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“För många är kompostering en simpel process. Avsaknaden av uppskattning
för den komplexitet och för den medverkan som biologiska, fysiska och kemiska aspekter har under komposteringen har lett till stora misslyckanden och
bakslag. Kompostering är en biologisk process som påverkar och är påverkad av
fysiska och kemiska krafter.“ (fri översättning av ledarskribenten)
Dessa rader återfinns i Eliot Epstein’s inledning till hans bok The Science of Composting (CRC Press LLC, 1997). Han vill beskriva den oerhört
komplexa natur som komposteringen är. I inledningen på sidan XIV skriver han “It is hoped that the reader understands and appreciates the myriad
interactions between microbiology, biological and inorganic chemistry, and
physics” senare på sidan XV “Composting is the highest form of recycling and
the reuse of resources. What greater benefit can be had by mankind to perpetuate the living soil which provides us with sustenance, food, and life, by returning and utilizing organic matter? What better utilization of organic wastes
can be had than composting?”
Och antagligen har processen varken varit enklare eller mer komplicerad innan han skrev sin bok, eller efter.
I det här numret berör vi temat kring en bördig och levande jord. Självklart finns det hur mycket som helst att skriva och diskutera kring detta
ämne. Är det något ni som läsare funderar på eller vill dela med er av.
Skicka in era tankar till föreningens kontor.
Eliot skriver på sidan 3 under Historia om hur “Israeliter, Greker och Romare använde organiskt avfall direkt eller genom att kompostera det” och fortsätter med hur “tidiga civilisationer i Syd-amerika, Kina, Japan och Indien
praktiserade intensivt jordbruk och använde djur- eller människoavfall som
gödning. Mycket av detta organiska avfall var lagt i högar och lämnades att
ruttna under långa tidsperioder, och det producerade kompost”. (fri översättning av ledarskribenten)
En person som tycks ha inspirerat till en mer vidspredd och storskalig
komposteringsteknik är Sir Albert Howard som var verksam i Indien under 1905 – 1939. Han benäms ju också som den ekologiska odlingens fader.
Genom att studera traditionella komposteringsmetoder lät han formulera Indore-processen. Här möter tradition forsking. Sir Albert Howard
låter testa metoden och sätter upp en hel fabrik som tillverkar kompost
genom att anlägga 33 st gropar på 10 x 4,7 x 0,6 m. På 3 månader och efter
ett antal vändningar var komposterna färdiga att spridas.
Det berättas att Sir Howard observerade meterdjup matjord, en mörk
och vital mylla. Senare kom den konventionella odlingen, genom den Gröna Revolutionen i Indien, att förstöra den här rika myllan på bara några
decennier då kompostens organiska material byttes mot konstgödning.
Nu i början på 2000-talet upprepar sig historien då det läggs 1000-tals
biodynamiska komposter i Uttrakhand för att stärka en jord som blivit
missbrukad.
Ett radikalt förslag i dagens samhälle är att låta den fertila matjord
som finns kvar vara levande. Att täcka över den med material som inte
andas eller bygga igen den borde var förbjudet.
Frågan kvarstår, lika aktuell, hur skapar vi, eller återskapar, fertil jord?
§ Johan Nilsson, Ordförande

Allan Savory
För några veckor sedan fick jag ett tips om ett YouTube-klipp som en vän tyckte att jag borde ta en titt på.
Allan Savory: How to green the world's deserts and reverse climate change var filmens titel. Under 20 minuter
lyssnade jag uppmärksamt på denne lågmälde man
som sakligt, bestämt och mycket övertygande gav
sina svar på frågor som
världens forskare har
brottats med i många år.
Som ung biolog i
1950-talets Rhodesia,
nuvarande
ZambiaZimbabwe, förespråkade
Allan Savory en kraftig
reducering av antalet
elefanter i landets nationalparker eftersom de
ansågs belasta markerna
för hårt och genom det bidra till ökenspridningen
i området. Det var bland annat hans forskning som
låg till grund för ett beslut som resulterade i att runt
40 000 elefanter fick sätta livet till, i ett desperat försök att komma tillrätta med problemen i området.
Men i stället för önskat resultat blev läget efter elefanternas död bara värre.
— Det var det ledsammaste och största misstaget
i mitt liv och jag kommer att ta med mig det i graven,
berättar Allan Savory i filmen.
En bra sak ledde det trots allt till. Det gjorde honom fast besluten att viga sitt liv åt att ta reda på ökenspridningens verkliga orsaker och vad som krävs för
att få stopp på den.
I två tredjedelar av världen ökar ökenspridningen.
Ett stort problem med torr, bar mark är förstås att den
är obrukbar och därmed inte kan förse oss med mat.
Ett annat är att där inte finns några växter som binder kol och vatten i marken. I stället dunstar vattnet
och kolet försvinner ut i atmosfären och bidrar på så
sätt till den globala uppvärmningen.
I flera klimatrapporter hävdas att människans
boskapsdjur är en av orsakerna till den globala uppvärmningen och att både vår konsumtion av kött
och antalet djur bör minskas rejält. Slutsatsen Allan
Savory drar är den motsatta — vi måste öka antalet
betesdjur för att både förhindra ökenspridningen och
minska klimatförändringarna. Vad han säger är att
boskapens betande, tvärtemot vad man tidigare trott,
stimulerar växtligheten. Och att den ökade växtlig-

