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per spek t i v et

Det dagliga livet är fyllt av en ständig 
ström av händelser och förnimmelser som 
pockar på uppmärksamhet.

Var och en som bestämt sig för att medi-
tera eller föra in andliga övningar i sitt 
liv blir snart medveten om det inre”ryck” 
som behövs för att bryta strömmen av tan-
kar, känslor och viljeimpulser som ocku-
perar medvetandet.

Meditation fodrar ett frihetsutrymme, 
ett inre rum där en andlig fördjupning 
kan äga rum.

Att skapa ett sådant inre rum kan lik-
nas vid en uppvakningsprocess i förhål-
lande till det mer eller mindre kaotiska 
själsinnehåll som för sitt eget liv och som 
i många avseenden liknar ett drömmedve-
tande.

I drömmen upplever själen skeenden 
som ter sig oerhört verkliga och påtagliga 
men som vid uppvaknandet ofta framstår 
som absurda.. Så kan det dagliga livet för-
löpa på liknande sätt utan att själen förmår 
skilja på det som är verkligt eller overkligt 
eller vad som är väsentligt eller oväsent-
ligt i det som sker. Det oväsentliga ”bru-
set” tenderar att helt ta över medvetandet 
med en sådan påträngande och suggestiv 

Att skapa rum
för det väsentliga

Dick Tibbling  & Mats-Ola Ohlsson

kraft att det inte finns tid för något annat.
I Läkepedagogiska kursen säger Rudolf 

Steiner, angående nödvändigheten av att 
komma till en ”inre ro” för att få de rätta 
terapeutiska intuitionerna: ” Och man 
märker genast om någon har anlag för nå-
gon som helst utveckling i den riktningen. 
Man märker det på huruvida han klagar 
på förhinder eller inte. Den som genom-
går en utveckling klagar aldrig över att 
han hindras. Ty i verkligheten hindras el-
ler störs man inte av det ena eller det an-
dra......Ty det gäller att man har i sin makt 
att slita sig loss ur den ena världen och 
finna vägen in i den andra världen. Så bör-
jar allt uppbåd av inre krafter.” Ett sådant 
uttalande ska naturligtvis inte tolkas som 
om anlaget inte skulle kunna utvecklas för 
den som blir medveten om vad som fod-
ras.

Verksamheter som bygger på antropo-
sofisk grund står inför en liknande upp-
gift som den enskilde när det gäller att 
skapa utrymme för det väsentliga.

Även i en krets av människor finns det 
behov av att skapa utrymme för besin-
ning, för att lyssna till den ”stämma”som 
vill påminna om ändamålet för verksam-

heten, ett ändamål vars spirituella aspekt 
kan riskera att tona bort som något man 
engång har drömt.

Det ligger en särskild svårighet i att ska-
pa situationer i det sociala livet som bildar 
rum för samtal och studier som ligger ut-
anför det påtagliga som behöver ”göras”.
Men när det lyckas så kan man många 
gånger märka att man inte förlorar tid, 
utan att man vinner tid.

Man vinner tid därför att man kommer i 
ett gemensamt socialt fält som gynnar det 
som verksamheten har att utveckla och 
genomföra. Liksom det meditativa livet 
måste ha en helt individuell prägel för den 
enskilde så behöver verksamheter former 
och innehåll för besinning som motsvarar 
dess egenart och biografi.



Saltå Kvarn 
 

Efter en andraplats 2o14 klättrade Järna-
företaget i år upp som etta i varumärkes-
undersökningen som Sustainable Brand 
Index gör. 

Undersökningen baseras på konsumen-
ternas åsikter om företagens hållbarhets-
arbete och visar hur Järnaföretaget Saltå 
Kvarn hamnar på första plats i varumär-
kesundersökningen.

– Det är inspirerande att konsumenter-
na uppskattar vårt arbete kring hållbar-
het, som alltid har genomsyrat det vi gör, 
säger Johan Ununger, vd i Saltå Kvarn, i ett 
pressmeddelande.

Saltå Kvarn rankas högre än andra stör-
re varumärken som har en hållbarhets-
profil, trots att man inte använder sig av 
reklam för att marknadsföra sitt gröna ar-
bete.

– Uppenbarligen belönas konsekventa 
och konkreta handlingar av konsumenter-
na, säger Johan Ununger.

Ett riksrepresentativt urval på 95oo 
konsumenter tillfrågades i undersökning-
en och röstade alltså fram Saltå Kvarn som 
det bästa varumärket i Sverige på hållbar-
hetsarbete.
Källa: lt.se. JH

notiser

Ny portal 
Ytterjärna Forum
 

Välkommen till den nya portalen Ytterjärna 
Forum som lyfter fram mänsklig helhets-
syn och hållbarhet för ett bättre samhälle.

I slutet av mars 2o15 lanserade Ytter-
järna Forum (www.ytterjarnaforum.se) 
en egen nyhetsportal med artiklar, blog-
ginlägg och kommentarer kring händel-
ser, forskning och initiativ som kan bidra 
till ett bättre samhälle. Portalen är en del 
i det större samhällsprojektet, Ytterjärna 
Forum, som drivs av Vidarstiftelsen i sam-
verkan med flera antroposofiskt inspire-
rade verksamheter i Ytterjärna.

