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TIL MINDE OM 

   
Det første Goetheanum                                                          Brandtomten                                                                                                       
 

For 100 år siden, nytårsnat 1922/23 nedbrændte Det første Goetheanum. Her var tale om en påsat 
brand, og ilden tog fuldt ud fat, da det var en træbygning. Bygningen blev opført som et svar på den 
sociale krise efter 1. Verdenskrig og på den daværende tids behov for en spirituel impuls til fornyelse 
af den europæiske kultur. 
 

 
Staben omkring byggeriet 
 
https://goetheanum.ch/en/news/the-first-goetheanum-as-a-community-building  
 
https://www.anthroposophische-gesellschaft.org/blog/goethenaum-100-jahre-nach-der-brandnacht  

 
 

https://goetheanum.ch/en/news/the-first-goetheanum-as-a-community-building
https://www.anthroposophische-gesellschaft.org/blog/goethenaum-100-jahre-nach-der-brandnacht


 
DET ANDET GOETHEANUM – MENNESKENÆRT BYGGERI 

 

 
Efter Det første Goetheanums brand fandt Rudolf Steiner kræfter til at anvise og i begyndelsen lede 
byggeriet af Det andet Goetheanum. Det blev opført mellem 1924 og 1928. Rudolf Steiner døde i 
1925, så bygningen var først færdig til åbning 3 år efter hans død. 
 
https://www.wikiwand.com/da/Goetheanum#Media/Fil:Goetheanum.ogv  
 
Det andet Goetheanum er skabt ud fra menneskets oprette gang og dets kraftudfoldelse fra midten 
nedefter samt opefter. Andre mindre huse blev opført efter samme princip rundt om Goetheanum. 
 

   
Haus De Jaager                                                Eurytmæum 
  
  
https://www.anthroposophie.ch/de/kuenste-architektur/themen/artikel/bildende-kunst/kuenstlerisches-
werk-und-die-impulse-zur-bildenden-kunst/architektur/die-neben.html  
 
 
 

https://www.wikiwand.com/da/Goetheanum#Media/Fil:Goetheanum.ogv
https://www.anthroposophie.ch/de/kuenste-architektur/themen/artikel/bildende-kunst/kuenstlerisches-werk-und-die-impulse-zur-bildenden-kunst/architektur/die-neben.html
https://www.anthroposophie.ch/de/kuenste-architektur/themen/artikel/bildende-kunst/kuenstlerisches-werk-und-die-impulse-zur-bildenden-kunst/architektur/die-neben.html


  
 

KING LEAR 

     
W. Shakespeare                         Shakespeare’s fødested                                   Opførelsen på Goetheanum 
 

”Min kærlighed vejer tungere end mine ord”!  
Det store teaterdrama af William Shakespeare (1564-1616), King Lear opføres 9., 10.,16. og 17. juni 
2023 i Shreinereisaal på Goetheanum. 
 
https://www.goetheanum-buehne.ch/  
 
 

 
 
PARCIFAL 

 
 
2., 7. og 9. april 2023 opføres Richard Wagners opera Parcifal på Goetheanums store scene. I 
opførelsen forenes opera og eurytmi. 
 
https://www.goetheanum-buehne.ch/  
 
 
 
 
 

https://www.goetheanum-buehne.ch/
https://www.goetheanum-buehne.ch/


 

 
EURYTMIOPFØRELSER 2023 

   
Christiane Haid                                                  Fra opførelser 2023 
 
Sektion für bildende Künste ved Goetheanum er ledet af Dr. phil. Christiane Haid. Eurytmiensemblet kalder 
deres nye program ’Wegspuren’. De sætter sig i 2023 den menneskelige friheds sted og moment som 
kunstnerisk opgave. Spørgsmålet om menneskelig ansvarlighed i gøren og laden, i glæde og smerte, i livets 
gang, i tidens hvirvelstrøm eller i et reflekterende overblik trækker spor til en vej med væsentlige tekster og 
billeder. 
 
https://www.goetheanum-buehne.ch/projekte/auswaertige-eurythmie-auffuehrungen-1-1-1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.goetheanum-buehne.ch/projekte/auswaertige-eurythmie-auffuehrungen-1-1-1


