allt detta hittar vi då de tystlåtna vardagshjältarna som håller sig i bakgrunden,
de som vi inte finner drickandes drinkar i städernas
barer. Odlare (och framförallt mångsidiga småskaliga
odlare) är mina superhjältar, nu och för alltid. Om vi
på riktigt visste vad som krävs för att producera mat
med kvalitet så skulle vi aldrig mer se på en morot
eller en lök genom den materialistiska världsbildens
dimmiga glas. Människa, känn dig själv och odla! §
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Där skyn skiftar till svart

5G och den Fjärde Industriella Revolutionen
Jeremy Naydler. Övers. Inger-Lise Oelrich, Johan Nilsson
De nya globala konstellationerna av satelliter som
idag etableras ute i rymden utgör ett avgörande steg
i genomförandet av 5G, den femte generationen av
trådlös uppkoppling, som av regeringar, industri och
militär anses vara en nödvändig uppgradering av
denna elektroniska infrastruktur som så många av
vårt samhälles funktioner blivit beroende av. Under
året som gått, under pandemin, har infrastrukturen
för 5G implementerats i rask takt. Denna elektroniska
infrastruktur kallas ofta ett ”ekosystem”, men det
handlar om långt annat än skapandet av en livsmiljö
för levande organismer, utan istället utgör detta elektroniska ekosystemet grunden för en ny industriell
era som kallas den Fjärde Industriella Revolutionen.
Det är en era av artificiell intelligens (AI), förstärkt
verklighet (AR) 1, robotteknik och teknologins inkräktande på livssfären, från genmodifiering av växter
och djur till en ”förbättring” av människan genom
teknologin.
Den Fjärde Industriella Revolutionen kommer att försöka förvandla världen till en jättelik dator genom att
genomstråla den fysiska sfären med det elektroniska
elementet, så att de vävs ihop mer och mer med varandra. Datoriseringen av vardagsprodukter och apparater (sakernas internet – Internet of Things, IoT) 2
är ett tydligt exempel; ett annat är den ökande underkastelse människor lever i gentemot elektronisk
säkerhet och övervakningssystem; och införlivandet
av datorgränssnitt 3 inne i människans kropp. Vi kommer behöva anpassa oss till att inte bara ha cyberfysiska 4 system omkring oss, utan att också integreras
med dom.
Avgörande för projektet som går ut på att överföra
mer och mer av den fysiska verkligheten till digitaliserad data, är byggandet av en effektiv infrastruktur
som förmår att ackumulera, förvara och sända allt
större mängder data. Därför byggs nu, i en hittills aldrig skådat hastighet, hyperstora faciliteter, nya frekvenser och större bandbredd för elektroniska överföringar introduceras, mobilmaster i miniatyr (kända
på engelska som small cell base stations) monteras
på gatulampor och på byggnaders väggar, allt medan
satelliter svärmar ovanför våra huvuden.
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Starlink-satelliterna
Företaget som är i frontlinjen vad det gäller utvecklandet av 5G-infrastrukturen i rymden är SpaceX,
som ägs av den amerikanske mångmiljardären Elon
Musk. Under 2020, under pandemins långa månader,
skickade SpaceX upp raketer i rymden, där varje raket bar upp till 60 Starlink-satelliter. Raketuppskjutningar pågår forfarande. Fram till nu har de skickat
upp just under ett tusen satelliter i kretslopp runt jorden. Målet är att bygga en första konstellation bestående av 1440 stycken satelliter som borde vara fullt
funktionella vid slutet av året. Redan nu förser denna
första konstellation av Starlink-satelliter en ny bredbandtjänst med internet åt några av USAs nordliga
stater, men i slutet på 2021 borde denna tjänst kunna
räcka över hela jorden. Satelliterna kretsar kring jorden inom det som kallas låg omloppsbana 5 på ca 545
kilometers höjd och deras banor är indelade i undergrupper som arrangerats i 72 plan så att hela jorden
kan täckas in. Det som skapas här är ett ”satellitnät”
som kommer att fånga planeten liksom en fluga i ett
elektromagnetiskt nät.

Figur 1 1440 st satelliter i 72 plan

När inledningsfasen genomförts kommer SpaceX att
fortsätta etablera avlägsnare och mycket större satellitkonstellationer i olika banor omkring jorden. Just
nu planerar företaget att skicka upp en andra konstellation med lite under 3000 stycken satelliter som

skall kretsa runt jorden på drygt 1270 kilometers höjd,
vilket är avsevärt högre än den första konstellationen. Och sedan kommer de att skicka upp en tredje,
ännu större konstellation, bestående av 7500 stycken
satelliter i en bana som är närmare jorden än den första konstellationen, inom ett bälte som kallas mycket
låg omloppsbana 6 på ca. 335 kilometers höjd (bara 16
km högre än omloppsbanan för den Internationella
rymdstationen. Starlink-satellitnätet kommer därför
att bestå av tre skikt med målet är att från rymden
täcka jorden fullständigt, utan några mellanrum.

cis som djur och människor, där speciellt ytområden
som huden och ögonen är särskilt sårbara. 10
Eftersom millimetervåglängderna är ytterst små
är det svårare för dessa signaler att passera genom
fysiska barriärer, såsom väggar och träd, än det är för
längre våglängder som har lägre frekvens. Det är på
grund av detta som både markbunden sändning och
den mellan jorden och satelliterna i rymden använder sig av en teknologi som kallas fasstyrda antennsystem. När antennsystemet är fasstyrt, koordineras
grupper av antenner att sända elektromagnetiska
pulser i en specifik riktning över en specifik tidsperiod. Detta gör det möjligt för en koncentrerad stråle
att riktas exakt mot utsedda mål, så att signaler kan
sändas eller tas emot med minimala störningar. Eftersom strålarna koncentreras på detta sätt blir de mera
kraftfulla, vilket betyder att de lättare genomtränger
fysiska hinder, men samtidigt utgör de en större fara
för allt levande som kommer i deras väg. Strålningen
tränger in på cellnivå där den kan orsaka stora skador
på levande celler. 11

Figur 2 Starlink-satellitnätets planerade tre omloppsbanor

Dessa satelliter är i princip kringkretsande mobilmaster vilka sänder och tar emot i en mycket högre frekvens än vi hittills varit vana vid. 7 De tre satellit-konstellationerna, som tillsammans kommer att utgöra
närmare 12000 stycken satelliter, är bara den första
generationen i ett ambitiöst projekt som planerar att
skicka upp ytterligare en generation bestående av 30
000 satelliter, vilket ger totalt 42 000 planerade Starlink-satelliter som kommer att kretsa runt vår jord.

Indirekta skador
Jordens atmosfär är redan nu genomträngd av elektromagnetisk strålning som sänder på ett brett spektrum av frekvenser, från radio och TV sändningar,
Wifi, smartphones, elmätare och en uppsjö av andra enheter. Det finns överväldigande bevis för att
elektromagnetisk strålning har en skadlig inverkan
på hälsan hos många levande organismer, inklusive
människan. 8 Att lägga till mer strålning med ännu
högre frekvenser än de som redan används kommer
bara att öka förgiftningen av en redan toxisk miljö.
Våglängder med extremt hög frekvens är en integrerad del av 5G implementeringen och den här sortens
strålning har allvarliga, skadliga verkningar speciellt
på insekter på grund av deras små storlekar. 9 Många
växter är känsliga för millimetervåglängderna, pre-

Fördelarna med 5G dominerar i hög grad tankarna
hos de som bär ansvar för dess implementering, jämfört med eventuella faror för levande organismer.
5Gs höga frekvens kommer att möjliggöra en mycket
högre bandbredd, vilket betyder att större mängder
av data kan överföras och att hastigheten höjs avsevärt. Snabbare överföring av data reducerar det man
kallar latens, eller fördröjning, i systemet, vilket förbättrar logistiken både inom industrin och militären.
Till exempel blir det möjligt för militären att ändra på
hypersoniska missilers mål, även då de susar genom
luften i en hastighet av 1,6 km/sekund. 12 Större mängder dataöverföring och mindre latens i systemet gör
det också möjligt för en större sömlöshet mellan upplevelsen av datorgenererade virtuella innehåll och
varseblivningen av objekt som finns i den verkliga
världen, vilket behövs för AR appar (förstärkt verklighet), som redan används inom industrin och i militären. Större sömlöshet betyder att människor med
mindre ansträngning kan både leva i den naturliga
och den elektroniska världen samtidigt, som om de
vore en och samma verklighet. Det här är en grundläggande del av den transhumanistiska agendan som
verkar för att integrera människor med maskiner och
för att förvandla planeten till en global dator. Skadliga konsekvenser som dessa agendor må ha för vår
mänskliga framtid och för livet på jorden kommer
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knappast stå i vägen för den ofantliga, bländande visionen om en totalt teknologiserad värld.