Ytterjärna Forum vill vara ett samhälls-
projekt där öppenhet och lärande står i 
fokus. Det vill bidra till en värld där män-
niskans behov och möjligheter är utgångs-
punkten, och vill med förvärvade erfaren-
heter delta i samhällsdebatten och bli en 
engagerad aktör i det offentliga rummet. 
”Inspiration till nytänkande” är något av 
projektets motto.

Ytterjärna Forum fokuserar på områ-
dena vård och omsorg, mat och odling, 
utbildning samt kultur, och vill belysa vad 
en tydlig inriktning på hela människan 
och hennes miljö kan innebära. Det görs 
med hjälp av exempel, kunskaper och im-
pulser från ett brett spektrum av aktörer 
och tänkare i olika delar av samhället, 
både i Sverige och internationellt. Bland 
annat exempel från moderna antroposo-
fiskt inspirerade verksamheter.

Ytterjärna Forum vill stå för en modern 
syn på antroposofi men gör inget anspråk 
på att representera antroposofin som hel-
het eller att begränsa sig till enbart antro-
posofiska verksamheter eller idéer.



Än så länge har hemsidan fått stor sprid-
ning och den hade på bara de två första 
månaderna besökts av nästan trettio tu-
sen människor. Om du är intresserad av 
att följa vad som publiceras kan du gå in 
på www.ytterjarnaforum.se, alla inlägg 
postas även till Facebook, sök efter ”Ytter-
järna Forum”.
Redaktionen för Ytterjärna Forum: Anders Kumlander, ansvarig utgivare, Sofia Zetter-
qvist, redaktör & skribent, Staffan Nilsson, pressansvarig & skribent

 

Flow-Bee-Hive
Inom några få dagar lyckades det austra-
lienska projektet Flow Hive samla in flera 
miljoner us-dollar genom offentliga upp-
rop (indiegogo.com). Uppfinningen: en 
bikupa ur vilken honungen suveränt flyter 
ut genom att öppna en kran. Man kan hit-
ta en kritisk granskning av detta på: goo.
gl/PB5vHx

Andra röster: Spikenard Farm Honeybee Sanctuary, spikenardfarm.org
Natural Beekeeping Trust, goo.gl/r6u3uk
MELLIFERA. Översättning GN.

Antikvariat på 
Robygge

 
Robygge i Ytterjärna tar emot böcker till 
antikvariatet på loftet. All litteratur upp-
skattas – just nu framför allt svensk! Över-
skottet från försäljningen går till nytryck 
av böcker från Antroposofiska Bokförla-
get!  Välkommen!

notiser

Unik möjlighet
 

Nordisk sommarkonferens i Goetheanum 
Norden i Goetheanum 
Goetheanum i Norden  

3o juli - 2 augusti

Passa på att uppleva ett annat Goetheanum 
där de nordiska språken klingar på hela 
platsen. Unik möjlighet för dig som inte 
besökt Goetheanum ännu!

Läs mer på: www.nordenigoetheanum.com
Sista anmälningsdag är 16 juli.

Robygge i 
Stockholm!

 
I början av sommaren öppnar Robygge en 
butik på Hornsgtan 28 mitt emot Maria 
kyrka på Söder. Välkommen till Horns-
gatspuckeln! Se hemsida för öppettider: 
www.robygge.se

Lästips: Läs Balder!

Intresserad av Faust? Köp och läs tidskrif-
ten Balder - hela Balder 1/2o15 ägnas upp-
sättningen och arbetet med ”Faust i gas-
klockan” i Gävle.

Inte intresserad av Faust?! Köp Bal-
der 2/2o15 och läs om bland annat Ron-
ny Ambjörnssons nya bok ”Den hemliga 
trädgården”. Läs också om arbetets me-
ning, om bra mat till alla,  om humlor, om 
Medelhavet...
AD



Meditation och
sömnkvalitet

 
Redan en kort meditation på kvällen kan 
tydligt förbättra nattron hos äldre männ-
iskor med sömnstörningar. Det visade 
en studie som publicerades i det ansedda 
medicinmagasinet Jama. Forskarna visade 
på att effekten av meditation var helt jäm-
förbar med medicinering eller psykoterapi. 
Uppmärksamhetsmeditation är konfes-
sionsfri och lätt att lära sig. Försöksperso-
nerna var i genomsnitt 66 år och fick under 
sex veckor, två gånger per vecka, undervis-
ning i denna meditationsteknik. En kon-
trollgrupp fick bara undervisning om god 
“sömnhygien”. Utvärderingen av resulta-
ten visade en tydlig fördel för meditations-
gruppen och inte bara gällande sömnen. 
Även depressiva stämningar och allmän 
trötthet förbättrades. Forskarnas slutsats 
blev att regelbunden uppmärksamhets-
meditation påtagligt kan höja livskvalitén 
hos äldre människor.

NOTIS i DG nr 21-22 2o15. GESUNDHEIT AKTIV. Översättning GN.