VESTLIG MEDITATION 

   
Thomas Johansen                        Henrik Sørensen 
 

Praktiserende læge, Thomas Johansen og idéhistoriker, Henrik Sørensen arbejder sammen om 
rådgivning i Vestlig Meditation. 
Meditationsmetoden tager udgangspunkt i det almindelige hverdagsliv og hjælper med at åbne for 
en bevidst kontakt til de mere subtile lag af menneskelig erfaring. 
 
https://www.vestligmeditation.dk/tekster-til-inspiration/  
 
https://www.antroposofiskkulturhus.dk/2022/12/13/vestlig-meditation-nye-faellesskaber-omkring-
meditativ-praksis/  
 
 

DEN OKKULTE UDVIKLINGSVEJ 

     
 

I dag er den okkulte udviklingsvej eftertragtelsesværdig for mange mennesker. Iagttagelse i de 
højere verdener beror på opbygning af et særligt iagttagelsesorgan i den stræbende persons 
livskraft (æterlegeme) og følelseskraft (astrallegeme), på samme måde som sanseorganerne i det 
fysiske legeme engang blev opbygget. Afgørende er her en bevidst skolingsdannelse ud fra 
tænkningens kraft. 
 
https://www.audoniconsbogsalg.dk/search?orderby=position&controller=search&orderway=desc
&search_query=Johannes+Apokalypse  

 

https://www.vestligmeditation.dk/tekster-til-inspiration/
https://www.antroposofiskkulturhus.dk/2022/12/13/vestlig-meditation-nye-faellesskaber-omkring-meditativ-praksis/
https://www.antroposofiskkulturhus.dk/2022/12/13/vestlig-meditation-nye-faellesskaber-omkring-meditativ-praksis/
https://www.audoniconsbogsalg.dk/search?orderby=position&controller=search&orderway=desc&search_query=Johannes+Apokalypse
https://www.audoniconsbogsalg.dk/search?orderby=position&controller=search&orderway=desc&search_query=Johannes+Apokalypse


GRØN ER HÅBETS FARVE – KISELGÅRDENS KRYDDERURTER 

  
Lis og Ejgil 
 

Ejgil og Lis Rasmussen har drevet Kiselgården efter biodynamiske principper i 30 år. De sidste 25 har 
de solgt grøntsager og krydderurter til først Irma og siden til Coop rundt om i landet. Et af deres 
store drivhuse er fyldt med krydderurter til restauranter som Noma, Relæ, Geranium, Manfred og 
den lokale Elmekro. Planterne vandes med kisel. Gården ligger i Ugerløse syd for Holbæk. 
  
 
https://samvirke.dk/artikler/kiselgaarden-hvor-biodynamiske-krydderurter-er-dyrket-med-kaerlighed  
 
 

FYNS ØKOLOGISKE BUTIK, BAGERI OG CAFÉ 

  
Dineke og Mogens Jensen                                                                          Højbyhus 
 

Dineke og Mogens Jensen driver i fællesskab Højbyhus. De har begge mere end 30 års erfaring med 
økologi. Deres butik har alt, hvad man behøver til en sund, bæredygtig husholdning. De leverer mad 
ud af huset, ligesom også caféens kønne, rolige omgivelser indbyder til et måltid på stedet. Højbyhus 
er beliggende i Højby syd for Odense. 
 

                       
 
https://www.hojbyhus.dk/untitled-c1rrx  

 

https://samvirke.dk/artikler/kiselgaarden-hvor-biodynamiske-krydderurter-er-dyrket-med-kaerlighed
https://www.hojbyhus.dk/untitled-c1rrx


KORNETS HUS I HJØRRING ÅBNET I 2020 

   
Jørn Ussing 
 
Initiativtager til Kornets Hus i Nordjylland er Jørn Ussing, der også er grundlægger af det kendte bageri 
Aurion. Kornets Hus er et nyt oplevelsescenter for hele familien. Man kan gå på opdagelse i den store 
udstilling, og man kan kværne mel, sætte sig hyggeligt ned i kornmarken, deltage i bagekurser m.m. 
 
https://shop.kornetshus.dk/besog-kornets-hus/eftermiddage-i-kornets-hus/?  
 