Satellit-guldfeber
Konstellationerna med Starlink-satelliter är inte de
enda som just nu sprids. Satelliter har cirkulerat kring
jorden sedan slutet på 1950-talet, men i mycket färre
antal. 2018 fanns det totalt ungefär 2000 stycken fullt
fungerande satelliter och ungefär 3000 stycken som
var overksamma, och därmed ofta kallade rymdskrot.
Av de aktivt fungerande satelliterna sände vissa kommersiell GPS (eller ’SatNav’), vissa tillhandahöll TV,
andra erbjöd smarttelefontjänster och andra producerade högupplösta bilder för meteorologer och militär övervakning, och så vidare. Antalet satelliter har
ökat sedan dess, mycket beroende på att SpaceX startade sin första konstellation med Starlink.
Tillsammans med SpaceX finns det en mängd företag
som vill använda satelliter för att stiga in i den nya
cyberfysiska eran. 13 Sammanlagt är det mer än 90 företag och statliga myndigheter som erbjuder satellitkonstellationer, varav ungefär hälften är avsedda för
kommunikationsändamål, och många av dem är specifikt inriktade på att tjäna Tingens Internet. 14 Mellan
dessa kommer många tusen fler satelliter att lanseras
under de närmaste åren. Vi måste också komma ihåg
att det inte bara är västerländska företag som är inblandade i det nya rymdloppet med satelliter. Kina,
som för närvarande har nästan fyra hundra satelliter,
planerar att distribuera ytterligare tretton tusen satelliter. Och så finns det Ryssland och Indien… 15
Marek Ziebart, professor i rymdgeodesi vid University College London, har beskrivit vad som nu händer
som ”en kalifornisk guldfeber av markrofferi” där nationer och företag tävlar för att få så många satelliter i
rymden så snabbt som möjligt. 16 Denna jakt beror på
att den som sätter upp sin konstellation först faktiskt
har hävdat ett territorium i rymden för sig själva. Och
den som är först med att tillhandahålla en omfattande global satellitbredbandstjänst kommer sannolikt
att skörda de största vinsterna.
För närvarande uppgår rymdindustrins värde till cirka 400 miljarder dollar, med snabbt växande marknader och en mycket lönsam framtid i sikte. 17 Motivationen bakom den brittiska regeringens förvärvande
av satellitföretaget One Web i juli 2020 (tillsammans
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med en indisk teleoperatör) baserades helt och hållet
på kommersiella överväganden, vilket öppet anges i
ett pressmeddelande från den brittiska regeringens
avdelning för näringsliv, energi och industri:
”Detta är en betydande strategisk investering som
visar regeringens engagemang för Storbritanniens
rymdsektor och dess ambition att sätta Storbritannien i spetsen för en ny kommersiell rymdålder.” 18
Det fullständiga uttalandet (för långt för att citera
här) återspeglar väl den kollektiva mentaliteten som
driver den ”kommersiella rymdåldern”. Här finns
ingen eftertanke kring vilka effekter allt detta kan
ha på planetens hälsa och välbefinnande och på de
levande varelser som bebor jorden. Det är inte bara
strålningen som borde beröra oss. Varje gång en raket skjuts upp skadas ozonlagret av dess avgaser,
med skadliga konsekvenser för alla levande varelser
på jorden. 19
Det främsta målet med de nya satellitkonstellationerna är att tjäna den militär-industriella agenda inom
den Fjärde Industriella Revolutionen som snabbt
leder oss mot en helt annan existensordning på jorden. I denna nya ordning är de dominerande dragen
artificiell intelligens, robotisering, sakernas internet,
ett fjättrande av människor till elektroniska övervakningsnätverk och den ökande inskränkningen av
det mänskliga medvetandet till en upplevelsevärld
förmedlad av datorer. Det är implementeringen av
denna nya ordning som kräver en utvidgning och
förfining av det elektroniska ekosystemet, som – med
förrädisk målmedvetenhet – försöker fördriva det naturliga ekosystemet. Det finns något brutalt här som
inte tar hänsyn till det som lever och de förutsättningar som krävs för att liv ska blomstra.

Där himlen blir svart
Den inledande konstellationen av Starlink-satelliter
håller på att etableras i jonosfären där det redan finns
flera mycket mindre konstellationer av satelliter, och
där det snart kommer att finnas mycket mer. Jonosfären börjar ungefär 24,14 till 32,2 kilometer ovanför
stratosfärens övre delar.
Mot mitten av stratosfären, på en höjd av sextio
ungefär 19,3 kilometer, kan himmelens blå färg upplevas som gradvis mörknande. Vid stratosfärens övre
kant, ungefär 48,3 kilometer över jorden, är mörkerupplevelsen mycket mer markant. Passerar vi över
denna kant, som kallas ”stratopausen”, går vi in i

Figur 3 Stratosfären och början av jonosfären, där himlen
långsamt mörknar från blå till svart.

Figur 4 Jordens höljen

mesosfären (bokstavligt den ”mellersta sfären”) som
ligger mellan stratosfären och termosfären. Jonosfären börjar inom mesosfären, ungefär på 64,4 till 80,5
kilometers höjd över jorden, och spänner över det
mesta av termosfären ovanför mesosfären. Det är ungefär på höjden där jonosfären börjar som himlen blir
helt svart, och vi går in i ett område med evigt mörker
(figur 3 och 4).
Standardförklaringen för detta fenomen är att luften i jonosfären är så tunn att den nästan har försvunnit, och därmed har solljuset inget att belysa. Där det
inte finns luft kan det inte finnas något ljus. Dessutom, där det inte finns luft kan det inte finnas något liv.
Men ny forskning har bekräftat att jordens stratosfär
faktiskt stöder liv av ett mycket ödmjukt slag – enkla
och mycket hårda mikrober som klarar de hårda livsvillkoren på så hög höjd. Men där stratosfären tar slut
når vi den övre gränsen för liv på vår planet. 20 När
vi korsar tröskeln till jonosfären går vi in i en domän
där inte bara mörker övervinner ljus, utan där också
jordorganismens livsstödjande energier till sist slutar
och där livlösa krafter hädanefter råder. I en föreläsning 1924, gav Rudolf Steiner följande esoteriska förklaring till varför himlen framstår som blå när vi tittar
på den från jorden: det vi uppfattar är i verkligheten
den yttersta delen av jordens eterkropp, inom vilken
allt liv finns. Det är en andlig uppfattning om jordens
eteriska hölje. 21
Utanför det eteriska höljet ger atmosfären vika
för det som kallas ”plasma”. Plasma är i fysiken
känt som det ”fjärde tillståndet av materia”, för det
är varken fast, flytande eller strikt gasformigt. Medan luften är en naturlig elektrisk isolator är plasma
mycket ledande och dess beteende bestäms därför
av elektriska och magnetiska krafter. Vi kan tänka

på det som materia som helt och hållet har kommit
under elektricitetens krafter, som verkar på materian
för att producera ständigt skiftande elektriska fält
och strömmar. Dessa fält och strömmar görs vi medvetna om i norrskenets kusliga ljus som manifesteras
inom jonosfären. Genom norrskenets ljus bevittnar
vi något oerhört imponerande, men som också stör
oss som främmande. Det är en upplevelse av ljus som
inte är dagsljusets, och det är oförmöget att vara bärare av livets energier. Norrskenet är en produkt av
rent elektriska krafter. Enligt Steiner tillhör elektricitet inte strikt naturens domän utan till en undernatur. 22 Om materia hamnar under elektricitetens makt
inom jonosfären, beror det på att livskrafterna helt
har dragits tillbaka från den regionen och den har
sjunkit under nivån av levande natur.
Det är alltså men en målsökande instinkt som den
moderna mänsklighetens teknologiska medvetenhet
försöker kolonisera just denna region med sina kretsande satellitstationer, under illusionen att dess erövring kommer att ge stora vinster. Endast den översta av de planerade Starlink-konstellationerna ligger
bortom jonosfären i magnetosfärens nedre delar –
vilket är den yttersta området av jordens magnetfält
– där magnetismens krafter (som enligt Steiner tillhör en djupare nivå av undernaturen) dominerar. Att
väva satellitflottornas strålningsnät inom dessa två
sfärer kan ses som ett bindande av dessa två riken av
undernatur närmare jorden. Genom att göra anspråk
på dessa regioner, som ligger utanför jordens eteriska
gräns, införlivar det tekniska medvetandet dem i sitt
projekt för att föra jordens naturliga ekosystem under
oket av ett allomfattande globalt elektroniskt ekosystem. Därigenom knyts knuten av undernatur runt
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jorden, för att bättre hjälpa planetens omvandling till
en stor dator. 23