heten möjliggör lagring av stora mängder kol från
atmosfären.
När många djur betar på ett område, trampar de
ner ett skyddande lager av växter samtidigt som de
gödslar marken och ”pumpar” in kol i matjorden vid
varje avbetning. På så sätt ökar jordens mullhalt och
nya växter som binder
vatten och kol i marken
kan gro. Överbetning
uppstår först när djuren
betar för länge och ofta
på samma plats. Därför,
menar Allan Savory, är
det viktigt att boskapen
flyttas. Han tar oss i
tanken tillbaka till tiden
innan människan påverkade djurens livsmönster. Då betande djur gick samman i stora hjordar för
att söka skydd mot rovdjur och naturligt rörde sig
runt i sin jakt på nytt gräs att äta.
— Det är så naturen fungerar utan människans
inverkan och det är det vi måste ta efter, säger Allan
Savory.
I filmen visas flera exempel där metoden har använts med gott resultat och där man inte bara har
lyckats stoppa ökenspridning utan även återställt redan utdömda områden.
Savorys tankar om att vi ska mångfaldiga antalet
boskapsdjur är omstridda och ifrågasatta och några
menar att det saknas vetenskapliga belägg för påståendet att metoden kan rädda klimatet. Men han har
många trogna anhängare runt om i världen. I Sverige
tillämpar exempelvis föreningen Fjällbete i Åredalen
idéerna på det nordiska klimatet.
— Vi har fått verktyg att förhålla oss till naturens
komplexitet, säger Jörgen Andersson, initiativtagare
till Fjällbete. Vår roll i sammanhanget blir att göra
allt vi kan för att förstå och på bästa sätt bistå naturens gång.
Visst är det lockande att tänka sig att lösningen på
något så komplext som den globala uppvärmningen
och ökenspridning skulle kunna vara ”enkel”? Att vi
inte längre behöver vänta på uppfinnandet av avancerad teknologi eller på att alla länders delegater ska
komma överens på något framtida klimatmöte. Då
skulle känslan av vanmakt kunna omvandlas till en
(fortsätter på sida 15)
möjlighet att förändra.
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De biodynamiska preparaten
Tema för den internationella lantbrukskonferensen vid Goetheanum
år 2018 (7 – 10 februari) Jean-Michel Florin, Ueli Hurter, Thomas Lüthi
Preparaten är centrala för den biodynamiska odlingskulturen. De har en unik ställning i förnyelsen av det
moderna lantbruket. Till skillnad mot kvävegödsel,
jordbrukskemikalier och genteknik, vilkas mål är
ett mer teknifierat jordbruk, så öppnar preparaten en
väg för ett mänskligare jordbruk.
Denna ansats som går långt utöver över skyddandet av livet, har vårdats sedan tre generationer i den
biodynamiska rörelsen och det finns nu ett förnyat
intresse för preparaten. Detta gäller både för lantbrukaren, trädgårdsmästaren och vinodlaren såväl som
för konsumenterna och allmänheten.
Vi vill ta upp detta som ett års- tema, med målsättningen att därmed uppmuntra till en kraftig arbetsimpuls med preparaten. Vi vill undersöka preparaten i ett trefaldigt ljus: praktiskt-forskningsmässigt,
personligt-spirituellt och offentligt-samhällsinriktat.

Praktiskt-forskningsinriktat
Preparatarbetet är först och främst ett praktiskt arbete. Om man inte framställer preparaten så finns
dom ju inte. Detta är en hantverklig process, alltifrån
insamling av blommor och höljen av animalier vilka
de läggs i och mognar till en humus-liknande substans. Skickligheten i detta hantverk kan uppövas och
alla kan lära av varandra.
Efter att preparaten har tillverkats och lagrats, så
är de klara för användning och här finns det ett bredspektrat tillvägagångssätt och även öppna frågor. Hur
förhåller sig till exempel handrörning gentemot maskinrörning? Vilken tidpunkt för användningen är
bäst?
Verkningen av preparaten kan erfaras med åren i
en sund och hälsosam balans på gården, där det sällan
förekommer en direkt punkt som kan påvisa en verkan — desto intressantare är det att utbyta erfarenheter och observationer.
Förståelsen kan följa den praktiska tillämpningen
där det finns en rik palett av fenomen hos de använda
plantorna med sitt animala skal och den omvandlingsprocess som man kan göra sig förtrogen med
genom skolning i fenomenologi. Då öppnar sig en
inblick över den djupare verkan av andligheten i naturen.
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Även ett klassiskt naturvetenskapligt kunnande
om mineralier, växter och djur, hjälper till att förstå
utgångssubstanserna i hela naturkosmos. Både klassiska och nyare utvecklade forskningsmetoder, kan
vara till hjälp för förståelse av preparatens verkningar — ett fält öppet för diskussion.

Personligt-spirituellt
Det behöver utvecklas ett personligt förhållande till
preparaten. Vilket innebär att var och en framställer och använder preparaten på sitt eget vis. Detta
kan jämföras vid en personlig tolkning av ett musikstycke. Det är med den personliga anknytningen som
man upplever en djupare förståelse för preparaten.
Det är först då som preparaten egentligen är verksamma. Vad är kvaliteten i detta personliga förhållande?
Kan man utbyta dessa erfarenheter? Kan det också bli
alltför personligt, så att sakligheten går förlorad?
Med ett sådant nära förhållande till preparaten
så är det möjligt att erfara en känsla för deras andliga
dimension. Enligt Rudolf Steiner så får vi nya andliga
krafter att verka i naturen, så att den kan fortsätta att
nära oss.
Vad är det andligt-evolutionära förhållandet mellan människa och natur? Vad håller på att ta slut och
vad får en början? Med vilket skikt i mitt väsen kan
jag bära mitt ansvar och medgestalta i sammanhanget mellan människa och jord?

Offentligt-samhällsinriktat
Preparaten står idag fram i offentligheten. Varje
vecka så kommer både vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer i tidskrifter och böcker,
även på film, där det förevisas i ord och med bild hur
preparaten framställs. Den omfattning som detta
görs på är nytt. Det hör till det förflutna att tala tyst
om preparaten.
Människan har en öppenhet och är angelägen om
att få kunskap om preparaten. Hur gör vi då denna förevisning i det offentliga? Hur gör vi den nyktra och
praktiska sidan rätt och hur, den personligt andliga?
Hur hittar vi rätt väg mellan banalisering och sakramentalisering?
Förutom den publicistiska öppenheten så finns
det en närmare gemenskap runt varje ort, där preparaten framställs och används. Det finns idag många
möjligheter att utveckla detta sociala sammanhang
med preparatarbetet. Vi kan dela med oss av hur vi
går tillväga när vi gör dem. Så uppmuntrar vi oss ömsesidigt vid arbetsdagar med preparat på gårdarna till
festliga höjdpunkter.

