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          ”Ligesom dyret lever af næringsoptagelsen…,
           således giver planten, og lever af at give…

          Planten giver, dyret tager i naturens husholdning”
                       Rudolf Steiner i ”Landbrugskurset”

Dyret og planten

   I fortsættelse af sidste års tema om ”sans for sammenhænge” vil vi i år gå mere 
grundlæggende ind i spørgsmålet om samlivet mellem dyr og planter i 
landbrugsvirksomheden: kan vi komme på sporet af, hvordan de to forskellige 
væsenstræk, som antydes i citatet på forsiden, kommer til udtryk hos planten og 
dyret? Her vil vi skildre et forsøg på en arbejdsretning:

   Planten vokser et bestemt sted, har brug for særlige omgivelser for at kunne udfolde 
den retning, den er et udtryk for. Denne udfoldelse forløber gennem årets gang, og vi 
må følge den igennem lang tid, for at få et indtryk af planten i dens helhed. Det som 
folder sig ud og strømmer os i møde i form, farve og duft, berører os sjæleligt; enhver 
plante på sin måde.

   Hos dyret er dette umiddelbare forhold til 
omgivelserne ligesom krænget om, vendt indad: 
dyret udlever sit væsen på grundlag af sine indre 
omgivelser, organerne. Som helhed betragtet har 
dyret naturligvis ligesom planten et forhold til de 
ydre omgivelser, men emanciperet: der er opstået 
en egen verden, et eget oplevelsesrum. På denne 
måde stråler dyret os måske ikke så umiddelbart i 
møde som planten gør; dyrets egen oplevelse 
taler i sin beslægtethed med vores på en anden 
måde end en plante. Det aspekt af verden, som 
dyret har inderliggjort, kan vi komme på sporet af, hvis vi studerer hvad dyret gør,  
hvad det har sans for og opsøger.

   Rudolf Steiner taler i Landbrugskurset om, at disse to forskellige måder at stå i 
verden på giver planten og dyret helt forskellige evner i omgangen med elementerne, 
jord og vand, luft og varme. Hvordan kommer dette til udtryk?  - og hvordan 
udformer vi omgivelserne for planter og dyr og deres gensidige forhold til hinanden 
således, at den retning eller sans, der virker i dem kan komme stærkest muligt til 
udfoldelse i landbrugets kultursammenhæng? 
   Igennem det daglige praktiske arbejde på gården, iagttagelsesøvelser, tegning, 



modelering og fælles studier, vil vi se om vi kan få fat i en lille flig af dette 
omfattende livsområde.

                                            Hjertelig velkommen! 

Om Skjoldhøj
Landbrugsfællesskabet består af Louise Lemche, Kirsten Larsen og Simon Wiesner, 
samt i perioder en praktikant. Skjoldhøj er en lille gård på 8,5 ha, ca. 20 km nordvest 
for Århus, som vi driver biodynamisk siden 2007. Vi dyrker i år ca. 0,5 ha grønsager, 
korn, roer og græsarealer som foder til dyrene: 4 køer og en tyr med opdræt, et par 
grise, høns samt hund og katte. Siden 2010 har vi en lille børnehave på gården. 
 Gården ser vi selv som en begyndelse på det vi 

forsøger at arbejde frem: en mangfoldig 
landbrugskultur; et landbrug, som kan blive 
naturberigende i stedet for det modsatte. For at 
komme videre i den retning, arbejder vi på at kunne 
gå sammen med flere mennesker, og at finde mere 
jord.

 Det er et stort anliggende for os at give yngre 
mennesker en mulighed for at lære landbrugs-arbejdet

at kende. Den årlige sommerarbejdsuge  -  hvortil også andre end ”yngre” er hjerteligt 
velkomne!  -  er en beskeden begyndelse. Vi arbejder på at tilbyde et 1-2-årigt 
uddannelsesgrundforløb i antroposofi og biodynamisk landbrug. Den der er 
interesseret heri, kan henvende sig til os på nedenstående adresse.

     
Praktiske forhold

Vi forudsætter, at de som deltager, vil være aktivt med i alle dagens og ugens forskellige 
arbejdsforløb; dog kan vi lave individuelle aftaler i forhold til alder og arbejdsevne.
Overnatning:
Medbring telt, liggeunderlag og sovepose
Mad: Råvarerne vil gården stå for, men tilberedning og opvask vil være en del af arbejdsopgaverne.
Økonomi:
Vi ser os i år nødsaget til at bede om et kostbidrag på 500 kr. pr. person, som betales ved ankomsten. 
(Individuelle aftaler kan indgåes)
Regn desuden med mindre udgifter til udflugt.
Beklædning:
Medbring arbejdstøj og –sko, regntøj og gummistøvler
Studietekst:
Vi samler en række tekster til brug i studierne. Disse kan fås tilsendt fra slutningen af juni.

For en ordens skyld skal det siges, at vi ikke ønsker alkohol og euforiserende stoffer indblandet i 
ugen

Tilmelding:
Enten via e-mail:   morgenfrue2006@yahoo.dk  , på telefon: 86 21 19 07 eller ved brev til :   
Skjoldhøj Landbrugsfællesskab, Skjoldhøjvej 24, 8471 Sabro
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