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PÅ GÅNG
Har du något på gång?
Tipsa omstallning@landetsfria.se senast fredagen veckan före utgivning.
Landets Fria Tidning kommer ut varje onsdag.

Vegetariskt i Uddevalla
Alena från New York-bloggen Red nails green veggies pratar på engelska om
spännande, nyttig och god
vegetarisk mat.
Tid: 27/12 kl 14–15. Plats: Bohusqq
läns museum, Museigatan 1, Uddevalla

Distanskurs om får
Vill du skaffa får? Den här
kursen innehåller grunder
som fårets behov, utfodring, byggnader, lagar och
regler mot en avgift.
Tid: 8, 15, 22 och 29/1 kl 8–9. Plats:
qq

Via dator och telefon. Anmälan: Senast 2/1 till victoria.thuillier@hushallningssallskapet.se

Klimatmöte
i Helsingborg
Regionalt klimatmöte för
Blekinge, Halland och Skåne utifrån frågeställningen: krävs systemförändringar eller inte för att lösa
klimatproblemen? Vad menar vi i så fall med systemförändringar? Alla som delar Klimatriksdagens värdegrund: ”Vi tar varningarna
från FN:s klimatpanel på
största allvar och utgår
från alla människors lika
värde och lika rättigheter”
är välkomna.
Tid: 10/1 kl 14–18. Plats: Enhetsqq

gruppens lokal, Furutorpsgatan 71,
Helsingborg

Studiecirkel om
klimatflyktingar

Ekogård som utgår från
Permakultur, ekologisk
webbutik och glädjefestival är några verksamheter på Skärva
gård i Blekinge. Utvecklingen drivs snarare av gårdens förutsättningar och en
öppenhet för experiment, än av strategiskt
tänkande eller oro för
klimatkrisen.
Dagens lunchservering är precis
avslutad när jag möter Henrik
Wachtmeister i huvudbyggnaden vid Skärva gård, ett par kilometer väster om Karlskrona.
Från matsalen kan man blicka
ut över ett kuperat odlingslandskap inramat av gamla ekar.
Henrik fick  ansvaret för jord-

bruket vid Skärva gård i mitten av 1980-talet. Jordbruket
var då inriktat mot uppfödning av smågrisar och tjurar
och odling av foderspannmål.
Åkerbruket drevs med insatser
av konstgödning och bekämpningsmedel. Henrik övergick
till ekologisk odling, minskade
gradvis antalet djur och odlade
mer och mer för direkt mänsklig konsumtion. I dag är större
delen av åkermarken utarrenderad, men odlas fortfarande
ekologiskt. Henrik har istället
satsat på servering av vegetarisk mat, gårdsbutik, webbutik,
kursverksamhet och kulturarrangemang i byggnaderna vid
Skärva, verksamheter som han
driver tillsammans med ett tiotal medarbetare. Grönsaker och

rotfrukter till både serveringen
och butiken odlas i en väl tilltagen köksträdgård, där inspiration hämtas från principerna
för permakultur.

Varför har du valt en ekologisk inriktning?
– Kan man göra något annat?
En del av omställningsrörelsen
drivs av att det inte funkar med
olja och klimatförändringar,
men det är inte en drivkraft för
mig. Det finns många som driver projekt på ett väldigt seriöst
och målinriktat sätt, men jag
vill se Skärva som ett mänskligt
projekt, säger Henrik.
Henrik poängterar samtidigt

att hans sätt att resonera inte
ska ses som en kritik mot de
som har specifika målsättningar som drivkraft, men att han
resonerar på ett annat sätt, där
gårdsmiljön vid Skärva och dess
förutsättningar är utgångsläget.
– Det finns en potential i en
plats som den här med dess
byggnader, hur kan denna komma till glädje?
Henrik beskriver hur han vill
att Skärva ska vara en plats där
man ska kunna laborera med
tankar och erfarenheter, istället
för att utgå ifrån bestämda program.
Två konstutställningar har
ägt rum vid Skärva. Nio takfönster har satts in i på ett loft som
kommer att användas för kommande utställningar. Henrik säger att satsningen på konst vid
Skärva är en satsning som är
här för att stanna. Intentioner
finns också att sprida konst ut
i naturen.

Fristående träff inom Fältbiologernas klimatnätverks studiecirkel om klimatflyktingar. Den här
gången är temat vad som
får människor att fly och
vart de tar vägen – hur påverkar klimatförändringar
livsvillkoren i olika delar
av världen, vilka flyr och
går det att stanna kvar?