THE NORDIC
BIODYNAMIC
FORUM 2017
17 - 19 November
Vesilahti | FINLAND

Vi uppmuntrar till att på gårdar i regioner och
länder under loppet av nästa år, låta preparaten vara
ett tema för ert arbete. En bra grund för detta är Die
Biodynamischen Präparete im Kontext: Individuelle
Zugänge zur Präparatearbeit. Fallstudien der weltweiten Praxis som under hösten år 2016 publicerades av
Lantbrukssektionen på tyska och engelska och finns
även tillgänglig som pdf-dokument (www.sektionlandwirtschaft.org/arbeitsfelder/praeparate). Som
bakgrund till tema för år 2017/18, tillhör MichaelBreven ”Gedächtnis und Gewissen” och sidorna
174–176 i Rudolf Steiners Leitsatzbriefe (GA 26) utgivna skrifter.
Den internationella lantbrukskonferensen, den 7
till 10 februari 2018 på Goetheanum, kommer att ha
som tema: De biodynamiska preparaten. Sektionen
för lantbruk tar emot förslag på temat, samt förslag
på teman för senare konferenser. Litteraturlista till
temat finns på: www.sektion-lantwirtschaft.org och
den kommer att uppdateras fortlöpande. § översättning Marika Lundgren, ur Report of the Agriculture Conferens at the Goetheanum in Dornach/Switzerland 2017

Welcome to meet Nordic
friends and to exchange and
to deepen your knowledge
on biodynamic preparations!

The theme
of the forum:
Biodynamic
preparations
Registration and additional information:

www.nordicbiodynamicforum.com
Register before 20th of October for the best price!
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Något om daggmaskar
”Sällan har så många haft så få att tacka för så mycket”, sa Winston Churchill angående de engelska
stridspiloternas insats under andra världskriget.
Han kunde lika gärna ha talat om daggmaskarnas
insats i matjorden. Nu är de visserligen inte så få,
daggmaskarna, och till skillnad från RAF:s stridspiloter är de tvåkönade och har fem hjärtan (vissa har
åtta!). De kan bli mellan 10 mm till tre meter långa,
och trivs överlag mycket bättre nere i jorden än uppe
i luften. Men ändå, vi, och många andra, har dem att
tacka för mycket.
Om vi odlar vår jord med omsorg är den ofta full
av daggmask. Förr i tiden tyckte man att det var ett
problem, eftersom daggmaskarna ansågs äta av växternas rötter och hindra dem från att gro. Andra föreslog tvärtemot att ett tecken på en hälsosam jord var
att studera flockarna med måsar och kråkor som invaderade åkern efter plöjning, då daggmaskarna var
lättfångade byten.
Idag, efter närmare 150 år av vetenskapliga studier, har det blivit alltmer uppenbart att daggmaskarna gör underverk. Genom att äta i sig och bryta
ned ofullständigt nedbrutet organiskt material i
jorden, luckrar de upp markstrukturen, blandar om
jorden, ökar porositeten och jordens förmåga att
hålla vatten, samt förser växterna med lättillgänglig
näring. Den jord som passerat maskarnas tarm har
pH 7, de motverkar därför försurning. De bidrar även
till jordens dränering samt stimulerar mikrofloran.
Och för att gå cirkeln runt, har forskare återigen
börjat använda förekomsten av daggmask i odlingsjord som en indikator för jordhälsa. Kompakt struktur, sur jord, och höga halter av pesticider innebär
få daggmaskar, medan en välskött jord i balans ofta
kryllar av dem.
Även i kompost gör daggmaskarna storverk för
nedbrytningsprocesserna, men här handlar det inte
om den vanliga daggmasken (Lumbricus terrestris)
utan vanligen om den lite mindre och piggare röda
varianten, lövdaggmask (Lumbricus rubellus). Smarta
entreprenörer jorden över ordnar idag stora kompostbäddar av matavfall, där de sedan ”sår” kompostdaggmask. På mycket kort tid omvandlar dessa tonvis av
avfall till finfin ekologisk odlingsjord som sedan säljs
till trädgårdar.
En av de första som kom att vetenskapligt intressera sig för daggmaskar var en annan välkänd engelsman, Charles Darwin. Det sägs att det var hans mor-
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bror som fångade hans intresse genom att visa honom
hur en jordplätt han kalkat nu var helt täckt med maskavföring, och att Darwin därefter ägnade 40 år åt att
studera daggmaskarnas fysionomi och beteende.
Ett lite mer udda experiment som Darwin utförde
var att testa maskarnas hörsel genom att skrika åt
dem och se om de reagerade. Vad han fann var att så
länge han undvek att andas på dem verkade de inte
bry sig det allra minsta, och det samma gällde när han
spelade piano för dem och de inte var i kontakt med
vibrationerna från pianot. Daggmaskar är i själva verket mycket känsliga för vibrationer men har varken
syns- eller hörselorgan.
Darwin sammanfattade sedan sina studier av
daggmask i volymen The Formation of Vegetable
Mould through the Action of Worms, with Observations
of their Habits, som faktiskt under ett tag sålde bättre
än The Origin of Species. § Tord Ranheim Sveen
Tord Ranheim Sveen skrev sin kandidatuppsats vid
Göteborgs universitet om daggmaskar i odlingsförsök. Där
bland annat jordens innehåll av organiskt material jämfördes
med förekomst av daggmaskar i jorden vid fem olika
gödslingsbehandlingar, med och utan kogödsel, samt med och
utan handelsgödsel och med biodynamiska kompostpreparat.
Länk bioenv.gu.se/digitalAssets/1534/1534369_tord-sveen.pdf