Livet på jorden i framtiden
Det finns få människor idag som inte är medvetna om
den slow-motion katastrof som sker jorden, och som
händer på grund av den envetna ödeläggelsen av ekosystem och massutrotningen av arter på jorden. Och
ändå existerar en utbredd tro att elektricitetens och
magnetismens krafter är oumbärliga byggstenar för
en framtidens civilisation. Trots att företagen som
driver den Fjärde Industriella Revolutionen försäkrar
oss om att naturen kommer att räddas genom ökad
insamling av data, övervakning och kontroll, så är
det knappast mera digitalisering som behövs. Det
som verkligen behövs är att vi ändrar våra grundläggande inställningar och åsikter – ett hjärtats förvandling – så att vi frigör oss från algoritmernas förförelse
och extasen i nya erövringar inom teknologin och
ekonomiska vinster.
I takt med att förutsättningarna för livet på jorden
mer och mer överskuggas av krafter som har sitt ursprung i undernaturens fält, är det helt tydligt att vi
måste fördubbla våra ansträngningar att motverka
detta genom att stärka krafterna som ger både vitalitet och hälsa. Det är av yttersta vikt att vi stödjer och
utvecklar allt som ger stöd och näring åt det som är
livgivande och livsstärkande, så att naturen blir mera
motståndskraftig. Ju mer vårt mänskliga medvetande
lockas bort från naturen, genom att låta den elektroniska världen oupphörligen göra anspråk på vår närvaro, desto mer kommer vi att uppleva att naturens
liv ebbar ut samtidigt som vi själva förlorar kontakten
med förverkligandet av våra djupare lager av mänskligt syfte. Naturen behöver den vördnadsfulla uppmärksamhet och kärleksfulla vård som endast människor kan ge, i lika hög grad som människor behöver
få bjuda naturen på dessa inneboende gåvor.
Att kollektivet drar sig mer mot undernaturen har
medfört att vi försummar våra förpliktelser gentemot
den levande naturen. Blotta idén att göra hela planeten ”smart” genom att koppla upp allting till ett
elektroniskt informationssystem – även jorden, grödorna och djuren på en så kallad ”smart gård” – är
en förnekelse av inte bara av det levande i naturen,
utan också av mänsklighetens andliga uppgift i den
kosmiska ordningen. För det finns mer djupgående
uppgifter som vi bör delta i, uppgifter som för oss in i
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en relation präglad av ömsesidig kommunion och ett
samarbete med de andliga krafter som ger liv till den
värld vi lever i. Det är med dessa livgivande krafter vi
nu måste arbeta med så att vi kan skapa en mer intim
anknytning till dem för jordens framtids skull. §
Denna artikel har tidigare publicerats i New View Issue nr. 99,
Spring 2021, www.newview.org.uk.
Jeremny 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, källa www.amazon.com/StruggleHuman-Future-Augmented-Internet/dp/1912230437).
Intresserade kan se en intervju med honom av Jonathan
Stedall på YouTube gjord i samband med produktionen av
filmen The Challenge of Rudolf Steiner. www.youtube.com/
watch?v=PWhnDYyYDjk
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FOKUS

Biodynamiska
mejerier

Smaken kommer ur allt vi gjort med jorden och djuren
Johan Nilsson, redaktor@biodynamisk.se
Jag samtal med några av våra biodynamiska mejerister. På Sörbro Gård mellan Vagnhärad, Mölnbo och
Gnesta träffar jag Arthur Borghs. På Ullberga som ligger utanför Nyköping möts Job Michielsen, Cecile S.
Jongers och jag i ett samtal. Det produceras mjölk, fil,
yoghurt och olika ostar.

Osten är ju bara fem procent
av allt arbete som sker innan.
Min fråga till Cecile och Job är vilka värden som ligger bakom deras produkter?
Det resulterar i ett 45 minuter långt samtal om sammanhanget på deras gård där osten är slutprodukten.
Cecile inleder med att säga att osten är 20 % av allt
arbete på gården, men tillsammans med Job konstaterar de att den kanske snarare är bara 5 %. Det är så
mycket annat som ligger bakom. Och det är allt arbete
innan som skapar det slutliga värdet. Smaken kommer ur det arbete vi gjort med jorden, med djuren.
De började ysta i mars 2020, och det var lite för
att de var tvungna då de blev utan mjölkavhämtning
när Järna Mejeri la ned och Arla inte ville släppa in
dem med den låga mjölkproduktion de har. Så de fick
bråttom att göra i ordning mejeriet för att kunna ta
hand om all mjölk. Samtidigt som de hade lyckats
göra i ordning mejeriet och ystat ost på all sin mjölk
så tjatade de på Arla om att komma in igen. Och i juni
lyckades det. De hade aldrig kunnat fortsätta att ysta
på all sin mjölk själva, dels har de för lite lagringsutrymme för ostarna, dels är det en stor arbetsbörda
och de ska också hinna med familj och barn. Så med
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Job Michielsen och Cecile S. Jongers på Ullberga Gård. Foto Johan
Nilsson

den andningspaus det innebar att Arla tog mjölken
kunde de börja marknadsföra sina ostar och sälja en
del. Visserligen tycker de det är synd att deras mjölk
går iväg som konventionell men just nu fungerar den
rytmen för dem. Nu ystar de 1 dag i vecka, på 1 dags
produktion, och skickar sedan bort resten.
På Ullberga gör de stora ostar, de väger ungefär
8 – 9 kg. Och Cecile säger att det är det de tycker är
häftigt, och det är en produkt som saknas på den lokala markanden. I de stora ostarna kommer kvaliten
på deras mjölk verkligen fram. Job säger att mjölken
som kommer från deras djur lämpar sig bättre till just
osttillverkning, och speciellt de stora, opastöriserade
och långlagrade ostarna som de riktat in sig på. Deras
hömjölk har mycket lägre risk att jäsa av svampsporer
som kommer med ensilage-utfodring, det är också en
bättre balans på Omega-3 / omega-6 oljor i mjölk från

Ost i lagret på Ullberga Gård. Foto Johan Nilsson

djur som enbart äter gräs och hö. Men Cecile tillägger
att de valde inte hömjölk för att få bra ost utan de ärt
djurhälsa är det viktiga argumentet för dem, de vill
hålla friska kor.
Vad hade ni för utgångspunkt när ni startade gården?
De berättar att när de startade gården hade den varit
en ekologisk växtodlingsgård i år. I planeringsstadiet
stakade de ut en målsättning efter sina höga idel. De
hade några ståndpunkter; de ville ha demeter-mjölkkor, de skulle inte fodra spannmål eller soja utan
bara ge dem hö, de ville ha lösdrift, bara använda
fastgödsel, inte ge djuren antibiotika och att kalvarna
får gå med mamman. Runt dessa punkter planerade
de hela gården. Och de håller fast vid dessa principer
sedan 10 år tillbaka. De flyttade till gården 2011 och
började mjölka 2014. De upplever att när de började
hålla djur på gården igen så ändrade sig någonting.
Den tidigare spannmålsdriften, som visserligen var
ekologisk, hade tagit bort de större djuren från gården redan 1986. Men nu blev det mycket mera liv
på gården igen, fåglar återvände, det var en annan
känsla i luften.

Vi har höga ideal
Cecile berättar att nu känns det som om de har fått en
fin djurbesättning som passar gården, de är vana vid
att bara få hö på vintern och bara gräs på sommaren
och de är bra mödrar som uppfostrar de nya kalvarna
in i gårdens rutiner, så det var helt rätt tid att börja
med ett mejeri. Job berättar att de hade tänkt ha ett
mejeri från början, men aldrig att de skulle driva det

själva. De tyckte att de var alldeles för mycket arbete.
Och, tillägger Cecile, det är det också!
På Sörbro möter jag Arthur, även om det är främst Åsa
som jobbar i mejeriet, men vi kommer att återkomma
till henne senare i år. Jag ställer samma fråga till Arthur som till Job och Cecile.
Vilka värden är som ligger bakom Sörbros produkter,
bakom ost och mjölk och yoghurt?
Han inleder med att berätta att han hela tiden drivits
av kretsloppstanken. Hans och Åsas idé har hela tiden varit att göra något med mjölkgetter. För att kunna göra det så behöver du vara ganska envis. Det var
en långsam väg där de började i liten skala. Att både
lansera getmjölk, vilket inte är så vanligt i Sverige,
samtidigt som de sköter både förädling och försäljning var tufft. Det lossnade aldrig riktigt.
Kanske var jag inte riktigt där än, säger Arthur. Det
var mycket fokus på saker runtomkring som produktion och teknik, och så småbarnsåren på det. Men sen
började de leverera till Järna Mejeri och det gav dem
äntligen luft under vingarna, det var under 2017. Då
kunde vi fokusera helt på gården, på produktion och
foderkvalitet, och den extra luften vi fick då gjorde att
det blev kul, och att det gick bra, Arthur säger att de
fick grepp om det hela. Sen när de blev uppsagda från
Järna Mejeri 2019, och ingen annan ville ta emot getmjölk, var de tvungna att ta tag i förädlingen själva
och då gjorde de det på ett helt annat sätt. De kunde
äntligen lägga energi på förädlingen.
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med allting, han säger att det gäller att se getternas
plats i växtföljden, vilket foder de ska äta utifrån sina
naturliga beteenden och de biotoper som finns. Och
vem kan sedan ta hand om de rester som blir? När det
är tydligt så kan han se var de köttkorna ska komma
in i gårdssystemet. Och när också de betat i hagarna,
då ska hönsen komma in. Så helt plötsligt uppstår
flera olika produkter från att olika djur får följa sina
beteenden och utföra funktionella uppgifter, och då
hänger också allting ihop. Arthur säger att de inte går
att motarbeta naturens specialisering: ”Det skulle
vara att motarbeta naturen själv. Och det kan jag ju
inte göra, då får jag sjukdomar, då rubbar jag ekosystemet. Det är det samma som att motarbeta vatten,
det går inte heller”.