 

BYGNINGENS INTERERSSANTE ARKITEKTUR 

  
Reiulf Ramstad                                          Kornets Hus 
 

Kornets Hus er tillige et naturens hus, et arkitektonisk sammenspil af former og nuancer. Bygningen 
er skabt af arkitekt Reiulf Ramstad fra en af Norges mest anerkendte tegnestuer. Ganske særligt har 
arkitekten valgt at beklæde både tag og facade i samme materiale, en ægte skærmtegl kaldt 
Pantheon Nordic, hvilket netop giver husets rene linjer og smukke nuancer. 
 

         
 
https://www.reiulframstadarkitekter.com/  
 
 
 
 

https://shop.kornetshus.dk/besog-kornets-hus/eftermiddage-i-kornets-hus/
https://www.reiulframstadarkitekter.com/


BIODYNAMISK JORDBRUG  
EN UDLÆGNING AF RUDOLF STEINERS LANDBRUGSKURSUS 

 

                             
Biodynamisk Jordbrug af Nanna Juliussen 

 
Nanna Juliussen har med sin udlægning af Rudolf Steiners Landbrugskursus ønsket at gøre 
principperne for den biodynamiske dyrkningsmetode lettilgængelig og forståelig for alle. 
Økosystemets funktion i det biodynamiske jordbrug har hendes særlige interesse. 
https://www.gucca.dk/biodynamisk-jordbrug-bog-
p589038?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf9Sy_R2zlWwiN35FtwDzuJMGJQPhtmet4EHCT3bCwf
mLhN5fTvoNchoCs7wQAvD_BwE  
 

https://www.youtube.com/c/BiodynamiskForening  
 
 

NOGLE ARTIKLER FRA LIBRA KAN LÆSES DIGITALT 

         
 
Det kendte norske tidsskrift Libra er nu digitalt tilgængelig med en del af bladets tidligere artikler. På 
hjemmesiden fremgår det, hvilke artikler, man kan læse. 
 
https://libra.antropos.no/Oversikt.html  
 
 

https://www.gucca.dk/biodynamisk-jordbrug-bog-p589038?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf9Sy_R2zlWwiN35FtwDzuJMGJQPhtmet4EHCT3bCwfmLhN5fTvoNchoCs7wQAvD_BwE
https://www.gucca.dk/biodynamisk-jordbrug-bog-p589038?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf9Sy_R2zlWwiN35FtwDzuJMGJQPhtmet4EHCT3bCwfmLhN5fTvoNchoCs7wQAvD_BwE
https://www.gucca.dk/biodynamisk-jordbrug-bog-p589038?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf9Sy_R2zlWwiN35FtwDzuJMGJQPhtmet4EHCT3bCwfmLhN5fTvoNchoCs7wQAvD_BwE
https://www.youtube.com/c/BiodynamiskForening
https://libra.antropos.no/Oversikt.html


FORLAGET FORUM COGITO   

        
 

På forlaget Forum Cogito er tidsskriftet Cogito udkommet siden 1996. Navnet er hentet fra 
Descartes og vil belyse et stadium i europæisk idéhistorie, hvor mennesket som individ vågner til ny 
selvbevidsthed. Bladet skal være samlingssted for en ny spiritualitet. Udgangspunktet er det 
erkendelsesteoretiske, men da det erkendende er nært beslægtet med det skabende, vil der 
fremover også gives plads til andre udtryk.    
 
https://www.forumcogito.no/tidsskriftet/  
 
 
 
           

EN SCHWEIZISK FAGGREN I ANTROPOSOFISK SELSKAB 

  
                                                                                                Medicinsk Sektion Goetheanum 
 

Den schweiziske faggren ’Sterbekultur’ er en selvstændig og selvorganiseret gren samtidig med at 
være forbundet til Antroposofisk Selskabs Medicinske sektion, der igen er forbundet til 
Goetheanums andre fagsektioner. For videre information kan Birgitte Hofer kontaktes på mail:  
 

info@sterbekultur.ch 

 
https://www.sterbekultur.ch/  
 
 

https://www.forumcogito.no/tidsskriftet/
mailto:info@sterbekultur.ch
https://www.sterbekultur.ch/