Inledningsanförande av Prins Charles
Videomeddelande från HRH Prinsen av Wales
vid lantbrukskonferensen i Goetheanum år 2017
Mina damer och herrar, då jag fick frågan om att
bidra med några tankar till inledning av er internationella biodynamiska konferens, så blev jag mycket
berörd, speciellt då jag fick veta att temat för i år är
jordens bördighet, då detta är en
mycket angelägen fråga för mig.
För er som deltagare i en biodynamisk konferens behöver jag
knappast förklara att betydelsen
av hur vi hanterar våra jordar i allmänhet och våra åkerjordar i synnerhet, är av en central betydelse
för planetens framtida ekologiska
hälsa. Rudolf Steiner var faktiskt
en av de första människorna i modern tid som förstod samspelet
mellan jordbruket, bördigheten
i marken, växternas och djurens
och människornas hälsa. Det är
verkligen anmärkningsvärt, att
så många jordbruksmässiga kunskaps principer och praktiker,
som Steiner belyste i Lantbrukskursen år 1924, är så
utomordentligt relevanta även idag.
Om hans visionära råd som han då gav, hade fått
ett bredare erkännande och funnit en praktisk användning, så hade kanske en stor del av de skador
kunnat undvikas som intensivjordbruket orsakat
under så lång tid på vår planet — vilket inneburit
markdegeneration och en decimering av den biologiska mångfalden som en gång berikade livsmedelsproduktionen, och som nu minskar livskraften och
vitaliteten i våra livsmedel. I stället så har det dröjt
tills nu, att vi människor inser att vi orsakat en kris
av gigantiska mått genom förstörd markbördighet.
Säkert var Steiners sätt att se på sakerna år 1924,
inte helt nytt. Dessa sammanhang var även bekanta
för tidigare civilisationer, ändå så har denna kunskap
gått förlorad under tidens gång, genom vårt reduktionistiska naturvetenskapliga tänkande, som idag är så
utbrett. Jag kan inte låta bli att tänka, att på ett djupare plan så har många jordbrukare fortfarande en
intuitiv förståelse för dessa sammanhang och i sina
hjärtan så vet de att kemikaliejordbruket och monokulturerna är skadliga på lång sikt. I en ideal värld så
skulle de mycket hellre ge mer omsorg vid att vårda

jorden som de förvaltar och göra en helhetlig ansats
till förbättring. De är konfronterade med de problem
som de förhärskande metoderna orsakar och deras
misslyckanden. Bemödande om att komma ur detta
ekorrhjul med intensivjordbruket, som håller dem fångna utan
andra möjligheter att producera
livsmedel, lämnar dem i sin uppenbara underlägsenhet. En sådan ansats har sitt pris. Problemet som de ställs inför är att det
rådande ekonomiska systemet
felar, med liten möjlighet att välja
annat än att producera billiga varor som inte återspeglar de kostnader som de verkligen innebär.
Frågan är naturligtvis om något kan göras för att förbättra den
här situationen. Till vår glädje, så
är naturen förvånansvärt motståndskraftig och jag tvivlar inte
på att det naturliga kapital som
har gått förlorat under den tiden som de intensiva
jordbruksmetoderna pågått, kan återuppbyggas, om
bara en grundläggande förändring av vårt tillvägagångsätt kan ske.
Mina damer och herrar, jag har under flera år sett
och upplevt fördelarna som arbetet med naturen ger,
lärt mig att uppskatta uthållighet, och de positiva
krafterna av en sund jord, friska grödor och välmående djur och därmed hälsosam mat för människorna.
Säkert så är vi nog fortfarande långt ifrån en framtid,
där den viktigaste uppgiften för en jordbrukare är att
kunna förvalta ämnet kol, i ett fungerande kretslopp,
i vilket vi odlar våra grödor i växelbruk med främjande gräs och klöver, där boskap betar — som Rudolf
Steiner menade var landskapets själ. Men vi är närmare den tiden nu än vi varit tidigare.
Mina damer och herrar, detta budskap kommer
med de varmaste önskningarna för en ytterst framgångsrik konferens och min innerliga förhoppning,
att ni kommer att göra framsteg i dessa nödvändiga
uppgifter: att återuppbygga odlingsjordens hälsa och
livskraft och att göra våra framtida livsmedelssystem
hållbara igen. § översättning Marika Lundgren, ur Report of the
Agriculture Conferens at the Goetheanum in Dornach/Switzerland 2017
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FOKUS

Levande jord
Att beliva jorden med gödsel

Ett ekologiskt jordbruk definierar sig självt huvudsakligen genom att inte använda gödning med lösliga mineraler och särskilt inte syntetiserat kväve.
En fertiliserings process skall imitera och i bästa fall
intensifiera naturliga
processer i naturens hushållning, det så kallade
ekosystemet. Målet är
att öka jordens bördighet
och på så vis bibehålla
och öka skörden av grödor.
Genom århundraden
av vittring och ackumulering av humus, så har
naturen förvandlat sten
till fruktbar livsmiljö
för växter i våra klimatförhållanden. Detta naturliga arv kan förstöras
på bara några decennier
eller så kan det underhållas och förbättras vidare, genom bondens kunskap
och färdigheter. Den viktigaste komponenten i jordens bördighet anses vanligtvis vara humusinnehållet och i vilken mån detta genomtränger matjorden.
Hur kan de fint, genom vittring finfördelade mineralerna, genomsyras med humus?

Bygga upp och förmultna
Denna process är en del av en kontinuerlig cykel av
uppbyggnad och nedbrytning av organiskt material.
Uppbyggnadsprocessen är alltid beroende av växter
som växer i ljuset. Det är endast fotosyntesen som kan
producera organiskt material från de mineraliska
elementen vatten och koldioxid. Kolhydraterna, som
är resultatet av fotosyntesen, utgör byggstenar för all
uppbyggnad i växter, djur och människor. Växter utformar inte endast ramarna för kolet, utan är också
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potentialen för alla livsprocesser på jorden, genom att
producera syre till luften. Djur, människor och livet i
jorden vitaliseras, då de bryter ner dessa växtsubstanser.
Utan denna nedbrytningsprocess så skulle växten
använda upp sin kreativa kapacitet, då ingen vidare
tillväxt vore möjlig. På
detta sätt så kompletterar växter och djur
varandra, genom att
skapa en cirkulering av
substanser och krafter
— såsom kvävecykeln
och kolcykeln. Det är
lättare att tala om uppbyggandet och om nedbrytandet av organiska
substanser. Bortsett från
elementen kol, kväve,
syre, väte, fosfor och svavel, så finns det en hel
rad med substanser som
är i kontakt med dem i
små mängder. Steiner
refererar till dessa i En lantbrukskurs, som ”jord” substanser. Växter binder inte bara kol, utan de skapar
också proteiner genom att fixera kväve i samverkan
med bakterier i rotknölarna.