Meditation
betyder att inte arbeta med mejsel, men 
med vatten på en sten. Människan betrak-
tar då inte det hon är, utan det hon skall 
bli. Då märker hon förvandlingen. Frie-
drich   Rittelmeyer

är liv på tröskeln mitt i fokuserande för-
bindelse och mottagande öppen hållning. 
Anna-Katharina Dehmelt

är glädjefull hållning till avhängighet, är 
andlig barnexistens. Förtroende, ständig 
strävan och förhoppning. Kännetecken 
för en lycklig barndom, blir till tacksam-
het, tålamod och trohet, dygder i ett and-
ligt barnaskap. Bodo von Plato

betyder att sluta fred med sig själv, ty den 
för till den vindstillhet som meditationen 
möjliggör. Heinz Zimmermann

betyder idag en individuell andlig viljas 
förbindelse med barndomens livskänsla. 
Wolf Ulrich Klünker

betyder ord och handlingar ur en källa 
som inte är inriktad på seger och triumf, 
men på förståelse och försoning. Arthur 
Zajonc

betyder att ha förtroende till tänkandet. 
Tänkandets väsen är på det sättet den 
främmande gästen, som, när jag bjuder in 
denne, blir min gästgivare. Robin Schmidt
Baksidestext DG nr 21-22 2o15. Översättning GN.



Förföljd av avlidna
Drönarepiloter vill 
inte döda längre 

Att avrätta människor med hjälp av dröna-
re utan föregående rättslig prövning – en 
metod som CIA använder sig av – är inte 
förankrad vare sig i folkrätt eller i krigs-
rätt. Nu har ett problem uppstått i detta 
sätt att gå tillväga, som varken har tekniskt 
eller juridiskt ursprung.

Det kommer från piloterna själva. De 
obemannade flygplanen (drönare) som 
kallas ”Predator” (rovdjur) eller ”Reaper” 
(lieman) kan flyga upp till 3o timmar och 
styrs i regel av piloter som sitter i säker-
het i en container i Nevada eller i Texas.  
Drönarna sprider ångest och förskräckel-
se bland befolkningen i Afghanistan och 
i Irak och numera även i Jemen, Syrien 
och Somalia. Antalet civila offer är betyd-
ligt större än man medger. Nu visar det 
sig att många av de 1ooo piloterna lider 
av dessa insatser. Allt fler piloter avsäger 
sig medverkan i detta program. Många 
av dem lider under posttraumatiskt stres-
syndrom (PTSD). Huvudandelen av deras 
verksamhet beskrivs som långtråkig, den 
består i huvudsak av spaningsflyg som ska 
understödja markförbanden. Den egent-
liga belastningen uppstår när piloterna 
måste ingripa med de laserstyrda luft-
markraketerna, s.k. ”hellfire”. Ofta kan de 
inte se på sina monitorer om någon bär 
på ett vapen eller på en skyffel. En av pi-
loterna, som har lämnat tjänsten efter att 
ha dödat minst tretton människor inom 
detta program, Brandon Bryant, skildrar 

i en intervju: ”jag kände mig förföljd av 
en hord av avlidna. Min fysiska hälsa tog 
slut och jag led av att min själsliga hälsa 
höll på att förfalla. Jag led så att jag var 
beredd att skjuta mig. Självmordsfrekven-
sen är mycket stor bland före detta piloter. 
Fast piloternas handlande verkar abstrakt 
och opersonligt får man intrycket av att 
någonting tränger sig in i dem som berör 
dem personligt i det innersta.
Bernhard Steiner. DG nr 15-16 2o15. Översättning FN.

TED talk 
om eurytmi

Föredragsformen har funnit en renäs-
sans med TED talks, ett relativt nytt for-
mat med ursprung i Kalifornien, USA. 
TED står för Technology Entertainment 
Design och är från början och fortfarande 
en årlig konferens med föredrag hållna av 
framstående och ofta kända företrädare 
från vitt skilda områden, allt från politik 
och samhällsvetande till naturvetenskap, 
design och konst. Ett TED talk är ett kort 
föredrag med bildvisning som alltid hålls 
inför publik och filmas för att sedan pu-
bliceras på internet. Formatet har blivit så 
populärt att det blivit ett begrepp och an-
vänds fritt i regi av helt andra aktörer.
Nu senast fick TED-talk ett nytt samman-
hang när rektor Örjan Liebendörfer med 
rubriken ”Eurytmi är en feministisk mot-
ståndsrörelse” talade inför eleverna under 
skoleurytmifestivalen i Järna den 18 april 
2o15. Det drygt 8 minuter långa videoklip-
pet finns att se på Youtube.
 
www.youtube.com/watch?v=zW9S1JHOhNw
TO.



asien

Chunzighu är en liten Kinesisk by nordväst om Peking. Byn lig-
ger väldigt vackert till vid foten av de rosa färgade granit bergen 
utanför Peking. Området står under kultur skydd vilket innebär 
att det inte får byggas höghus här. 

