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Samspillet mellem menneske og natur 
 
 
 

Torsdag d. 5. oktober 2017 
Niels Stokholm: 

De fire naturriger er på hver deres måde påvirket af visdomsfyldte 
hjælpende åndelige kræfter, der er med til at give en dybere forståelse 
for forskellene og samspillet mellem dem. 
 
Torsdag d. 26. oktober 2017 
Hans Peter Abrahamsen: 

Planter og Mennesker. – Om lægeplanternes historie, udvikling og 
anvendelse.   
Hvilke kræfter virker ind på planternes vækst? Hvordan er planter forbundet med 
mennesket, og hvad gør nogle planter virksomme i form af lægemidler? Som eksempel 
omtales Allergicas lægemiddel Heparon, der indeholder lægeplanter, som gartneriet 
Mercurialis dyrker og laver ekstrakter af. 
 
Torsdag d. 9. november 2017 
Jens-Otto Andersen: 

Vitalitet – fra muld til køkken. 
Vores grøntsager, frugter, korn og mælk er mere end blot mineraler, proteiner, fedtstoffer 
osv. De er også mere eller mindre vitale. Videnskaben genopdager i vor tid vitaliteten i de 
fødevarer, der bidrager til vores egen vitalitet, vores følelse af overskud og ”fulde 
batterier”, vores evne til at modstå infektioner og diverse dårligdomme. Vi skal følge 
vitaliteten fra mulden i jorden og helt ind i køkkenet. – Hvordan skal vi håndtere og 
tilberede vores fødevarer, så vi bevarer vitaliteten? 
 
Torsdag d. 30. november 2017 
Verner Andersen: 

Askepræparater som erstatning for pesticider – en livsopgave. 
Landbruget bekæmper i stigende omfang skadevoldere – dvs. svampesygdomme, 
skadedyr og ukrudt – med pesticider og GMO-løsninger. Rudolf Steiner omtalte imidlertid 
allerede i 1924 mulighederne for at håndtere skadevoldere med metoder, der holder sig 
inden for det levendes rammer. En af metoderne er brug af askepræparater. Verner 
Andersen ejer en frugtplantage, og et primært ledemotiv for hans liv er opnåelse af en 
dybere indsigt i askepræparaternes natur og virkemåde. 
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Niels Stokholm 
Civilingeniør. Har tidligere bl.a. været gymnasielærer og forsker på DTU. Siden 1975 har 
han drevet biodynamisk landbrug på gården Thorshøjgaard ved Dronningmølle i 
Nordsjælland. 
 
Hans Peter Abrahamsen 
Uddannet som Rudolf Steiner pædagog og senere cand. scient. i biologi og farmaci. 
Speciale i farmakognosi (om lægeplanter). Tidligere ansat ved Wala Heilmittel. Driver nu 
Mercurialis – et biodynamisk specialgartneri ved Sorø. 
 
Jens-Otto Andersen 
Uddannet som landmand og efterfølgende som agronom med PhD-grad. Har arbejdet i 
Demeterforbundet og siden 2001 i Biodynamisk Forskningsforening. Har i samarbejde 
med tyske og hollandske forskere særligt bidraget til, at biokrystallisations-metoden i dag 
er videnskabeligt godkendt. Arbejder i dag med en metode til at undersøge konventionelle, 
økologiske og biodynamiske fødevarers vitalitet. 
 
Verner Andersen 
Uddannet landmand, landbrugstekniker og agronom. Har tidligere bl.a. været 
ulandsarbejder i Indien og lærer på Lyngby Landbrugsskole og Skillebyholm i Järna, 
Sverige. Siden 1990 biodynamisk frugtavler på Bellingehus frugtplantage ved Slangerup. 
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