Växelverkan mellan
ovan och under
Om vi tänker oss gården som en högre organism, så
skulle alla växter som uppenbarar sig ovan jorden,
forma ett organ som bygger upp substans. I En lantbrukskurs jämförs denna organism med en upp- och
nedvänd människa, lite som en individualitet som
står på huvudet. Jord är som människans mellangärde som skiljer på organen vilka bygger upp gårdens
substans ovan jorden och området med huvudet under jorden, ”där en i tiden pågående växelverkan förenar dem” (GA 327, föredrag 2).

I jorden, under ytjorden, äger sönderfallsprocesserna rum. Detta betyder att organiskt material som
formas av ljuset i gårdens mage, måste finna ett sätt
att komma in i jordmånen. Det enklaste sättet är genom rötterna. En ström av assimilerade substanser
frigörs ur den mogna växten genom dess rötter och
stimulerar mikroberna i jorden. Skörderester och
gröngödsling på ytjorden arbetas in i jorden för att
införlivas genom mikroorganismer. Alla dessa är naturliga processer som bygger upp jordmånen.
Den kulturåtgärd som utförs är när bonden samlar upp restmaterial att komposteras i en hög. Om
bonden sedan använder detta, för att sprida det på
ängar och beten, så nås nästa nivå, då bonden använder växtmaterial för att producera djurfoder för djur,
som sedan förvandlar det till gödsel. Detta är själva
fundamentet för produktion av grödor. Det är odling
av grödor som kräver bördig jord och rätt gödsling.
Växter som behövs för att människan skall överleva
kan då växa och vara produktiva. Det är dessa kultiverade växter som är väldigt krävande vad gäller
jordens bördighet och gödning. Människan får dessa
livsmedelsprodukter tack vare detta kretslopp med
vegetativ tillväxt, omvandling till gödsel och förmultning i jorden.
Därmed kan vi förklara följande nivåer av gödning:
—— Nivå 1 Rotbildning, skörderester, gröngödsling;
—— Nivå 2 Kompostering av växtmaterial;
—— Nivå 3 Grödor för foder, boskap, gödsel från djur;
—— Nivå 4 Frilands grödor, matväxter, människan.

Gödning och näring
En allmän princip ligger till grund för alla dessa nivåer — de substanser som växter skapar från ljuset,
formar basen för nedbrytningsprocesser hos ”djur”.
Vi matar livet i jorden, vi matar djuren, vi matar oss
själva.
Från ett kemiskt perspektiv så är fotosyntesen
den ”uppbyggande” polen av aktivitet och respiration
den ”nedbrytande” polen. Den komplicerade kompositionen av substanser i den blommande växten,
representerar kulmen i ”uppbyggnads”-processen.
Detta är också den tidpunkt då växter som används
i de biodynamiska preparaten skördas. I den motsatta
änden av skalan kulminerar nedbrytningsprocesserna i jorden i en mineralisering. Som en del av ett nytt
kretslopp så kan växten då återuppliva dessa upplösta
salter för sin tillväxt och beliva dem igen.
Men för detta behövs emellertid ljus. Då växtma-

terial sönderfaller tas de omhand av djur för att skapa
grunden för en inre känsla och en början till medvetenhet. Dessa själskänslor utvecklas sedan vidare av
människan som en självmedvetenhet.
Basen för detta ligger i växtens metamorfos. Den
yttre växten sönderfaller, vänder sig ut och in och blir
dess motsats. Rötterna arbetar med huvudet, frukterna stimulerar metabolismen. Detta frigivande av
krafter genom nedbrytning, förklaras på flera olika
sätt i En lantbrukskurs: ”För att ersätta strukturen av
ett djur och bibehålla dessa krafter, så behövs ett bra
’skinn’ runt komposten. I fallet med kon så strålar
krafterna som frigjorts i matsmältningssystemet,
tillbaka genom hornen och in i gödselns substanser.
Bara i människan ändras dessa krafter till själens
värme och tankens kraft”.
I Människan som samklang av det skapande, formande och gestaltande världsordet (GA 230 s. 187 – 189)
förklarar Rudolf Steiner skillnaden mellan människans och djurens matsmältning. I människan håller
växtens spiritualiserande potential sig kvar, i djur
”kastas den tillbaka i jorden” — detta gäller specifikt
kons matsmältning. På detta sätt så blir kon bäraren
av bördighet.
I En lantbrukskurs sägs följande om horngödselpreparatet: ”växtliknande krafter utvecklas i kons
matsmältningssystem”. Detta uppstår också i jordmånen ifall vi matar livet i jordmånen. Det är som en
spirituell växt, detta generaliserade liv och den vitalitet som vi frigör i jorden då vi gödslar den och som
vi koncentrerar i horngödselpreparatet i jorden under
vintern.