I bergen finns flera tempel, taoistiska och buddhistiska och 
här finns även en Biodynamisk grönsaksodling . 

Trakterna kring Chunzhigu är Pekings största frukt odling. 
Här odlas aprikoser i mängder. På våren är trakten ett bloms-
terhav av blommande aprikosträd och luften är fylld av den söta 
doften från blommorna.

Sedan fyra år tillbaka finns här en Waldorfskola med förskola 
och barnträdgård. 

Här finns även en Waldorflärarutbildning på heltid, en del-
tidsutbildning för läkepedagogik och en allmän antroposofisk 
grundutbildning

Skolan här växer och till höstens första klass har det redan 
kommit sextio ansöknin gar. Sedan förra året har man redan två 
första klasser på skolan.

Andra veckan i mars firades den kommande våren med sång, 
musik och danslekar. Elever och lärare vandrade tillsammans 
ner till grönsaksodlingen som är granne med skolan. Flickor-
na bar sina vackraste sidenkjolar och hade smyckat håret med 
blomsterkransar. Just den här dagen var det klar blå himmel och 
solsken, en underbar vårstämning som påminde om Botticellis 
målning Primavera (våren).

Som höjdpunkt i vårfesten fick eleverna gör den första vårplöj-
ningen med en plog som drogs av lärare och elever. - Varje klass 
fick gemensamt dra plogen tillsammans med sin lärare.

Första klassen kom inte riktigt ner i jorden med plogen och för 
den andra klassen gick det inte mycket bättre. Men med tredje 
klassen blev det en liten plogfåra och den fjärde klassen lyckades 
med att få en riktig plogfåra. Under hela festen sjöng och dansa-
de barnen tillsammans med sina lärare. Det var inspirerande att 

se med vilken glädje som barn, föräldrar och lärare deltog och 
fullförde vårfesten.

Till Waldorflärarutbildningen Chunzighu kommer det lärare 
från hela världen från Schweiz, Tyskland, Australien, Ryssland, 
USA och Sverige.

Från Sverige kom Kjell Andersson från Järna för att undervisa 
i lyrspel och eurytmi men visade även hur man bygger lyror. Det 
var fantastiskt att se hur eleverna på lärarutbildningen gjorde 
eurytmi till lyra och cello, det var som om de alltid hade gjort 
eurytmi. 

Han gav också en mycket uppskattad kurs i att bygga lyror. Ly-
ran är som gjord för Kina det är nämligen musik för hjärtekraf-
terna vilket eleverna också märker.

Det är inte bara i Chunzhigu som Waldorfskolan växer, i en 
förort till Guangzhou i Sydkina i Tianyun byggs en helt ny skola. 

Det är mycket inspirerande att uppleva hur Waldorfpedagogi-
ken tas emot i Kina, det verkar finnas en naturlig grund i den 
kinesiska mentaliteten som gör att de på ett fritt sätt lever sig in i 
pedagogiken och kan glädja sig över den.

Jag ser redan fram emot att åter besöka Kina för att undervisa 
målning på Waldorflärarutbildningen och det antroposofiska 
grundåret.

Att få uppleva denna positiviteten och glädjen hos eleverna vi-
sar på Waldorfpedagogikens aktualitet och verksamhet.

Eleverna upplever att det är att vårda framtiden när de får 
möjligheten att ge skolbarnen en människovärdig bildning med 
Waldorfpedagogiken.

Waldorfpedagogiken upplever en ny vår i Kina.

Kina
Vårfest i 

Chunzighu
Bo Eriksson
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Från tragedi till 
hopp och solidaritet 

Ninni Sol Mchater

Den 25 april skakar jorden Nepal
Jag satt på en buss i centrala Kathmandu 
på väg hem till ”Kevin Rohan Memorial 
Eco Foundation” (KRMEF) när plöts-
ligt hundratals människor från alla håll 
skräckslagna rusande ut på gatorna.

Men min resa började tidigare än så.
Den 18 April befinner jag mig på en bergs-
topp i Sarankot, 8 timmar från Kathman-
du. Omgiven av snöklädda berg och ett liv 
som tycks besitta essensen av livet själv.

Jag ser en man luta sig över sina fröer på 
den jord som han är hemma i. En get betar 
hö från den vackraste av balar, sluttning-
arna viskar tyst om stillhet. Här är det 
dags för mig att ta farväl av mina vänner 
och möta Nepal på egen hand. Jag säger 
hej då och beger mig ner för bergets sling-
rande vägar till ett Internet kafé och skri-
ver ett inlägg till världen.

Jag är i Nepal och söker ett meningsfullt pro-
jekt att bidra till min sista tid i detta vackra 
land. En plats med inspirerande aktiviteter 
omgiven av naturen.

Det tar inte lång tid innan jag sitter i ett 
Skype samtal och får höra om en antropo-
sofiskt inspirerad organisation några tim-
mar från där jag befinner mig. Jag får en 
adress till en hemsida och ett telefon num-
mer, biljetten bokas och nästa dag sitter 
jag på bussen till Kathmandu Walley och 
byn Khahare- KRMEFs hemvist.