Arthur Borghs på Sörbro Gård. Foto Johan Nilsson

Det är den vägen de har gått in i, mer och mer, och
Arthur beskriver hur förädlingen passar så väl in i
gårdsorganismen, när de jobbar på hela det systemets sammanhang. Nu kan de tillmötesgå variationer i produktionen, som att de vet hur mjölken är på
sommar respektive vinter, och de kan göra förädling
utifrån det. Och så kan det också berätta om dessa
variationer för kunden.

Det skulle vara att motarbeta
naturen själv. Och det kan
jag ju inte göra, då får jag
sjukdomar, då rubbar jag
ekosystemet. Det är det
samma som att motarbeta
vatten, det går inte heller.

Get i stallet på Sörbro Gård. Foto Johan Nilsson

Ju mer och mer jag håller på, säger Arthur, desto mer
fokus blir det på mångfald. Tidigare kunde han lätt
sikta på större produktion. Men nu är sammanhanget
och hur allt hänger samman mer viktigt. Som när han
tidigare kunde störa sig på en skata som skulle bygga
bo på tomten, och körde bort dem. Men sen såg han
en dag hur skatan jagade bort en duvhök som vill ta
en höna, då tänkte han ”jamen de har ju sin plats
här, dem måste jag skydda istället”. Och så är det ju
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När de tidigare lämnade bort mjölken till Järna Mejeri blev det lite anonymt. Arthur säger att en anonym
produkt kanske du inte framställer med samma övertygelse, det blir mer ekonomin som får styra, de mätbara parametrarna i affärssystemet. Enligt honom
är det annorlunda för dem nu, med ett eget mejeri,
de är så klart mycket mer intresserade av att verkligen hålla en hög djurhälsa. Det har blivit viktigare
att låta djuren verkligen få utlopp för sin egen natur
genom att härma deras naturliga biotoper. ”Vi skulle
aldrig kunna stoppa i en massa högvärdig näring i
våra djur”, säger Arthur. Istället måste vi de till att de
får utlopp för sin naturliga rörelse och att inte skapa
onödig stress i dem. För det skulle innebära sjukdom
och som följd medicinering.

Sammanhang och gårdsorganismen
Vad finns det för sammanhang som de som odlare tar
i beaktning?
Arthur berättar hur de på Sörbro ser att alla djur ska
göra en uppgift på gården, det får inte bli att de bara
ska producera kött. Och jobbet som lantbrukare blir
att se till att ge dem rätt förutsättningar deras naturliga beteenden och de biotoper de hör hemma i. Arthur
inleder med att säga att han tidigare aldrig såg vilken
funktion grisar skulle ha på deras gård. Men nu har
han hittat det. Vi återkommer till det. Han berättar
att getterna betar från 30 cm och upp till 1,5 meter,
de sträcker sig upp, det är deras födoräckvidd. Och
de funkar bra på skogsbeten med sly och småträd.
Arthur berättar att ute på betena på åkermark får de
gå kort tid på varje inhägnad för att inte få parasiter,
och dröjer det innan de kommer tillbaka. Sen efter
getterna kommer kalvarna som äter återväxten och
rensar på det sättet betena från parasiter, det bryter
deras cykel. De stutar de har på gården kommer som
från en mjölkgård för de vill inte stödja en renodlad
köttproduktion, det är istället viktigt att se till att de
stutar som inte har en funktion på en annan gård,
får ett sammanhang och en viktig funktion på en
ny gård, i det här fallet håller de några betesmarker
öppna under betessäsongen. Istället för att bara ses
om en restprodukt från en mjölkgård, blir stutarna en
viktig kugge i ett annat ekosystem, en annan gårdsorganism.
Arthur berättar att naturligt skulle getterna gå fritt
och över stora ytor, och så betar de högt, då blir också trycket från parasiter mindre. Kor böjer sig istället
ned och äter gräs, de betar lågt och äter vissa gräs och
örter. Efter stutarna så kommer hästar in och de äter
delvis annat. På gården finns också höns som letar
foder överallt och städar gården, de stör sniglarnas
habitat så nu har de inte så stora problem med dem,
hönsen krafsar också i djupströbädden och äter flyglarver och tar ned trycket av flugor. Även på vintern
så löser djuren av varandra i sin foderkonsumtion.
Getterna får ensilage på morgonen, hösilage mitt på
dagen och slutligen grovt hö på natten. Arthur säger
att de får det finaste fodret eftersom de är finsmakare,
och sen får korna resterna och efter dem hästarna.
Snart kommer även ett annat djur på gården. Grisarna är på ingång. Arthur berättar att han tidigare
inte sett vad han ska ha dem till, och han vill inte tära
på miljön genom att hålla djur som bara ska producera kött. Men nu ska grisarnas naturliga betende att

Cecile visar upp en av ostarna i lagret på Ullberga. Foto Johan
Nilsson

Ko i stallet på Ullberga. Foto Johan Nilsson

böka hjälpa till att förbereda nästa års grönsaksland
och nya beten i skogen. Och så ska de äta vassle från
mejeriet. De kommer alltså att få flera uppgifter.
Som foder till getterna ger de också restprodukter
från trädbeskärning. Arthur samarbetar med flera arborister som kommer och lämnar ris på gården istället för att lämna det på en trädgårdstipp. Genom det
får getterna tillgång till löv och bark, året om. Och det

19

är en värdefull mineralkälla för getterna samtidigt
som deras naturliga beteende hålls aktivt. Och enligt
norsk forskning så producerar getterna bra mjölk på
just detta foder. Sen flisar de grenarna från lövträden
som blir över och använder som kolkälla i komposten
eftersom getgödsel innehåller mycket kväve. De sparar även visst ris som medicin. De använder sälg till
tiden då getterna ska föda och just efter, då barken
kan fungera smärtstillande och hjälper dem med läkning.
När Arthur berättar om gården är det som om han
målar upp ett komplex bild, och det kan en gård vara,
en detaljerad och komplex organism som andas och
lever och som fylls av liv. Han berättar också att han
mer och mer längtar efter en liten produktion, få getter. Egentligen så få som en liten flock. Och att få jobba med dem, nästan utan maskiner, och sen göra ost
på deras mjölk. En helt annan väg än hur jordbruket
i stort utvecklas med större och större enheter för att
kunna vara så effektiva producenter som möjligt och
maximera vinsten. Det låter som om Arthur drömmer
om motsatsen till det.
På Ullberga berättar Cecile och Job att utöver idealen
med att inte fodra spannmål eller soja utan bara hö,
lösdrift, bara använda fastgödsel, inte ge djuren antibiotika och att kalvarna får gå med mamman så ser
de att en Demetercertifiering är viktig. Bara genom att
följa riktlinjerna för att blir certifierad enligt Demeter
skapas ett bra sammanhang på en gård. Och förutom
att sträva efter en bra gårdsorganism genom certifieringen så ser de att det är viktigt att stödja Demeter,
då blir de del av ett större sammanhang, till och med
på en internationellt nivå.
Tillbaka till processen med Arla. De berättar att de
är en liten mellangård, med alldeles för liten produktion, och de fick ett tydligt Nej när de sökte om att
leverera till Arla. Då hörde de av sig till medlemsansvarig och till högsta ledningen och de skickade ut
en person som besökte dem. Nästan i mun påvarandra säger Job och Cecile att deras budskap till Arla
då var att ”vi kommer inte utöka produktionen, det
är vi ärliga med, vi gör det inte”. De berättade istället hur de jobbar med gården, hur vi umgås med djuren och med marken och då fick de svar efter 2 dagar
att de fick vara med igen, mot att de var öppna för
att ta emot besök från andra. De blev glada att Arla
släppte in dem trots deras ärlighet och ambition att
inte utöka mjölkproduktionen och de berättar att det
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berodde på ett projekt som Arla driver, i Sverige men
framför allt internationellt, som heter Arla Unika
(www.arlaunika.se). De har en butik i Stockholm som
visar upp speciella värden och mer miljövänliga och
speciella produktionssätt och tanken var att Ullberga
skulle vara en sådan visningsgård i Sverige. Nu drog
inte det projektet igång i Sverige men det gjorde ändå
att de släpptes in.