Jorden längtar till att bli ett träd
Steiner förklarar kvaliteten av bördig jord, genom att
använda bilden av jorden som längtar till att bli ett
träd, att ta formen av trädets bark. Den stigande saven under våren är en yttre bild av hur flödet av ”jordliga naturen” försöker bli ett träd. Denna sav, denna
saft av trädet, förklaras i Arbetarföredragen, som det
universella livet av jorden. Den förlorar sin vitalitet
då den stiger uppför växten och den måste förnyas i
bladets kemi, av ljuset. Det är här som hornkiselpreparatet kommer in i bilden... och så kan livscykeln
börja en gång till, på nytt. § Klaus Wais, översättning Sabina Sundman, ur Report of the Agriculture Conferens at the Goetheanum in
Dornach/Switzerland 2017
Klaus Wais, tysk lantbrukare sedan 28 år utanför Stuttgart,
har studerat Agrarvetenskap. www.hof-am-eichenhain.de
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Markbördighet och gödsling
Varm augustikväll. Luften är stilla och doften av
mylla och fukt stiger. I gräset spelar syrsorna. Röster
hörs av barn som leker. Barfota fötter går längs stigen
mot odlingslandet. Där står redan grepen sedan förra
gången du tog upp grönsaker. Du stoppar grepen i jorden i potatislandet.
Små och stora kommer de upp, ett tiotal som du
lägger i din korg. Jorden ligger öppen och du känner på den med händerna. Mjuk, varm och levande.
Du ser lite rester av organiskt material. En kvist, lite
halm, en bit av ett äggskal. Du stoppar näsan i och
känner doften av den varma jorden. Anar vad som
döljer sig bakom, vet vad du lagt i komposten i fjol. Du
förundras över hur det är möjligt att det blandade material du stoppade i kompostbehållaren faktiskt blivit
detta fantastiska levande material fyllt med näring
som gör att dina grönsaker kan växa och bli så stora
och frodiga. Själva processen kan du bara gissa dig till.
Vet att materialet med hjälp av mikroorganismer och
svampar och andra jordlevande organismer omsätts
och blir till den jord du nu har i din hand. Du reser dig
upp och låter blicken vandra över odlingen.
Så här i kvällssolen ser allt fantastiskt ut, men du
vet om de stökiga hörnen, högen med kvistar, gruset
du inte vet var du ska lägga... Nåja, det tar du till hösten. Nästa år, tänker du, eller varför inte redan i höst,
ska du gå en kurs av något slag så du kan förkovra dig
ännu mer i odlingens konst, om det hinns med förstås. Glad och inspirerad av din tanke vandrar du upp
mot huset igen. Du känner att luften liksom vibrerar
av liv och i efterdyningarna av den varma dagen anar
du vad som pågår under ytan. Det som du inte kan se
med blotta ögat, men som dina friska grönsaker vittnar om. I bemödandet har du bidragit till att en liten

Skördedags.
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del av vår jord är frisk och hälsosam, bidragit till att
åtskilliga bin, humlor och steklar fått bon och näring.
Att mikrolivet ökat och att du kan förse din familj
med mat. Det ligger en hel del arbete bakom, men det
är kärt besvär, för denna stund och alla andra stunder
ger också dig näring, glädje och erfarenhet som går
utöver det mätbara.

Inte bara magi
Det som uppfattas som magi och blir en sinnesupplevelse ligger det mycket arbete bakom. Inte bara ditt
eget, med planering, jordbearbetning, sådd, plantering, gallring, ogräsrensning, skörd och kompostering. De tysta arbetarna har också gjort sitt. De som
bara gör det som skall göras. De måste vara på din
sida. Utan deras hjälp hade du inte lyckats så bra som
du gör.
Vi vet att jorden utarmas runt om i världen. Att
den på stora arealer är döende därför att det på många
håll saknas kunskap om hur man håller sin jord levande. Att det krävs ett nytt förhållningssätt och nya
strategier för att behålla bördigheten i jorden och inte
utarma den. Ekonomi, kortsiktigt tänkande, men
också okunskap ligger naturligtvis bakom.
Men vad behöver vi egentligen få till, och vad kan
du som småskalig odlare hjälpa till med. För som allt
här i världen kan vi bara börja med oss själva och öka
medvetenheten för att bli den resurs som världen behöver.

Att odla jorden
Jorden behöver vara frisk för att odlingssystemet ska
hålla i längden. En frisk jord ger friska växter och den
näring som dina växter tar upp ger oss människor näring.
Det absolut viktigaste för att skapa en bra markbördighet är dock att få mikroorganismerna att trivas. Det i kombination med en god och väl sammansatt växtföljd och gödsling bidrar till att höja mullhalten och skapa goda möjligheter för dina grödor att bli
näringsrika. Det gör din jord hållbar och uthållig och
resistent mot olika sjukdomar och angrepp.
Det är alltid bättre att förebygga näringsbrist och
sjukdomar på din jord, men det gäller att öka kunskapen om hur man kan göra detta och vad som på lång
sikt verkligen förbättrar din marks bördighet! Se till
att ta reda så mycket du kan i det inledande skedet
och studera utvecklingen noggrant och var beredd att

Rykande färsk gödsel läggs till en kompost.

Om jorden är mycket lerhaltig kan plöjning på hösten
hjälpa till att få en bra struktur för sådd på våren. För att
undvika markpackning kan grävning för hand eller plöjning
med häst vara ett alternativ på en mindre areal.

modifiera växtföljd och odlingsplan utifrån vad du
finner ut.

dina grödor. En bra gödsling stimulerar både mullhalten och jordstrukturen och ökar mikrolivet.
•• Gröngödsling och vall Är en oerhört viktig
del av odlingen och bör inte hoppas över. Där ges
möjligheten att på en och samma gång öka mullhalt,
bördighet, struktur och mikroliv. Som förgröda till
krävande växter som t ex kål är den oslagbar.
•• Dränering av odlingen Är oerhört viktigt för
att få till alla förut nämnda faktorer och för att skapa
en balans mellan luftning av jorden, vattenutbytet
i marken, miokroorganismernas liv samt rötternas
näringsupptag.

Några viktiga faktorer för att öka
din marks bördighet kan vara:
•• Ett rikt mikroliv Gynnas av en bra växtföljd
och en god gödsling. Att intensiv odling av krävande
grödor varvas med mer lågintensiva växter och tider
av gröngödsling.
•• Jordart Du kan alltid förändra din växtföljd,
byta gröda och på olika sätt skapa goda förutsättningar för mikrolivet att frodas. Det som däremot
är svårare att förändra är det geografiska läget och
jordartens grundförutsättningar. Försök att alltid
anpassa dina grödor efter vilken jord du har. Ta gärna
ett jordprov innan du börjar odla och gärna på flera
ställen om det är stora arealer. Ta reda på vad och hur
man odlat på marken tidigare.
•• Jordens struktur På mindre arealer skulle
upphöjda bäddar och/eller marktäckning vara en
möjlighet för att avlasta odlingen från för intensivt
markarbete / bearbetning av jorden, hårt tryck av
maskiner som skadar mikrolivet och på sikt påverkar markens struktur.
•• Växtföljden är viktig Fundera över vilka
gröngödslingsväxter du väljer och vilka grödor som
avlöser varandra på fältet. Lägg upp en långsiktig
plan som är både mullhöjande och strukturförbättrande. Här kan du som odlare göra stor skillnad. För
att undvika växtföljdssjukdomar bör du ha en 6 till
8-årig växtföljd som inbegriper minst en vall eller
gröngödsling.
•• Kompost och gödsel Bör vara näringsrik och
väl omsatt för att inte ge negativa konsekvenser för

Daggmaskar är en indikator på att din jord är frisk
och bördig och att pH-värdet är det rätta, så om du vill
ha ett snabbt svar på frågan om din jords bördighet.
Gå ut och gräv en grop och se efter!! § Text och bild av
Paula Riesterer
Texten är delvis inspirerad av ett arbete av Rebecka
Kullberg som heter Den optimala markbördigheten, SLU 2014.

