
Græsser og Korn   

                     4 ’eksklusive’ små kurser i juli måned 
 

 
● Spiselige græsser til Mennesker – Fredag d. 10. juli 
● Farvespillet på Korn gennem udviklingen – Søndag d. 12. juli 
● Enkorn – Vild, Sort, Rød, Gul, Hvid – Lørdag d. 18. juli 
● Farvespillet på Korn gennem udviklingen – Søndag d. 19. juli 

  

Kurserne er for alle interesserede og kan varmt anbefales til 
mennesker som arbejder med iagttagelse af børn, unge og voksne i 
udvikling – altså ikke kun for landmænd☺  
 
Vi vil ved fælles hjælp forsøge at iagttage og medopleve de 
skabende kræfter hos udvalgte græs- og kornplanter – tydeliggøre 
planternes former, farver og udtryk. Planterne er dyrket med 
biodynamisk præpareret gødning og ler-præparatet er anvendt til de 
spiselige græsser. 
    
I år vil der være ekstra fokus på farverne og deres betydning, med 
udgangspunkt i udvalgte kornsorter som repræsenterer menneskets 
kulturudvikling fra den Ur-Indiske kulturperiode (7.227-5.067 f. Kr.) 
frem til den moderne hvede i dag. 
 

Kurserne vil blive afholdt når farverne er mest intense på de 
respektive planter på marken. Kurserne har derfor en ’eksklusiv’ 
karakter, med gode vilkår for iagttagelse af de særlige egenskaber 
hos hver enkelt plante.  
 

Vi vil også studere græsserne og deres betydning og muligheder som 
ny ernæring for mennesker i vores tid. 
Hele plantearbejdet baseres på Rudolf Steiners dynamiske tilgang til 
arbejdet med planterne, med mennesket som grundlag.  



  

Udvalgte spiselige græsser 

Fredag d. 10. juli kl. 14.00-16.00 

  
Iagttagelse af farver og former på udvalgte græsser: 
Vild Havre, Vild Byg, Vild Hvede og Dasypyrum Græs. 

 

 

 
                     Græsser på marken i maj måned 
 
Græsserne har en usædvanlig høj spireevne og er meget nøjsomme. 
De har på mange måder et stort potentiale for ny ernæring til 
mennesker nu og i fremtiden – også i Danmark. 
 
 



  

  

Korn i Farver – Farvespillet på korn igennem udviklingen 

Søndag d. 12. juli kl. 13.00-16.00 

 

Med introduktion til Goethes farvelære  
v. maleterapeut Anette Hauerberg 

 

 
Korn i farver, juli 2019 

 
 

Efter introduktion og beskrivelse af Goethes farvelære, vil vi sammen gå ud og 
iagttage kornets farvespil på marken. 

 

Kornsorterne repræsenterer de forskellige udviklingsperioder fra den Ur-Indiske 
kulturperiode, den Ur-Persiske periode, den Ægyptiske Kulturperiode, den Græsk-
Latinske Kulturperiode frem til vores tid; den 5. Efter Atlantiske periode 

 

Efter deling af observationer vil vi kigge på Rudolf Steiners beskrivelse af farver på 
planter og deres relation til ernæring. 

 

Medbring gerne farveblyanter til eget brug. 



 

Enkorn 
                Lørdag d. 18. juli kl. 13.00-16.00 

  

Iagttagelse af Enkorn: Vild Enkorn, Sort Enkorn, Rød Enkorn, Hvid 
Enkorn og den Solgule Artemisia Enkorn –Enkorn plantens særlige 

forbindelse til Nervesystemet … 

                               

 
 Enkorn skrider frem  

 
 
 



Korn i Farver – Farvespillet på korn igennem udviklingen 

Søndag d. 19. juli kl. 13.00-16.00 
 

Med introduktion til farveformerne Blå, Gul, Rød og Grøn 
v. Eurytmist Lene Asser Jensen (Biodynamisk Landbokvinde) 

Dagen kan ses som en fortsættelse af farvernes udvikling 
fra søndagen inden, eller stå som sin egen farvedag. 

 

 

                 Korn i farver, juli 2019 

Efter introduktion til farvernes bevægelsesformer, vil vi sammen gå ud og iagttage 
farvespillet på markens planter, i midten af juli måned. 

 

Kornsorterne repræsenterer de forskellige udviklingsperioder fra den Ur-Indiske 
kulturperiode, den Ur-Persiske periode, den Ægyptiske Kulturperiode, den Græsk-
Latinske Kulturperiode frem til vores tid; den 5. Efter Atlantiske periode 

 
Efter deling af observationer vil vi kigge på Rudolf Steiners beskrivelse af farver på 
planter og deres relation til ernæring. 

 

Medbring gerne farveblyanter til eget brug. 



 

 

 

Kurserne er for alle interesserede 

 

Kaffe, Thé og Kage serveres 

(Max. 12 deltagere på hvert kursus) 
 

 

Pris pr. kursus: Kr. 400,- 

 

Sted: Flinterupvej 93, 4480 Store Fuglede 

 

 

Tilmelding: tina.rytmisk@gmail.com 

Betaling: Reg.nr. 4317 Kt.nr. 4317 412 010  

eller 

Mobile Pay 26160661 

 

 

Medbragte madpakker kan nydes på stedet fra kl. 12.30 eller på 
’Fugledegård’ i nærheden, med udsigt over Tissø. 

 

 

 



 

 

 

Kornaksets Ur-Formsprog  

Som en ekstra oplevelse, bringes her lidt fotos af de meget tidlige trin på vejen til 
kornaksets formdannelse, vist hos Gedeøjegræs familien:  

  

  



Aegilops Neglecta  

  

  Aegilops Ovata i blomst  

  
  

 
 
 
 
 

 



 

 

                                                   Aegilops Ventricosa i blomst 

 

 

 



  

Aegilops Squarosa  

 
Ånd, Natur og Menneske 

“Så længe mennesket bliver stående ved at iagttage genstandene rundt omkring sig  
og betragter deres love som indplantede principper de beherskes af, har mennesket 

 en følelse af at stå overfor ukendte magter som  
virker på det og pådutter det de tanker, som ligger I deres love.  

Mennesket føler sig 
 ufrit overfor tingene, det oplever naturens lovmæssighed som en stiv nødvendighed  

som det må føje sig efter. 
 

Først når mennesket bliver opmærksom på, at naturkræfterne ikke er andet end  
former for den samme ånd, som også virker I mennesket selv, forstår det at det er  

delagtig I friheden. 
Naturlovmæssighed opleves som tvang, så længe man betragter den som en 

 fremmed magt. 
Lever man sig ind i dens væsen, oplever man den som en kraft, som man også selv  

aktiverer I sit indre; man oplever sig selv 
som produktivt medvirkende element ved tingenes tilblivelse og væsen.” 

 
(Rudolf Steiner; “Goethes Verdensanskuelse” GA 6, s. 101) 

    