Hur skapar man en
mänskligare och rättvisare värld genom lokala initiativ, där både teori och
praktik kan förenas? Det
är frågor som ställs varje
tisdag hos Folk och frö i
Kalmar.

mjukvaran Skype – lägg till alvasnissigtryggsson. Information: Alva
Snis Sigtryggsson, 0760-535242,
a lvasnissigtryggsson@gmail.com

Fröbyte i Katrineholm
Byt fröer som du har samlat
in under sommaren med
andra deltagare. Ta också
gärna med en frökatalog
för gemensam beställning.
Tid: 12/1 kl 18.30. Plats: Studieqq

främjandet, Katrineholm. Anmälan:
0150-66 01 06

Henrik blickar ut genom ett
fönster i riktning mot Karlskrona, som kan skymtas på andra
sidan av den havsvik som skiljer Skärvaområdet från den
gamla örlogsstaden. Henrik säger att Skärvaområdet, som
är naturreservat, förutom att
vara ett utflyktsmål för Karlskronabor samtidigt är ett viktigt strövområde för samhället
Nättraby.

Vilken är lunchserveringens
betydelse?
– Det är en basfunktion att
äta. Det blir mer trivsamt för
människor att vara här då. Serveringen är också ett bra sätt
att bidra till spridandet av framtidens matkultur, ekovegetarisk
mat.
Henrik berättar att de kurser
i exempelvis mjölksyrning och
meditation som arrangeras vid

Folk och frö odlar

Tid: 11/1 kl 18.30–20. Plats: Via
qq

Senast 10/1 till Ragnhild Bergström,

Vid Skärva gård finns en väl tilltagen köksträdgård som
förser serveringen med ekologiska grönsaker. Henrik
Wachtmeister och Maria Triantafyllidou, praktikant från
Grekland, hjälps åt med att rensa kring kålrötterna.

Varje tisdag möts aktiva i Folk och frö för gemensam matlagning och
Foto: Nils-Erik Norrby
diskussioner kring omställning. 

När jag besöker Folk och frö i
Kalmar en tisdagskväll har sju
personer samlats i IOGT-NTO:s
rödmålade stuga i Gamla stan.
Kvällen har inletts med gemensam vegetarisk matlagning,
denna kväll grönsakssoppa med
råvaror från den köksväxtod-

ling aktiva i Folk och frö bedriver i IOGT-NTO:s trädgård. Samtidigt som kvällens middag lagats har man påbörjat kvällens
programpunkt; chutneytillverkning, med äpplen från trädgårdar i närområdet som bas, vilka
kompletteras med egenodlad
gul, vit- och röd lök samt chilipeppar. Vid den gemensamma
middagen diskuteras föregående veckas program, där Kalmar
kommuns energirådgivare föreläst om Kalmar kommuns klimatåtgärder.
Folk och frö bildades år 2012
efter att det blivit känt att IOGTNTO övervägde att sälja sin för-
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platsens potential

En annan grupp som sökt sig
till Skärva är praktikanter från
Sverige, Tyskland, Nederländerna, Grekland och Sydafrika.
Flera av dem är med i en inter-

nationell organisation som förmedlar möjligheter att praktisera vid ekologiska gårdar runt
om i världen. En holländsk volontär tog sommaren 2014 initiativ till att arrangera Glädjefestivalen vid Skärva, där parollen
var ”de små sakerna som gör oss
glada.”
– Jag har flaggat för möjligheterna som finns vid Skärva, nu
kommer det hit människor som

är mer drivande i att genomföra projekt än vad jag är, säger
Henrik, som gärna tonar ned
sin egen roll i utvecklingen av
Skärva.
– Skärva gård är som en blomknopp som börjar slå ut och där
vi ännu inte vet vad det är för
blomma.
Nils-Erik Norrby  
nils-erik@forshult.nu

lök och bygger broar
eningslokal. Bodil Göransson
berättar att hon var en av flera
personer som upplevde det som
ledsamt att en öppen föreningslokal riskerade att hamna i privat
ägo och inte längre vara tillgänglig för allmänheten. IOGT-NTO
har beslutat att tills vidare behålla lokalen, som används av flera
föreningar och organisationer.
Namnet Folk  och frö är en för-

kortning av det ursprungliga
namnet Folk och frö av alla sorter. Namnet syftar på en strävan
att alla ska känna sig välkomna:
integration och multikultur är
ledord, liksom en önskan att byg-