Faktaruta
Tips på gröngödslingsväxter som kan varieras beroende
av vilken effekt som eftersträvas
•• Strukturförbättrande Genom sina djupa rötter är
bovete, honungsfacelia, rödklöver, solros, sötväppling och
åkerböna bra för strukturen.
•• Fixerar kväve Gör alla baljväxter t ex blodklöver,
alexandrinerklöver, rödklöver, sötväppling, åkerböna.
Kolla om du behöver tillsätta rätt bakteriekultur genom
att se om de utvecklar små knölar på rötterna.
•• Mullhöjande Gräs och klöver.
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Biodlingskurs med
Peter Schneider Vingesköld
Under året 2015 gick Johan Nilsson och Brigid Lefevre en kurs i Naturlig Biodling med Peter Schneider
Vingesköld. Vi besökte hans olika Bigårdar utanför

Gnesta i Mälby, vid Skilleby och Skillebyholm under hela biodlingsåret. Här följer en del bilder ifrån
besöken augusti till oktober.

1. Peters bigård med avläggare där vi gör flera besök under säsongen under kursen för att lära oss om binas magiska värld.

2. Sofia och Torun med rökpusten
på väg att undersöka kupan.

3. Torun lyfter en ram för att undersöka
styrkan hos den här avläggaren. Vi
letar alla en avläggare att ta hem och
vill så klart hitta den starkaste.

5. Diskussioner mellan Sofia och Torun när bina inspekteras.
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4. Sofia undersöker grannkupan.

6. Med starka fingrar hålls
ramarna där bina organiserar sig
då de blir upplyfta ur kupan.

7. En ram med insamlad nektar, täckt
för att bli honung för vintern.

8. Peter kollar när vi letar drottning och
kollar hur starkt samhället är.

9. Peter berättar om avläggaren, hur
de skapas, i vilken tid och deras
årsrytm. Nu försöker vi få en bild av
hur de förbereder sig på vintern.

10. Arbetsbin i närbild då de förhåller sig till förändringen då ramen lyfts upp ur kupan.

12. Vi stödfodrar avläggaren för att de
ska kunna invintra tillräckligt med mat
för vintern. Ljummen sockerlösning rinner
ned i foderlådan, värmd av augusti-solen.
11. Sofia har bestämt sig för vilken
avläggare hon vill ha och som ska få
flytta hem till henne I november.
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Går det förändra en matkultur?
”There are nine kinds of millets.” Under en av våra
första bilresor på landsbygden i den indiska delstaten Tamil Nadu informerar vår praktikhandledare
Karuppuraj oss om olika grödor. På de fält där det
faktiskt växer något i torkan pekar han ut tomater,
brinjal och chilli. Ibland far vi förbi en plantage med
runda små mangoträd. Och så
”millets”. Det finns ”small millets, barnyard millets, finger millets, you name it!” Efter bilfärden
är jag tvungen att slå upp ordet.
Hirs, betyder det visst.
Hirsen är ett sädesslag som
traditionellt sett odlats i Indien,
men som sedan slutet av 60-talet
konkurrerats ut av, framförallt vete och ris. Ris och
vete ger förvisso större skördar och högre avkastning,
men vid odlingen slukar det också kopiösa mängder
vatten, något som, minst sagt, är en bristvara för de
indiska bönderna.
En risplanta behöver ungefär två och en halv gånger så mycket vatten som en hirsplanta för att växa.
Vidare är hirsplantan mer värmetålig än risplantan
och klarar sig i temperaturer upp till 46 grader. Dessutom kan hirsen växa i jordar med hög salthalt, vilket
kan komma att bli aktuellt om havsnivåerna stiger
ytterligare. Det säger sig självt att hirs är ett bättre
alternativ att odla, särskilt i länder som Indien, där
klimatförändringarna orsakar allvarlig vattenbrist,
torka och värmeböljor. Trots det är det fortfarande
relativt få som odlar och äter hirs i Indien. Konstigt,
kan tyckas, men det har sin förklaring.
I slutet av 60-talet och början av 70-talet genomfördes det som kommit att kallas den Gröna Revolutionen i Indien. Initiativet, som drevs fram av forskare, syftade till att utrota hungern genom att, med
hjälp av bekämpningsmedel mot ogräs och ohyra,
möjliggöra större skördar. Så långt var det ett lyckat
initiativ. Den Gröna Revolutionen uppfyllde sitt syfte
och utrotade till stora delar svälten. Men den hade
också en baksida. De gödnings- och bekämpningsmedel som användes för att bespruta fälten gjorde förvisso att skördarna blev större, men de förgiftade och
utarmade samtidigt jorden och slog ut mikrolivet på
odlingsmarkerna.
Ytterligare ett resultat av den Gröna Revolutionen
var att den förändrade matkulturen i Indien. Hirs,
som tidigare varit en vanlig ingrediens i den indiska
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maten, började ses som mat för bybor och fattiga
medan ris fick en högre status och ansågs vara fint
att äta. Detta synsätt präglar än idag den indiska matkulturen men, mycket tack vare indiska frivilligorganisationer som aktivt jobbar med att informera om
fördelarna med hirs, håller det på att förändras.
Under praktiktiden på Inba
Seva Sangam, den indiska partnerorganisationen till svenska
SOFIA, besökte vi en ekologisk
mässa. I skuggan under stora tältliknande tak, flätade av bananblad köpte vi hirsbollar (kakor,
ungefär som chokladbollar) av en
lokal entreprenör. Att inkorporera hirsen i den matkultur som finns i dagens Indien är
ett sätt att göra hirsen populär igen. Man jobbar också
mycket med att öka medvetenheten om hur hälsosam
hirsen är; den har ett lågt GI-värde och är rik på både
protein, fiber och mineraler. Vidare informerar man
om och utbildar bönder i hur hirs odlas på bästa sätt.
Men trots detta är förändringen långsam då riset och
vetet fortfarande ger högre avkastning och en bättre
inkomst för den enskilde bonden och har en mer naturlig plats i det indiska köket.
Så, åter till frågan, går det att förändra en matkultur? Som den optimist (idealist?) jag är svarar jag spontant med ett rungande ja (!) på den frågan. Den Gröna
Revolutionen visade om inte annat på att så är fallet.
Sedan är det såklart viktigt att poängtera att det fanns
starka ekonomiska incitament till den förändringen;
stora skördar, hög avkastning, snabba cash — allt i linje med den rådande samhällsekonomiska ordningen.
Att som nu, återinföra en matkultur som inte i första
hand skapar mervärde för producenten är naturligtvis svårare. Men hirsodlingen är nödvändig, dels för
att nu plåstra om de sår som den Gröna Revolutionen
rivit upp på de indiska fälten, dels för att navigera,
och överleva, i klimatförändringarnas tidevarv.
Jag är osäker på om konsumentmakt fungerar,
men kanske? I västvärlden kan vi åtminstone börja
fundera ett varv extra på hur mycket vatten som gått
åt för att producera maten på vår tallrik. Sedan kan vi
fundera vidare kring hur våra matvanor är sammankopplade med vattenbristen, torkan och värmeböljorna i Indien. Och den som har möjlighet kan också
välja bort riset, eller kanske byta ut det mot hirs.
§ Sanna Blomgren, foto Siri Ullrich