Vi gör något bra, vi kunde
fortsätta jobba som vi gör…
med jorden och allt… vi skulle
inte vilja göra det på ett annat
sätt… vi vill ha kvalitet och
biodiversitet.
Deras rutiner på gården är att korna kalvar i november–december och sen får kalvarna gå med korna och
dia i 3 månader. Under den tiden levererar de ingen
mjölk till Arla och de har ingen egen produktion i mejeriet. Det är först efter att kalvarna är klara med att
dia som de kan mjölka för att göra ost. På våren har
de sin stora tillgång på mjölk och om de inte hinner
med arbetet i mejeriet 1 produktionsdag i veckan, för
att de har mycket höskörd eller något annat akut, så
kan de välja att skicka bort också den mjölken.
Just nu har de 32 kor men brukar ligga på 35 st. De har
totalt 41 platser i ladugården men eftersom korna har
sina kalvar i ladugården på vintern så passar det bättre med några färre djur. Alla ska ha sin egen plats i
vid foderbordet och det är viktigt för Job och Cecile att
känna dem som individer, de ska kunna alla djurens
namn. Det är något de också lär sina praktikanter, att
innan de får mjölka måste de lära känna alla namn.
Cecile säger att de brukar skratta först men sen förstår de att det är en viktig aspekt. De jobbar extensivt
och skulle kunna gå upp något i produktion men att
hålla kvar den låga produktionen samtidigt som de
fodrar djuren med mat av hög kvalitet gör att de slipper sjukdommar och medicinering. Men det tog dem
några år att avla fram djur som helt kunder gå över till
att äta bara hö. De hade några djur som inte mådde
bra av att stiga av soja som kraftfoder. Nu är de äldsta
10 år och de har börjat ändra utseende med den avel
och det foder de får. Job berättar att det ända de köper
in nu är lite mineraler och salt, vilket är otroligt. Tänk
en gård vars ända inköp ryms i en liten bil.

Getost på lagring på Sörbro. Foto Johan Nilsson

Jag trodde alla kor åt hö.
Det är oftast Cecile som arbetar i mejeriet men även
Job är där ibland. När de har mjölkat pumpas mjölken
direkt i mjölkgrytan. Den går inga omvägar eller fraktas genom långa lednignar. Den är rykande färsk när
ystningen sätts igång. Och till skillnad från de flesta
små mejerier som gör flera olika sorters ost så satsat
Ullberga på få sorter av stora bamse-ostar. Och om det
blir enklare med att bara ha 2 olika lagerrum för de 2
sorterna så är det ändå mycket jobb och mycket som
skulle kunna gå fel. Cecile går in i lagret varje dag för
att tvätta ostarna, då lyfter hon varje ost på 8 – 9 kg.
Sen om något blir fel med klimatet så är det många
liter mjölk och många timmars jobb som spills.
Just nu säljs ostarna genom den egna gårdsbutiken, till olika butiker i Järna, någon butik i Stockholm, en del restautranger, Hellmanska Gården i
Bettna, och Gröna Gårdars e-handel. Job säger att de
inte har markandsfört sig något vidare, kan de hålla
balansen av att sälja tillräckligt och att kunder ändå
hittar dem så är de nöjda, då behöver de inte lägga
någon tid eller några pengar på att jobba med reklam.
Någon kund faller bort, någon kommer till. Och de
bill absolut inte öka produktionen för att det skulle
bli stor efterfrågan på deras ostar. Då vill de hellre
hålla fast vid en låg produktion med hög kvalitet,
det ger mest rättvisa till deras mjölk. Istället för att
mjölken skickas bort i en anonym massa av mjölk så
förädlas istället delar av produktionen på den egna
gården och när alla ostarna ligger i lagret så kan de

verkligen se värdet av sin gård. Och vi får väl tänkta
att det som skickas in till Arla blir några droppar av
kvalitet i ett hav av konventionell mjölk, vilket säkert
höjer näringsvärdet på den stora volymen.

Det dricks mer getmjölk än komjölk
Arthur berättar om att geten är ett speciellt djur, den
är klipsk, smart, retfull, och den är ett av de förstas
djuren som domesticerades. Men i Sverige är inte
geten så populär, längre, kanske t.o.m. tabubelagd.
De kallades fattigmans-ko. Han berättar att totalt
sett, i världen, produceras mer getmjölk än komjölk.
Men här i Sverige försvann de från gårdarna, kanske
när jordbruket intensifierades, men särskilt tror Arthur när skogsbruket intensifierades under slutet av
1600-talet. Då var geten, som betade i skogen, ett
hot mot nyetablering och planteringen av produktiva
skogar. Och så fick den vika åt sidan.
Tillbaka till Sörbros mejeri. Just nu går det bra,
de har anställt personal, och varje vecka jobbars det
med getmjölk 4 dagar och komjölk 2 dagar, och sen är
det packetering och ostvård. Så det är aktivitet nästan
7 dagar i veckan.
Deras gårdsbutik säljer bra, gården är alltid öppen för besökare och därmed känner Arthur att de
faktiskt utbildar kunder, de lär sig smaka på skillnaden hos olika produkter och de kommer tillbaka för
att de har hittat något som verkligen är bra. §
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BINGN – ett porträtt

Johan Nilsson, redaktor@biodynamisk.se
Jag ber Franziska Balser, en
Bingn-student på en svensk
biodynamisk gård att berätta
lite mer om sig själv.
Berätta för oss vem du är och var du kommer ifrån?
Jag heter Franziska, jag är från Tyskland och mamma
till två söner. Tillsammans med dem och min man bor
jag på Ullberga Gård. Sedan jag var liten ville jag bli
jordbrukare och jag jobbar fortfarande med det målet, ett steg i taget!
Vad fick dig att gå med i BINGN?
Innan BINGN studerade jag permakulturdesign i
Tyskland men jag ville lära mig mer om större jordbruk. Min man gjorde en tysk biodynamisk utbildningen och när han var klar bestämde vi oss för att
flytta till Sverige. Vi hittade Ullberga och blev väldigt
glada för att de driver biodynamiskt jordbruk på ett
sätt som vi verkligen ville lära oss med holistiskt betesbruk, hömjölk, osttillverkning m.m. Där hörde jag
om BINGN och bestämde mig för att ta chansen att
göra en biodynamisk jordbruksträning här i Sverige
och lära mig mer om den sortens jordbruk som jag
längtade efter.
Första årets praktik gjorde jag på Ullberga Gård,
mitt andra år ville jag lära mig mer om grönsaksodling och fick chansen att arbeta på Skilleby Trädgård.
Här lär jag mig om biodynamisk grönsaksodling och
älskar mångfalden i deras sätt att odla, deras perfektion och innovationsförmåga.
Vad gjorde dig intresserad av biodynamiskt jordbruk?
Efter att ha gått Waldorfskola har biodynamik och antroposofi alltid varit närvarande men inte så konkret
för mig. Först efter skolan och under mina permakulturstudier kom jag på idén att jobba med jordbruk på
ett sätt som kan producera mat av enastående kvalitet, där du skapar ett förhållande till lokalsamhället
och där du bygger upp jorden. Då vi bodde på olika
biodynamiska gårdar under min mans lärlingstid
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kunde jag för första gången bevittna vad de gör och
att det faktiskt inte var så ”svävande” som jag alltid
hade trott. För mig var det särskilt hanteringen av
djur, kor och bin som övertygade mig om att detta var
ett helt annat sätt att bedriva jordbruk och att jag ville
arbeta med detta.
Vilken är din passion när det gäller jordbruk?
Mitt absoluta favoritarbete är grönsaksodling. Jag
skulle kunna göra det för alltid. Men min passion
och mitt största intresse är att bjuda in människor
till en gård för att låta dem uppleva hur det ser ut,
luktar, känns och mest av allt smakar på en gård. Jag
drömmer om att ha en gård med en stor mångfald av
produkter, ett gårdskafé och en butik. Där människor
inte bara besöker platsen utan också spenderar tid
och njuter av kvaliteten på färska gårdsprodukter.
Vad är dina mål och drömmar för 2021?
Jag vill lära mig så mycket som möjligt och bygga upp
kontakter inom de biodynamiska kretsarna här i Sverige. Jag vill vara öppen för att hitta en gård och träffa
rätt människor för våra framtida planer. §
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Vitality – from soil to stomach
Vi återbesöker Jens-Otto Andersens bok