Taxi chauffören som tagit mig sista biten 
vevar ner rutan och frågar en västerländsk 
ung kvinna om vägen. Hon ler och svarar 
på Nepali att vi har kommit rätt.

Vi kliver ur bilen, står där tillsammans 
och tar in den plats som omger oss, taxi 
chauffören och jag. Mannen vänder sig till 
mig och frågar nyfiket:

- Är det här ekologiska odlingar dom ar-
betar med? Jag ler, blir varm i hjärtat och 
lycklig av att vara framme.

- Ja, Sir, det är det!

KRMEF är en antroposofiskt inspi-
rerad NGO (non government organisa-
tion) som 2oo8 grundas till minne av 
Krishna och Leela Gurungs son Kevin, 

som gick bort endast 7 år gammal. I sitt 
sorgearbete bestämmer de sig att ge den 
gåva de önskat ge Kevin vidare till sitt 
lokalsamhälle.

Här arbetar de för att skapa en hälso-
sam och hållbar miljö, genom att imple-
mentera miljövänliga och hållbara tek-
niker på en holistisk värdegrund.

På KRMEF möts man av ekobyggpro-
jekt, alternativa energimetoder, biody-
namiska odlingar, ett nystartat Eko-Ka-
fé, Waldorflekskolor, hantverksprojekt 
och en gratis klinik för de boende i och 
kring byn Khahare.

Krishna Gurung, grundaren av KRMEF, 
hälsar mig varmt välkommen tillsam-
mans med ett tiotal leende volontärer och 
medarbetare. Det är snart dags för mid-
dag och alla delar generöst med sig av 
historier och gåvor de berikats med un-
der den tid de spenderat på platsen. Det är 
Lucas sista kväll innan han reser tillbaka 
till USA, efter 6 månader som praktikant 
inom KRMEF. Hans ögon lyser när han 
berättar om sin tid inom organisationen.

Dagen därpå får jag en genomgående 
rundtur. Jag träffar Krishna s föräldrar 
i deras hus bakom den stora byggnaden, 
som utgör kontoret, volontär/gästrum-
men, samlingssalarna och hantverksverk-
staden. Bikuporna ligger som en vacker 
krans kring odlingarna och jag får möjlig-
heten att hugga i med händerna i det prak-
tiska arbetet som sker på platsen. Dagen 
fylls av lerväggsbyggande till det som ska 
bli den femte Waldorfskoleavdelningen 
och jag njuter av att landa in på platsen 
medan vi äter en utsökt Dhal Bhat.

Lördag morgon - dagen de flesta är le-
diga på i Nepal - beslutar jag mig för att 
fara in till Kathmandu för att gå på en 
Ekomarknad. Jag har fått veta att KRMEF 
brukar sälja sina hantverk där och far 
nyfiket iväg för att ta del av det kollektiva 
engagemangets mötesplats, denna lediga 
dag. Efter en inspirerande förmiddag hop-
par jag på bussen tillbaka till Khahare.

En resa som kom att förändra livet för 
mig, och så många.

Runt mig låg nu höghus i ruiner, männ-
iskor var skadade och rädda.

Det tog en sekund innan sinnet hann 
ikapp kroppen och jag registrerade hur 
bussen svajade med en så ovanlig kraft.

Senare fick vi höra att det var den kraf-
tigaste jordbävningen Nepal varit med om 
på över 8o år.

Skalvet kom att följas av en rad nya jord-
bävningar och efterskalv de kommande 
dagarna som jag spenderade i byn Khaha-
re tillsammans med organisationen.

Väl tillbaka i byn Khahare möter jag 
Leela, Krishnas föräldrar, Lola och Meli. 
Lättade håller vi om varandra, tacksamma 
över att alla är oskadda. Dagarna följdes av 
ovisshet kring när nästa skalv skulle kom-
ma. Överallt tvingades alla att sova ute un-
der presenningar, den vardag de var vana, 
vid tycktes bortblåst för alltid.

Att se ett samhälle rasa samman inför mig 
vid ett enda tillfälle. Att inse i varenda cell av 
min kropp vilken förödelse detta innebär för 
varenda individ jag möter på gatan, ställer 
mig inför frågor utan givna svar. Hur ska ni 
få vatten, mat, ett hem att vara trygga i?

Trots det lyser styrkan av överlevnad, om-
sorg och solidaritet starkare än någon förlust.

KRMEF har sedan jordbävningarnas start 
klivit in för att stötta sitt lokalsamhälle. 
Genom att ta sig an det kritiska behovet av 
stöd fokuserar de på mat, vatten, medicin, 
boende, och säkerhet för dem som förlorat 
så mycket. I dagsläget förser KRMEF ca 
26,ooop med vatten dagligen, laddnings-
stationer har satts upp för att göra det möj-
ligt för familjer att hålla kontakten med 
varandra och tillfälliga boende konstruk-
tioner har börjat komma upp. Planeringar 
för att bygga miljövänliga och säkra hus 
och att utvidga resurserna i kliniken för 
att kunna ta emot de skadade är nästa fas.