Böcker till försäljning från kontoret
Huset som ville ha en
trädgård: -Ett hem i världen
Lars Danielsson, Louise Danielsson
och Bruno Helgesson
2003 Frommens förlag
ISBN 91-974656-0-7
Författarna Lars och Louise Danielsson berättar om
sina liv, med många tänkvärda exempel på ”en möjlig väg till harmoni”. De
berättar också om nära och
inspirerande förhållanden till alternativa filosofier, i
såväl USA, Uganda på 1960-talet och Sverige.
De berättar om sitt äventyr som livet är och frågar
sig om det är att skapa just skönhet och formfulländning som är det som livet ska användas till. ”Ett människoliv kan levas så att det blir vackert. Det krävs
inga stora åthävor”.
Vi får följa Lars och Louise från deras start i livet
i två helt olika livsmiljöer, Louise på landet och Lars i
staden. Tiden då de träffas, när de är med och driver
kooperativet Marken i Småland, och tiden efter, då
deras hus får en trädgård, fylld av växter, skulpturala
former och porlande vatten. Läsaren får också inblick
i betydelsefulla möten som de har haft. Alla de människor med deras resurser för nyskapande, som de har
mött. En bok om människors livsmönster som stärker det demokratiska samhället.
Boken är mycket vackert illustrerad, med fotografier av Bruno Helgesson, naturfotograf och föreläsare.
När jag började arbeta på kansliet fann jag en kartong med denna fina och läsvärda bok, som jag nu, vill
ska få sändas ut ur kartongen till nytta och nöje för
många läsare. Pris 120 kr plus porto 51 kr.

Och låt oss nu en gång
för alla ta bort skuldbördan från kon. För som Martin Ott skriver i boken Känsla för kor: ”Det är inte kon
som är skulden, utan människan som i sin bortkoppling från de naturliga processerna och kretsloppen,
på resa i sin förmenta frihet, allt mindre förstår kon.”

(fortsätning från sida 3)

Biodynamiska Preparat
Thomas Lüthi & Berit Löfström
Illustrerad av Alexandre Westerlund
Stiftelsen Skillebyholms
Odlingar, 2009
ISBN 978 91 633 4289 9
Denna bok ger en djupare
kunskap om preparaten,
hur de tillverkas och hur de
används. Varför används
just dessa växter? Hur kan
jag som odlare få förståelse
för preparatens verkan, som används i så små mängder men som bär liv och själva livsprocesserna och
som främjar groning, tillväxt och mognad och därmed en levande hälsosam jord.
Boken berör även forskning och försök som visar,
att vid användning av de biodynamiska preparaten
ges en ökad markbiologisk aktivitet och en ökad humushalt. Men enbart preparaten gör inte en odling
biodynamisk, lika viktigt är växtföljder, en balanserad gödsling och kompostering. Alla dess enskilda
åtgärder är lika viktiga.
Pris 150 kr plus porto 25 kr.

Övriga böcker som finns att
beställa från kansliet
—— Vända sin jord av Margit Melin.
Pris 280 kr plus porto 38 kr.
—— Handbok i naturlig biodling av Peter
Schneider Vingeskölds och Anette Diengs (Natur
& Kultur, mars 2016).
Pris 270 kr plus porto 38 kr.
—— En Lantbrukskurs av Rudolf Steiner.
Pris 180 kr plus porto 38kr.

Se filmen på ted.com, sök på Allan Savory. Läs
mer om honom och hans arbete, savoryinstitute.com,
Fjällbete fjallbete.se och läs om kor i Martin Otts bok
Känsla för kor och i Thorsten Laxviks bok Rött kött på
rätt sätt. § Anette Dieng
Artikeln har tidigare publicerats i Balder nr 2:2014.
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B POSTTIDNING
Avsändare:
Biodynamiska Föreningen
Skillebyholm 7
153 91 Järna

Höstmarknad på Skillebyholm
Söndagen den 10 september är det marknad på Skillebyholm kl 10–16

Välkommen till Skillebyholms Höstmarknad! Här hittar du mer än 100 utställare som bl.a. erbjuder närodlade
grönsaker, hantverk, honung, textiler, hudvård, smycken, konst och mycket, mycket mera. Allt givetvis i hållbar/
ekologisk anda! Gårdsbutiken är öppen och biodynamisk/vegetarisk lunchbuffé, samt hemlagad fika finns att
köpa.
Läs mer på www.skillebyholm.com/hostmarknad
Vi ses!

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

