
Græsser og Korn  
 3 ’eksklusive’ små kurser   

Iagttagelse af en levende geometri hos udvalgte planter i 
vækst på marken, samt deres farvespil. 

 

 
 

Plantekræfter mellem Sol og Jord 



”Fremtidens menneske vil på bevidst måde 
nærme sig de planter, der passer for det; ikke 

som i dag, da det tænker sig til, hvad der 
afgiver den bedste substans for dets legeme, 

men det vil have en levende tilknytning til 
hver enkelt plante, idet det vil vide, at hvad 

planterne har indsuget, går også ind i det selv. 
At spise vil ikke være en lav og ringe 

beskæftigelse for mennesket, men noget, 
som bliver udført med sjæl og ånd, fordi 

mennesket vil vide, at alt, hvad det fortærer, 
er den ydre form for noget sjæleligt. ” 

(Verden, Jorden og Mennesket, GA 105, s. 47) 

 

Vi vil ved fælles hjælp forsøge at leve os ind til ideen bag 
udvalgte græs- og kornplanter - i planternes former, 
farver og udtryk.    
Planter, som foreningen Artemisia arbejder for at fremme 
og udvikle til ernæring for mennesker i vores tid. 
 
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. 
Kurserne kan derfor også varmt anbefales til Pædagoger, 
Eurytmister og andre, som arbejder med iagttagelse af 
børn, unge og voksne i udvikling. 
 
 
 
 
 



Søn. d. 7. juli kl. 12-16 – Udvalgte græsser 
 
Iagttagelse af farver og former på udvalgte græsser – Vild 
Havre, Vild Byg, Vild Hvede og Dasypyrum Rug. 
 

 

 
 

Vild Havre, unge aks 
 

 

 



 

 

Vild Byg snor sig med sine opdriftskræfter 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
Man. D. 15. juli 12-16 - Enkorn 
 
Iagttagelse af Enkorn: Vild Enkorn, Sort Enkorn, Rød 
Enkorn, Hvid Enkorn og den Solgule Søtofte Enkorn – 
Enkorn plantens særlige forbindelse til Nervesystemet  
 

 

 
 

Enkorn skrider frem 



Lør. d. 20. juli kl. 12-16 – Rug og Spelt med ler 
 
Iagttagelse af Rug: Biodynamisk udviklet Schmidt Rug og 
Dasypyrum rugen, Spelt m. Ler, Belivede mineraler, 
Kaliumsalte og Leveren. 
 

 
                                        
                                       Dasypyrum Rug med lilla farver på halmen 

 



 
 

Spelten med ler skrider igennem bladhinden 
 

 

 



 
 

Schmidt Rugen blomstrer over 3 trin med start midt på akset 
 

 

 

Schmidt Rugen har sine rødder helt tilbage til Rudolf Steiners 
tid, hvor Martin Schmidt blev opfordret til at arbejde 

dynamiserende med rugplanten, ved at dyrke den i forskellige 
æter geografier, for på en levende måde at styrke planten. 

 



Alle tre kurser finder sted på:  

Flinterupvej 93, 4480 Store Fuglede 

 

 

Pris pr. kursus: Kr. 800,- 

Alle 3 kursusdage, kr. 2000,- 

 

Medlemmer af Artemisia halv pris:  

Kursus kr. 400,-  

Alle 3 kursusdage kr. 1000,- 

 

Kursusprisen støtter det frivillige arbejde med planterne 
 

Kaffe, Thé og Kage serveres 

(Max. 12 deltagere på hvert lille kursus) 
 
 

 

Tilmelding: tina.rytmisk@gmail.com , er gældende ved betaling  

Betaling: Reg.nr. 9860 Kt.nr. 0000 610 690, senest 1 uge før kursets 
start. 

 

Medbragte madpakker kan nydes på stedet fra kl. 11.30 eller på 
’Fugledegård’ i nærheden, med udsigt over Tissø. 

 

Arrangør: Foreningen Artemisia www.lysrod.dk 

 

 

 

mailto:tina.rytmisk@gmail.com


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 cylindrica 

 



 

Aegilops Squarosa 

 

 

 

 

Alle fotos er taget på marken i Store Fuglede og de tre første er fra maj 
måned i år. 