Vill du vara med och stödja KRMEF!
Välkommen att sätta in valfri summa på:
Plusgiro 25 o8 95 - o, Föreningen SOFIA
Skriv NEPAL- så vi vet destinationen för din 
gåva! Ditt bidrag går oavkortat till KRMEF 
utan administrativa avgifter.

Läs mer: Besök gärna deras Hemsida där ni kan läsa mer 
om organisationens hjärtliga bakgrund, värdepelare 
och strävan. www.krmef.org
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På Krmefs Facebook sida kan ni följa deras 
arbete med ständiga uppdateringar
www.facebook.com/KRMEF

SOFIA
Ungdomspraktikant. Under hösten 2o15 er-
bjuder Föreningen SOFIA 2o praktikplatser. 
Är du mellan 2o och 3o år, intresserad av in-
ternationellt utvecklingsarbete och vill lära 
mer om hållbar utveckling, ekologisk odling 
eller pedagogik i Indien, Dominikanska Re-
publiken eller Sydafrika?
www.foreningensofia.org

v e r k s a m h e t

Flowforms 
Nigel Wells

Unik hantverkskultur med betong och 
konststen i Järna

En uppfinning kom till Järna 1972. Den 
utvecklades och blomstrade tack vare 
människor som var djupt engagerade i 
konst, vetenskap, skönhet och funktio-
nalitet. Jag skriver om några speciella, 
skulpturala vattenskålar som sätter en 
vattenström i gungning. De finns anlag-
da i kaskader i en vattenpark på Rudolf 
Steinerseminariet i Järna. Dessa skålar 
är numera internationellt kända under 
namnet Flowforms (strömformar). I Sve-
rige blev Flowforms kända tack vare den 
svenske konstnären och pedagogen Arne 
Klingborg. Han var både målare, glas-
konstnär, möbeldesigner och landskaps-
konstnär. Tillsammans med arkitekten 
och konstnären Lars Fredlund skapade 
Arne en vacker och funktionell avlopps-
reningspark med kapacitet för 13o per-
soner. De upptäckte att några av de fem 
biodammarna i parken behövde syresät-
tas. Skulptören och uppfinnaren John 
Wilkes Flowforms var en perfekt lösning 
för syresättningen av de biologiska pro-
cesserna i dessa dammar. På det sättet 
blev Flowforms av allmänheten gärna 
förknippade med avloppsrening, vil-
ket inte var meningen från början. I dag 
finns Flowforms i många sammanhang, 
både i funktionell vattenbehandling, i pe-
dagogiska sammanhang eller som vackra 
konstverk. 

1975 såg en landskapsarkitekt de allra 
första små tunna Flowformtrapporna av 
betong i Ytterjärna vattenpark. De var 
uppbyggda på stockar för att kunna flyt-
tas mellan olika dammar. Landskapsar-
kitekten beställde då en serie stora skulp-
turala Flowforms för en kombinerad lek 

och skulpturpark i Akalla Husby i norra 
Stockholm. Tillsammans med John Wil-
kes kunde Nigel Wells, som skulpturstu-
dent, skapa och leverera en serie Flow-
forms i mörk betong i tre olika storlekar. 
Dessa Flowforms finns i dag på många 
ställen i Europa och går under namnet 
Akallaserien. De har tre storlekar är o,5 
till 2 meter breda och har rundade, gene-
rösa former.

Idag gjuts Akallaserien på ett litet be-
tong-konstgjuteri i Järna som heter Ta-
Form. Det är ingen lätt uppgift då den 
största Akalla Flowformen väger ett ton. 
TaForm konstgjuteri startades som ett 
samarbetsprojekt mellan Eino Oinas, MT 
Bygg i Nykvarn, Virbela Ateljé och Nova-
lisskolan. Eino hade tidigare arbetat på 
betongrörsfabriken i Nykvarn till dess att 
den lades ner. Eino är brottare och kla-
rar tunga lyft. Ta Form utvecklades och 
byggdes upp av olle Skoglund och Staf-
fan Karlsson. Idag leds TaForm av två 
professionella skulptörer, Gunnar Carl 
och Helene Aurell, som också var elev på 
John Wilkes skulpturskola i England. Det 
är ett socialföretag där några av medar-
betarna har varit med från starten hos 
byggfirman MT BYgg i Nykvarn.

På TaForm behandlar man ytan på be-
tongen på ett speciellt sätt som på eng-
elska kallas ”reconstituted stone”. En 
konsthantverksmetod importerad från 
ett anrikt gjuteri i Narborough i England 
som heter Empire Stone Ltd. Där utveck-
lade man betongbland ningar med många 
olika sorters stenkross så att man kunde 
få fram en gjuten yta som såg precis ut 
som t.ex. sandsten eller rödsvart porfyr-
granit. De göt många av John Wilkes och 
Nigel Wells Flowform-skulpturer med 
vackra konststensytor, flera av dem finns 
t.ex. i den berömda ING bankens huvud-
kontor i Amsterdam. Empire Stone stäng-
des tyvärr 1994 efter sammanlagt 94 års 
verksamhet. Nigel Wells kunde föra vida-
re konsten och kunskapen. Det finns nu 
få gjuterier som kan detta hantverk. En 
är TaForm i Järna, en annan Flowform 
und Wasser Werkstatt i Düsseldorf, Tysk-
land och en tredje Ruskin Mill i Stroud, 
England med olika vackra konststens-
blandningar från grön, rosa eller svart 
granit och med Larvikitt-kross från Lar-
vik i Norge. Det glittrar både i svart och 
turkos (Serpentin). I Järna gjuter TaForm 
betongprodukter åt flera konstnärer och 
har byggt upp ett eget sortiment som 
skickas ut över hela Sverige. (En svart 
diabas-konststen Akalla Flowform göts 
med en speciell lekfunktion för att place-
ras i en vattenlekpark i Oslo.)