Johan Nilsson, redaktor@biodynamisk.se
Den kom ut 2019 men den är fortsatt otroligt aktuell
i sitt sätt att presentera forskning kring kvalitet på
mat. Faktan i denna text kommer ur inledningskapitlet, med Jens-Ottos godkännande. Vi kommer i höstnumret 2021 att gå djupare in på ämnet matkvalitet
kopplat till temat på jordbrukskonferensen i Dornach
2022, då ska vi ser mer ingående på delar av Jens-Ottos försök och forskning kring matkvalitet.
I inledningen till sin bok berättar Jens-Otto om sin
uppväxt och sin familj som härstammar från bönder. Han spenderade sina första sommarlov på en
farbrors bondgård. Han berättar att han satt hukad
bakom korna och lärde att flytta på sig snabbt när
korna viftade på svansen. Barndomens upplevelser ledde senare vidare till arbete på ekologiska och
biodynamiska bondgårdar och att han tillägnades
det gröna bondecertifikatet, det grønne landmandsbevis. Han berättar om hur han med egna ögon såg
välskötta gårdar, hur grödorna hade bra kvalitet, hur
avkastningen var acceptabel och att djurläkaren var
en sällsynt gäst. Under sin utbildning upplevde han
också nackdelen med konventionellt jordbruk. Djursjukdomarna han mötte såg han vara reslutatet av
alltför intensiv utfodring och produktionssystem som
inte var anpassade till djurens natur eller behov.
Jens-Otto läste sedan till agronom och har tagit en
doktorsexamen i produktkvalitet och har de senaste
20 åren arbetat med sambandet mellan jordbruk,
livsmedel och vår hälsa
Jens-Otto beskriver hur mycket av dagens vetenskap
delar upp världen i detaljer och att forskare har en
uppgift att börja tänka i helheter och att vetenskap
behöver se samband, det behövs en grundläggande
förändring i hur vi tänker kring t.ex. natur, jordbruk
och mat, en övergång från detaljer till helhet. Vi vet
idag mycket om näring och hälsa, baserat på diverse
mineraler, proteiner, vitaminer osv. Men vi behöver
också en ny syn på hälsa. Ett skifte från hälsa som
frånvaro av symptom mot hälsa som en förmåga att
hantera de påfrestningar som livet sätter på oss. Han
beskriver det i boken att det handlar om hälsa från
jord till bord: en sund jord ger friska djur och människor, och det handlar om vitalitet.
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Vitalitet, att klara tung belastning
Ordet vitalitet kommer från det latinska ordet för liv,
vita. Det är samma sak som vi hittar i ordet vitamin.
Jens-Otto beskriver att vitalitet kan användas med tre
olika betydelser. Den första är den vitalitet vi upplever i vardagen när barn spritter av energi och hälsa
och lek.
Den andra betydelsen är en speciell livskraft
i levande organismer, som inte finns i mineraler
och kristaller. Under den romantiska perioden på
1800-talet var vitalism – tron på denna speciella livskraft – utbredd bland forskare. Den danska forskaren
H.C. Ørsted (1777 – 1851) försökte förena vetenskapen
med en tro på ”naturens ande”, på en gudomlig vilja
bakom allt i naturen. Många vid den tiden trodde att
kemisterna aldrig skulle lyckas producera de organiska ämnen som finns i växter och djur. Men runt år
1850 lyckades en tysk kemist producera den organiska substansen ättiksyra enbart från oorganiska ämnen och mineraler. Och på några årtionden utveck-

lades kunskapen inom kemi explosivt. Mer än 10 000
organiska ämnen i växter och djur blev identifierade
och namnges. Vitalism och ordet vitalitet försvann ur
vetenskapens vokabulär.

Redan Galileo Galilei (1564 – 1642), en av fysikens
grundare, avvisade kategoriskt alla former av vitalism, alla de populär och religiösa uppfattningar
kring existensen av en speciell livskraft i levande
organismer, som inte finns i mineraler och kristaller.
Hans slutsats var att fysik måste bygga på egenskaperna hos de saker som kan mätas, vägas och räknas.
Runt 1950 kom ett avgörande genombrott inom
naturvetenskapen då vitalism på allvar kastades ut
genom den vetenskapliga dörren. Forskarna upptäckte hur vår ärftlighet, vårt DNA, är uppbyggt.
Entusiasmen var enorm och det var bredde ut sig en
övertygelse om att vetenskapen, för första gången,
hade lösts livets gåta. Vitalism ersattes definitivt av
molekyler och gener. Vår uppfattning näring och hälsa idag handlar om mineraler, vitaminer, proteiner,
kolhydrater och fetter. Nyligen har också kunskap
kommit om sekundära ämnen med potenta hälsofrämjande egenskaper.

Med detta är vi framme vid den tredje betydelsen av
vitalitet, nämligen levande organismers förmåga att
stå emot tung belastning. Och det är ett ämne som
vi inte omedelbart kan reducera till en fråga om ett
antal ämnen. Denna betydelse av vitalitet accepteras
inom vetenskapen och vi behöver den definitionen
när vi ska undersöka kopplingen mellan jordbruk,
livsmedel och vår hälsa.
När jordbrukaren sår vete på åkern blir kornkärnorna
faktiskt testade på sin vitalitet med naturens egna
metod. Vissa av kärnorna kommer inte att utvecklas
till mogna planter om jorden är för torr eller för fuktig. I fallet med för fuktig jord finns ett antal svampar
som är redo att bosätta sig på den späda plantan. I
det konventionella jordbruk har detta inte stor betydelse eftersom kärnorna ofta är ytbehandlade med
kemiska ämnen som dödar mikroorganismerna som
attackerar groddarna. Men i det ekologiska jordbruket är dessa medel inte tillåtna. Här är det istället avgörande att kornkärnorna gror bra och kan utvecklas
bortom den första, kritiska fasen.
Denna förmåga att gro i den hårda verkligheten
kallas spirningsvitalitet. På en fröpåse kan det stå att
grobarheten är 96. Detta betyder att minst 96 st av 100
kärnor gror, när de är testade under skyddade förhållanden i ett värmeskåp. Men detta försök motsvarar
inte den hårda verklighet ute i fältet. Det är därför
utvecklats olika tester för att bestämma groningsvitalitet. I praktiken definieras denna vitalitet på ett ganska enkelt sätt: ‘Vitalitet är summan av egenskaperna
hos ett korn som anger kärnans aktivitetsnivå och
prestationsförmåga genom groning och tillväxt. Kärnor som klarar sig bra kallas högvitala, och de som
presterar dåligt kallas lågvitala’.
Denna tredje vitalitet är ämnet för Jens-Ottos bok.
Sädeskornens groningsvitalitet är bara ett av många
exempel på vitalitet. Det karaktäristiska för ett vitalitetstest är en väldefinierad belastning av en levande
organism där organismens förmåga att motstå belastning blir mätt. Jens-Ottos poäng är att den här
sistnämnda vitaliteten är nära kopplat till levande
organismer och därmed också vår egen hälsa. I synen
på hälsa behöver vi hitta övergången från det tidigare sättet att se på hälsa som frånvaro av symtom till
hälsa som en förmåga att hantera den belastning som
livet ständigt utsätter oss för. §
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Årsmötet 2021
Lördag den 5 juni höll föreningen sitt ordinarie årsmöte på Skillebyholm och på Zoom. Mötet förflöt
problemfritt och styrelsen kunde efter genomgången
verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorsberättelse ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Styrelsen består nu av Johan Nilsson (ordförande) Brigid Lefevre, Cecile Jongers, Aziz Farjami, Per
Sjöberg, Anna Wadström och Paula Riesterer (suppleant). Till vår hjälp har vi Marika Lundgren som är
anställd på kansliet på 20 % samt Johan Nilsson som
redaktör för medlemstidningen på 20 %.
Vi vill passa på att tacka Sabina Sundman för
hennes deltagande i styrelsearbetet under ett par år.
Vi kommer hålla kontakten med henne från hennes
gård i Småland och fortsätta använda din kompetens.

Handlingsplan
Under vintern 2020 och vårvintern 2021 tog styrelsen
fram en handlingsplan att arbeta med under kalenderåret 2021. Med en tydlig handlingsplan, från styrelsen som arbetat tillsammans under det gångna
året, kan den nya styrelsen som formas vid årsmötet
lätt organisera sig och fortsätta på den beslutade
handlingsplanen.
De teman och arbetsområden som styrelsen arbetade fram och som vi lägger tid och resurser på under
2021 är:
• Gårdsbesök på ett antal biodynamiska gårdar.
• Öppna föredrag i samarbete med Bingn.
• Rådgivning grönsaksodling till medlemmar.
• Digital utbildningsplattform. I samarbete med
Skillebyholm och Bingn tar vi fram en digital utbildningsplattform, för introduktionskurser och
vidareutbildning i biodynamisk odling.
• Stipendier och stöd. Vi söker stipendier och stöd
för genomföra aktiviteter och till praktikanter.
• Remisser. Vi vill mer aktivt ta del av, och ge svar
på, remisser i lantbruks- och odlingsämnen.