ga en bro mellan stad och land.
– Vi har en ledande princip
att vi inte är en hierarisk organisation. Man får ta det initiativ
man tycker är viktigt och är det
bra initiativ så hänger folk på,
det är en annan sorts demokrati, äger Daphne Thuvesson.
Folk  och frö var  en av cirka
100 stödorganisationer som jobbade ideellt med Klimatriksdagen i Norrköping i juni 2014.
Varje termin driver Folk och
frö en studiecirkel. Denna höst
är temat Omställning. I september deltog Folk och frö i Trafikanternas dag, som var en del

av Europiska trafikantveckan.
Under en dag stängdes en gata
i Kalmar av för biltrafik och användes istället för olika kulturaktiviteter. Folk och frö hade
med sig en ambulerande grönsaksodling på en släpkärra och
la också ut en mandala av blommor och gräsklipp på asfalten.
– Vi utvärderar hela tiden våra
aktiviteter, om vi ska ta ett steg
framåt eller ett steg bakåt. Vi
vill dra ett litet strå till stacken
till en mänskligare och rättvisare värld, säger Aina Hagberg.
Nils-Erik Norrby 
nils-erik@forshult.nu

• omstallning@landetsfria.se

Krönika

Foto: Nils-Erik Norrby

Skärva främst attraherar människor från sydöstra Sverige,
medan
konstutställningarna
rönt intresse hos besökare från
både Stockholm och Köpenhamn.
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Stjärnorna
ger perspektiv

I

den kalla klara vinternatten står den stora vita hunden och
jag och ser på stjärnorna. De är så ofattbart många. Jag låter mig fascineras av Vintergatan och alla små ljus runt
och bortanför den.
Den vita hunden är något mer ofokuserad. Hon är mörkrädd, nämligen, och en mörkrädd vakthund har mycket att
göra när varje prassel kan vara ett monster och varje skugga
ett farligt troll, och matte bara glor rätt upp i himlen som en
idiot. Jag försöker förklara för henne att det är viktigt att se
stjärnorna. De binder mig samman med de som varit före mig
och de som ska komma efter. De påminner mig om hur liten
jag är i det stora världsalltet. De är eviga, jag är tillfällig. Hunden suckar och skäller på en skräckinjagande sten.

När jag kommer in igen bär jag med mig stunden. Plötsligt
inser jag att jag är lyckligt lottad. De som bor i städer kan inte
se det jag ser, för himlen är nersmutsad av ljuskällor som gör
att bara de allra starkaste stjärnorna syns, om ens det. Med
den ökande urbaniseringen i världen blir himlaskådarna allt
färre.
Vad gör det med ett samhälle där de som bestämmer inte
kan se stjärnorna? Vilka perspektiv blir viktiga om allt som
finns är här och nu, det
konstgjorda ljuset från en
datorskärm, billyktor och
Vad gör
strålkastare? Är det en av
det med ett
anledningarna till varför
samhälle
det verkar vara så oviktigt
att prata om att vi förbrudär de som
kar kommande generatiobestämmer
ners resurser på vår egen
inte kan se
tillväxt?
I Sverige går det åt mot-

stjärnorna? Vilka perspektiv blir viktiga
om allt som finns är
här och nu, det konstgjorda ljuset från en
datorskärm, billyktor
och strålkastare?

svarande 3,7 jordklot för
att bevara den livsstil som
politikerna menar är nödvändig för fortsatt tillväxt.
Trots att vi sparar energi,
källsorterar och återvinner
ökar vår energikonsumtion
hela tiden. Det vi vinner
genom ökad effektivitet
tar vi igen genom att konsumera mer. Vi lever som politikerna
vill, men på ett sätt som är förödande för våra barnbarn.
Samhällsforskaren Christer Sanne har en lockande lösning
på problemet. Om vi alla arbetar mindre, och i stället delar på
de arbetsuppgifter som finns, kommer vi också att konsumera
mindre. Samtidigt skärper vi kraven på att ny teknik ska vara
ren och ändamålsenlig. Vår standard skulle vara ungefär som
tidigt 1990-tal, men med mera fritid. Genom att gradvis ställa
om kan vi nå tvågradersmålet år 2030.
Sannes rapport Hur vi

kan leva hållbart 2030
finns för nedladdning på
Naturvårdsverkets hemsida. Läs den, och gå ut och
titta på stjärnorna. Tänk
på det som varit och det
som ska komma, och att
du själv är en länk i världsalltet. Vi har fortfarande
chansen att hindra katastrofen. Än är hoppet inte
förbi. Våra barnbarn kommer att tacka oss.
Ingrid Blanck
Omställare, projektledare, ullkonstnär