Konststen eller Reconstituted stone 
görs på det sättet att man väljer den sten-
krosssort man vill återskapa och blan-

dar fina fraktioner (o mm — 4 mm) ihop 
med vit eller grå cement och vatten. Vill 
man återskapa en sandstensyta görs det 
bäst med en gul sand och med vit cement 
och vatten. Blandningen vibreras i en 
gjutform antingen jordfuktig eller blöt. 
Vill man åstadkomma en rödgranit (älv-
dalsporfyr)- finish blandar man porfyr-
kross med vit och grå cement och vatten. 
Ju mindre vatten man använder desto 
starkare blir betongen/konststenen. 

Värme utvecklas i stelningsprocessen 
och det är viktigt att återkristalliserings-
processen får tillgång till vatten. När 
man tar den färdiga skulpturen ur gjut-
formen ser den ut som vanlig grå betong. 
Men för att uppnå en vacker, enhetlig 
granitstensyta efterbehandlas betongen 
med en saltsyrelösning som etsar bort ce-
menten på ytan. Sedan måste skulpturen 
stå blöt fyra dagar för att uppnå sin fulla 
styrka. Den vackra skulpturen blir sedan 
förbluffande lik en form huggen i granit, 
därav det engelska namnet ”reconstitu-
ted sten”.

På konstgjuteriet TaForm gjuter man 
nu på ett professionellt sätt vackra pro-
dukter med denna teknik mycket tack 
vare Helene och Gunnar som leder ett 
duktigt team av medarbetare som är stol-
ta över sitt gjuteri. Man gjuter Flowforms 
på uppdrag av Nigel Wells från Virbela 
Ateljé i Järna. Särskilt Flowforms kräver 
en extra noggrann hantering i gjutpro-
cessen då de blir växlande blöta och torra 
under användning. Betongen ska klara 
stora påfrestningar.

Läs mer:
En längre artikel med många bilder hit-

tar du på hemsidan.
www.antroposofi.nu/forum
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i n i t i a t i v

Tematiska 
fältvandringar
Artur Granstedt och medarbetare på 

BERAS

BERAS International, Biodynamiska 
Forskningsinstitutet, Nibble gård och 
Skilleby försöksgård, Järna
• Jorden, maten, havet och klimatet, 

onsdagen den 24 juni kl. 18.oo
• Jorden och klimatet, onsdagen den 22 

juli kl. 18.oo
• Jorden, odlingens historia och dess 

framtid, onsdagen den 26 augusti kl. 
18.oo

Rundvandringarna pågår i ca 2 timmar 
med en presentation av hur ett biodyna-
miskt jordbruk genomförs i vår tid. Här 
ges information om pågående forskning 
och fältförsök med aktuella resultat, samt 
om BERAS-projektet. Vandringarna star-
tar vid BERAS- sekretariatet (Kulturcen-
trum, Ytterjärna) och avslutas med samtal 
på samma plats.

På Nibble gård finns nyanlagda försök 
med olika former av gödsling, såväl med 
som utan användning av biokol och BD 
preparat, samt påbörjade studier av en 
uthållig vallodling, där aktuella resultat 
presenteras.  Här reser sig nu en ny ladu-
gård med höanläggning, för biodynamisk 
mjölk och köttproduktion, inriktad på att 
vara självförsörjande med foder. Nybyggd 
ladugård finns även på gården Yttereneby. 
På Skilleby finns unika våtmarker och 
långliggande försök, med studier av kva-
litet, mullhalter och bördighet. Helt nära, 
på Skillebyholm finns också vårt bio-kris-
tallisations laboratorium för studium av 
formbildandekrafterna i det levande.

Biodynamisk odling bygger på forsk-
ning och praktik som i Sverige pågått se-
dan början av 195o talet och som också 
ligger till grund för utvecklingen av eko-
logisk odling. Vi står inför betydande ut-
maningar i vår tid och det blir avgörande 
hur vi kan sköta jorden och odla vår mat. 
Allt fler människor på jorden måste kunna 
försörjas med närande och hälsosamma 
livsmedel, producerade med hänsyn till 
miljön, klimatet och en långsiktig resurs-
hushållning. Vi står här inför ett vägval 
där ansvaret inför framtiden vilar på hos 
oss alla. Forskningen behövs nu än mer 
för att kunna föra detta arbete vidare.