• Mässor, event, marknader. Under 2021 väljer
vi att bara delta på Trädgårdsmässan Nordiska
Trädgårdar i digitalt format.
• Styrelsens bild av Biodynamisk odling. Styrelsen
vill fortsätta arbeta på hur vi ser på biodynamisk
odling och vilken gemensam bild vi bär. Ett viktigt arbete för att den nya styrelsen som formas
vid årsmötet ska kunna bära föreningens arbete
framåt.
• Informationsmaterial. Vi ser över våra broschyrer
och informationsmaterial för att hålla allt uppdaterat och aktuellt. En ny broschyr som presenterar föreningen ska tas fram.
• Hemsidan. Under hösten / vintern 2021 vill vi se
över vår hemsida för att hålla den aktuell, uppdaterad och innehållsrik, och göra den mer estetiskt samstämmig med medlemstidningen.
• Social media. Fortsätta, på regelbunden basis,
visa aktuella event, intressant information och
visa bilder av biodynamisk odling för intresserade.
• Medlemstidningen. Fortsätta arbeta fram en tilltalande medlemstidning och ett intressant innehåll som även kan attrahera läsare utanför den
egna medlemskretsen.
• Preparattillverkning. Föreningen tillverkar de
biodynamiska preparaten för alla som behöver i
Sverige. Sista åren har det varit stor efterfrågan
på preparat och föreningen ökar tillverkningen.
Cecile S. Jongers är ansvarig för tillverkningen
tillsammans med Johan Nilsson. Föreningen har
också har ett tillstånd från Jordbruksverket för att
hantera slaktavfall som förnyas under 2021.
• Bingn. Föreningen tar över den ekonomiska administrationen, från föreningen i Norge, för en
Bingn-anställd.
• Praktikantstöd. Föreningen söker stöd för, och
har avsatt egna medel, till praktikanter på biodynamiska gårdar och för Bingn-studenter.
§ Johan Nilsson
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Nya styrelsemedlemmar
Anna Wadström

Paula Riesterer

Mitt liv har långa tiden pendlat mellan stadskultur och
agrikultur tills jag träffade på
en konstnär i sin ateljé bredvid ko-stallet där jag arbetade. Det var mitt första möte
med antroposofin. Det var
1994.
Jag hade arbetat i en bokaffär mitt i staden Basel och
varit aktiv i konstnärs- och
kulturlivet. Men jag hade också lärt känna lantbrukare i Jurabergen som arbetade
ekologiskt, de hade extensiv djurhållning, odlade örter och sålde grönsaker på marknaden och i abonnemang. Det bildades olika kollektiv och gårdar köptes.
Jag var med i en grupp och vi var trogen krets som
träffades för att rensa hagarna, och fira sommarfester. Gården hade några kossor, grönsaksland, höns
och arbetade ekologiskt och levererade varje vecka
till medlemmar i staden.
Jag ville få mer erfarenhet av gårdslivet och gick
på en ettårig lantbruksutbildning och lärde mig allt
som rör hushållet: odling i köksträdgården, örter,
blommor, konservera, brödbak, höns. Efter det året
arbetade jag för en förening vars medlemmar tog vara
på små avlägsna gårdar på ett naturnära sätt i Alperna. Det hade svårt att tänka sig att deras produkter
skulle landa i en plastförpackning i en livsmedelsaffär med alla riktlinjer och bestämmelser.
Men innan jag hann rota mig i bergen fick jag tillfälle att arbeta på en ekologisk gård utanför Basel
och så ödet vill lärde jag känna de antroposofiska
färgerna och arbete med människor med funktionsnedsättning.
Efter en tidig pensionering är jag nu fri att starta
en egen liten gård – biodynamisk med ateljé. § Anna

Jag heter Paula Riesterer
och är bosatt på nordöstra
Ingarö. Jag studerade vid
Skillebyholm 1990 – 91 samt
1998 – 2000.
Jag var ung när jag gick
vid Skillebyholm första åren
och det var mitt egentliga första möte med både odling och
biodynamiken. Jag var mycket fascinerad av hur sammanhangen presenterades för oss
och hur livets väv hängde ihop. Jag älskade Goetheanismen och landskandskapsvården och hur konstnärligt vi fick närma oss odlingen, och oss själva.
Andra gången jag gick där visste jag mer vad jag
ville, och fokuserade på park, perenner, rosor och
träd. Jag gjorde min praktik i Trädgårdsparken i Ytterjärna där jag som examensarbete gjorde en trädgårdsguide till parken. Jag ville få ihop det konstnärliga med trädgården.
Efter min utbildning och några år på vift i musikens och dansens värld landade jag på Vårdinge
by folkhögskola. Här fick jag möjlighet att starta en
trädgårdsutbildning med inspiration från mina egna
vandringar i livet: Ekologisk odling – Trädgård och
hantverk. Hela människan skulle vara med, och därför fanns både hantverk, konst och rörelse med som
ett självklart inslag. Här jobbade jag i nästan 13 år,
och utvecklade kursen, platsen och dess innehåll.
Jag har aldrig jobbat enbart med odling utan alltid
haft människan i fokus och brinner för både folkbildning, miljön och den skapande människan. Det är
spännande att efter alla dessa år få återvända till det
biodynamiska igen. § Paula Riesterer

Wadström, Lindagården
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Kurs i Skåne

Inblick i Biodynamisk Odling
Söndag 25 juli, kl. 12 – 17
Kompostering med preparat minskar förluster och
förbättrar gödseln. Kurs med Anna Wadström söndag den 25 juli, kl 12.00 – 17.00 på Borarps Hembygds
Gård. Anmälan till Anna på anna@lindagarden.nu

Stipendie för
praktikanter

För dig som praktiserar på
en biodynamisk gård

Rådgivning
grönsaksodling
Har du frågor kring din grönsaksodling? Hör av dig
till Biodynamiska Föreningens Brigid Lefevre för att
få hjälp och guidning.
Hon svarar på frågor från den lilla hemträdgården
till den större produktiva trädgårdsodlingen. Det kan
röra biodynamiska praktiker, praktiska problem eller
skadegörare. Vi kommer senare publicera frågorna i
vår medlemstidning.
Brigid svarar på brigid.lefevre@gmail.com och på
telefon på onsdagar 11 – 14 på nummer 072 224 51 11.

Skillebyholms
höstmarknad

6 lördagar, 21 aug–25 sept
Höstmarknadsstämning med dofter, färger, intryck
och få människor erbjuds på Skillebyholm i år.
Det kommer att finnas max 15 torgare på plats
varje lördag. Närodlade grönsaker, snittblommor
och örter från våra egna odlingar. Därutöver en mix
av hantverkare, matförädlare och andra fantastiska
egentillverkare, som visar upp och säljer sina alster.
Restaurang Varma kommer att ha sommarkafé
under dagen och kvällsservering på restaurangen.
Självklart håller vår trevliga Gårdsbutik öppet också!
Varje lördag den 21 och 28 augusti, och 4, 11, 18 och 25
september, kl. 10.00 – 16.00.

Praktikant på Skillebyholm. Foto Johan Nilsson

Du som praktiserar på en biodynamisk gård kan ansöka om ett stipendiestöd från Biodynamiska Föreningen. Stödet delas ut till studenter inom Bingn eller
liknande biodynamiska utbildningar då de gör sin
praktik samt till andra praktikanter på biodynamiska/Demetermärkta gårdar som praktiserar under en
hel säsong.
Föreningen har inte möjlighet att ge alla som
söker stöd, utan fattar beslut beroende på antal ansökningar. Stödet kan inte heller täcka upp för alla
privata kostnader utan får ses som ett ekonomiskt
bidrag och en uppmuntran för att lättare klara av en
praktikperiod.
Stödet går till praktikanter som arbetar på biodynamiska grönsaksodlingar, fruktodlingar, lantbruk
eller med förädling av biodynamiska primärprodukter.
Vi delar ut stipendier 2 ggr per år, vår och höst.
Sista ansökningsdatum 1 februari och 1 augusti.
Använd länken forms.gle/p97zfBd9ZxA1Zs229
eller maila till kontoret på kontoret@biodynamisk.se
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Odla till försäljning
Bokrecension

den information som cirkulerar på
internet. Istället för tyckanden och
ofta lösryckta teorier om grönsaksodling på sociala forum så har vi
nu möjlighet att läsa och begrunda
Bossgårdens metoder och deras sätt
att se på odling. Otroligt värdefullt.
Jag kan självklart uppskatta forumen på sociala medier om småskalig produktion där frågor ställs
och svar ges, från olika personer.
Bokserien med tre instruktiva och faktafydlla böcker med erfarenheter från Bossgården.
Det ger en bredd och öppnar upp för
Av Jonas Ringqvist, Sanna Mattsson och Ylva Lundin.
att se och lösa problem med nya inJag läser snabbt igenom böckerna som Jonas, Sanfallsvinklar. Men att i ett bokkapitel få tid att förstå ett
na och Ylva gjort, en första gång. För att få den där
ämne och läsa någons motiveringar och förklaringar i
översikten. Jag drabbas av minnen från min tid som
en utvecklad text är, åtminstone för mig, mycket mer
student på Skillebyholm när vi ingående, och under
givande. Då kan jag följa tankegångarna till sitt slut,
flera veckor, manglade grönsaksodlingsteori. Det var
utan att bli distraherad av andras tankar eller åsikter,
beskrivningar av grönsakskulturerna, växtföljd, odoch sedan välja att söka vidare efter kompletterande
lingstips, redskapslära och mycket mycket mer. Ett
fakta, liknande teorier, eller kanske motsatta metogediget innehåll av information, tätt förpackat och
der. Allt för att jag själv ska kunna skapa mig en gediutan förförande bilder. Samma känsla nu när jag lägen bild av ämnet.
ser dessa böcker. Jag säger till mig själv:
Och vi får tacka dem för att boken, istället för att
“Faktatäta… Faktatäta… FAKTATÄTA!”.
ha påkostad layout med stora bilder, innehåller inAlltså waow. Det är den där boken för den småstruktioner och innehållsrika bilagor, det gör dem till
skaliga producenten, den där boken som saknats. Det
underbara manualer istället för en bilderböcker.
är inte lantbrukarens eller den stora jordbrukarens
Denna nya bokserie från Bossgården släpptes unfaktamanualer kring redskap och redskapsbärare,
der våren 2021 och består av 3 stycken böcker; Odla
hektar efter hektar med produktion och hela stortill försäljning, del 1 – Att försörja sig på småskalig
skaligheten. Det är inte jordbruksverkets pdf:er. Det
grönsaksproduktion av Jonas Ringqvist; Odla till förär inte en cafébok med de där förförande och sköna
säljning, del 2 – Våra bästa grönsaker av Jonas Ringbilderna på färgglada grönsaker och exotiska recept.
qvist, Sanna Mattsson och Ylva Lundin; SäsongsförDet här är istället böckerna från en livslevande
längning – Skörd året runt med energisnåla metoder
småskalig produktion. Relevant fakta bestående av
av Jonas Ringqvist.
lika många delar erfarenhet, passion och teori som
Odla till försäljning är boken för dig om du vill
gör att jag sträck-skummar alla tre böckerna på 2
göra odlandet till din försörjning. Jonas och Sanna
veckor, delen som heter “Säsongsförlängning” ögnar
som tillsammans driver Bossgården har en djup förjag igenom samma kväll som jag öppnar paketet som
ankring i de ekologiska metoderna och gården är sekom med posten, på stående fot på väg till sängen där
dan 2020 Demetercertifierad. Bossgården är en liten
familjen redan somnat, men jag fastnar i steget vid
gård på 3 hektar där de odlar grönsaker och håller en
köksbordet och tänker inte ens på att sätta mig ned.
liten besättning djur. § Johan Nilsson, redaktor@biodynamisk.se
Bra gjort Jonas, som står som fattare till den boken.
Vi är nog många som väntat på den här bokserien,
som ett konkret, och väldigt taktilt, alternativ till all
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Jordbrukskonferensen

Möte med naturen

Dornach 2021/2022

Nu finns en sammanställning av årets konferens
Breathing with the Climate Crisis – ecologically –
socially – spiritually att ladda ned, på engelska eller tyska, från konferensen hemsida. Många läsvärda
sammanställningar från några av föredragen och de
teman som presenterades.
Samtidigt kan vi annonsera nästa års konferens
som går av stapeln 2 – 5 februari 2022 som har fått temat The Quality of Biodynamic Products.
Om konferensen som kommer skriver lantbrukssektion: ”Målet med nästa års tema är att utforska
kvaliteten på biodynamiska produkter på djupet.
Biodynamiskt jordbruk är mer och mer populärt,
över hela världen. De områden som odlas biodynamiskt ökar ständigt, specialiserade företag övergår
till biodynamik kvalitet och biodynamiska produkter
efterfrågas på världsmarknaden. Förutom kvantitet
är en produkts kvalitet alltid viktig: trots allt ska maten smaka gott och göra oss gott”.
Ni hittar pdf:en och information om nästa konferens på hemsidan: www.agriculture-conference.org

Storytelling som läkande kraft:
Hur kommer vi i samtal
med naturens inre liv?
med Inger Lise Oelrich
Varje dag vandrar vi genom ett oupphörligt skapande
liv som utgör grunden för hela vår existens på jorden
som människor. Vi kallar det ju också Skapelsen.
Våra sinnen möts av en enorm rikedom, livskraft och
skönhet, ja, det är som om någon dukat upp till en
storslagen festmåltid för oss.
Men vem är det som gjort det? Förstår vi alls detta?
Det moderna medvetandet för ofta med sig en känsla
av utanförskap, att inte höra till. Hur stiger vi igen in i
en levande relation med naturen? Kan det vara så nu,
att naturen behöver oss och vår varma uppmärksamhet, en levande ömsesidighet?
Under dessa dagar kommer vi att utforska sätt att
knyta an till världen omkring oss genom vår skapande fantasi och uppskattande lyssnande. Inspirerande
och lekfulla övningar i storytelling, rörelse, fenomenologi öppnar nya broar till kontakt mellan oss och
naturens riken. Sagornas bildspråk vidgar vårt seende, här finner hjärtat sin röst.
Alla är varmt välkomna! Inga förkunskaper behövs.

Youth Section
Section for Agriculture
at the Goetheanum

Inger Lise Oelrich är regissör, berättare & vuxenutbildare. Hon har arbetat med kreativitet och storywork som förvandlande kraft i ett brett spektrum av
sammanhang i mer än 30 år. Hon leder utbildningar
i berättandets läkande kraft, där mötet med naturen spelar en väsentlig roll. Hennes senaste bok är
The New Story – Storytelling as a Pathway to Peace.

Breathing with the
Climate Crisis
ecologically – socially – spiritually

Kurspris 2 500 kr med fika
Plats Ytterjärna, Sverige
Tid 10 – 12 september 2021 fredag kl 14.00 till söndag
kl 14.00

Report from the Agriculture and Youth Conference 2021
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Mer information och anmälan senast 1 september
2021 till: Inger Lise Oelrich, ilo@storytellingforlife.
com, 070 830 72 22.
Se även hemsidorna www.storytellingforlife.com
och www.thenewstory.nu

Join the next generation of biodynamic
farmers in farming for the planet, for the
animals, the people and the soil.

BINGN: BIODYNAMIC INITIATIVE FOR THE NEXT
GENERATION – NORDIC

A THREE YEAR APPRENTICESHIP PROGRAM IN NORWAY, DENMARK,
FINLAND AND SWEDEN
BINGN is an initiative with the goal to inspire, connect
and support the new generation of farmers.
Biodynamic agriculture takes organic farming to a
deeper level, where you, the farm, the soil, spirit and
nature are integral and cooperate in unity.
As a student in our Apprenticeship Program, you will
learn the most important aspects of running a farm
and how to work on a farm as independently as
possible and according to biodynamic principles. The
program is strongly based on Anthroposophy.

You will learn by working on selected farms and
through seminars across the Nordic region. On the
farm you will acquire practical skills and a deeper
understanding of the farm as a living organism. The
seminars explore several topics and ensure for a
profound understanding of biodynamic agriculture
and its role in society now and for the future.

Apply now for January 2022 I
www.bingn.org

Deadline for applications is 15th October 2021.
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Avsändare:
Biodynamiska Föreningen
Skillebyholm 7
153 91 Järna

Jorden vi ärvde
En gåva till framtiden
Vi står inför en tid när den levande jorden nästan kan
ses som ovärderlig. Samtidigt måste vi tillskriva den
fertila levande jorden ett otroligt värde. Och den biodynamiska regenerativa odlingsmetoden strävar mot
att göra jorden mer levande. Vi vill uppmuntra er att
investera i framtiden, vi vill uppmuntra er att lämna
ett avtryck, att lämna en gåva till kommande generationer.
Din gåva eller en del av ett arv kan hjälpa Biodynamiska Föreningen i sitt arbete att stärka bönder
och den biodynamiska impulsen under kommande
århundrade. Tillsammans kan vi sträva efter att
lämna planeten, matjorden, växterna och djuren i ett
bättre tillstånd till de som kommer efter oss.

Din Gåva

Vision

Vill du lämna en gåva genom ditt arv kan du göra ett
tillägg till ett redan befintligt testamente. Tänk på
att tillägget behöver formuleras enligt Ärvdabalkens
riktlinjer, precis som en testamente. Du kan få mer
information av oss på föreningen om du tar kontakt
med oss.

Vi planterar frön inför framtiden.
För att försäkra oss om att biodynamisk odling
kan stärka ekosystemen och de naturliga kretsloppen
i framtiden jobbar biodynamiska föreningen med att
informera konsumenter, stödja odlare av den biodynamiska metoden och hjälpa unga människor som
vill ta sig an lantbrukarrollen.
Ett biodynamiskt hållbart förhållningssätt handlar om att arbeta med naturen på naturens villkor, att
behandla jorden varsamt och läsa av naturen för att
få skörd i utbyte. Vi vill att denna odlingsmetod är en
del av 2000-talets hållbara matproduktion.

Det stöd vi får kommer gå till att säkra matproduktionen genom att ge stöd till lantbruksstuderande
på biodynamiska gårdar så att nästa generation kan
fortsätta producera våra livsmedel.
Vi vill också hjälpa bönder att ställa om till biodynamiskt lantbruk eller att säkra ägandet av sin mark
så att den viktiga matjorden är i goda händer.
Märk din gåva med “Framtidens Odlare” om du
vill att det ska bli ett stöd till nästa generations lantbrukare.
Märk din gåva med “Jorden vi Ärvde” om du vill
att det ska gå till lantbrukare och matjord.

Tillägg till ditt testamente

Bankgiro till Jorden vi ärvde
Gåvor kan betalas in till:
Swish 12 35 61 07 53 eller Bankgiro 19 62 95-0.

BIODYNAMISKA FÖRENINGEN · T 08 551 512 25 · tis 9 – 13 och tor 13 – 17 · E kontoret@biodynamisk.se