Alla intresserade, odlare, konsumenter 
och kollegor önskas varmt välkomna!  
Kontakt: info@beras.eu
Webb: www.beras.eu   
För mer information: o8-551 577 99
Föranmälan kan ske redan nu via mail
eller per telefon. 

Fältvandringarna är kostnadsfria, men 
ett bidrag till vår verksamhet mottas gär-
na med (ca) kr 1oo per gång. För ett mini-
mum av 3oo kr per år så blir man medlem 
i vänkretsen och erhåller återkommande 
information om arbetet vid institutet, dess 
forskningsresultat samt om BERAS-pro-
jektets fortsättning. Boken Morgondagens 
jordbruk med senast uppdateringar kan 
nu också beställas (kr 25o;-). Inbetalning 
sker till

PG 13 o1 o5-o med angivande av namn 
och adress (samt ev. e-post) samt vad inbe-
talningarna avser.

i n i t i a t i v

Filosofisk
forskningscirkel

Torsten Lundberg

19o9 skrev Rudolf Steiner om en ännu 
säkrare och framför allt noggrannare in-
dividuell utvecklingsväg än den rent an-
devetenskapliga, men som därför också är 
svårare för många människor, nämligen 
den som han beskrivit 15-2o år tidigare i 
sina filosofiska verk.

”Dessa böcker står på ett mycket viktigt mel-
lanstadium mellan kunskapen om sinnesvärl-
den och kunskapen om den andliga världen. 
De påvisar vad tänkandet kan prestera, när det 
höjer sig över sinnesvärlden men ännu und-
viker att ingå på andeforskningen. Om man 
låter dessa böcker verka på hela sin själ, då är 
man redan inne i den andliga världen, men 
den framträder då endast som en tankevärld. 
Den som har möjlighet att låta detta mellan-
stadium verka på sig går en säker väg och kan 
för den andliga världen tillkämpa sig en känsla 
som för all framtid kommer att bära de skö-
naste frukter.”1

Ett närbesläktat svar fick Walter Johannes 
Stein när han 1922 i Haag frågade Rudolf 
Steiner vad som skulle finnas kvar av hans 
verk om tusen år: ”Inget annat än Frihetens 
filosofi”, svarade Steiner, ”men den inne-
håller allt det andra. När någon realiserar 
den frihetsgärning som skildras däri, så 

hittar hon också antroposofins hela inne-
håll.“                                                                                       

Vi är några som under en tid tittat på 
förutsättningarna för ett arbete i denna 
riktning. Nu finns ett initiativ till en Fri-
hetsfilosofisk forskningscirkel med bas i Järna. 
Vi vill försöka utveckla förståelsen för Ru-
dolf Steiners filosofiska impuls från slutet 
av 18oo-talet. Finansieringsfrågan är inte 
löst men vi räknar med att kunna starta 
cirkeln till hösten. 

Begreppet forskningscirkel går tillbaka 
till arbetarrörelsen och dess folkbild-
ningsideal med kunskapsbildning genom 
studiegruppsarbete och akademisk hand-
ledning. Utgångspunkt för denna vår fri-
hetsfilosofiska forskningscirkel utgörs 
alltså av dialogen mellan oss filosofiska 
lekmän och professionella forskare. 

Till skillnad från vanligt studiearbete 
vill vi att alla deltagare klargör en eller 
flera egna konkreta frågor eller problem-
ställningar, något som vi menar kan un-
derlätta arbetet och göra uppdelning i 
mindre arbetsgrupper möjlig. Via korta 
verksamhetstexter blir det också lättare 
att kommunicera det fortskridande ar-
betet till övriga deltagare, samt till hand-
ledande forskare inför gemensamma ge-
nomgångar. 

Det finns en lista med personer som 
är intresserade av att delta i detta. Är Du 
intresserad kan Du anmäla Dig och Din 
problemställning via mejladressen allra 
sist, och även komma med frågor eller 
bidra med idéer. Exempel på anmälda 
frågeställningar är ”Förhållandet mel-
lan Gadamers hermeneutik och Steiners 
filosofi”; ”Vad menar Steiner egentligen 
med verkligheten?”; ”Cusanos, Aristoteles 
och Heidegger i förhållande till Steiner”; 
”Betydelsen av Steiners begrepp det givna, 
det erfarna och det varseblivna”; ”Vilken slags 
monism förordade Steiner?”; ”Var Steiner 
nykantian?”.  

En anknytningspunkt för den Frihets-
filosofiska forskningscirkeln är Filoso-
figruppen, som startade i Järna 2oo1 och 
som träffas en gång i månaden (kontakt-
person: Jens Christer Lassen, j.chr.las-
sen@hotmail.com). Det går även att delta 
i vår blivande forskningscirkel per distans 
och att närvara kroppsligen endast vid 
utvalda tillfällen. Allt kommer an på den 
egna arbetsinsatsen.

Kontaktperson för den blivande filoso-
fiska forskningscirkeln: Torsten Lund-
berg, Järna, torsten.lundberg@spray.se

1. Från slutet av Grunddragen av vetenska-
pen om det fördolda.
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f e s t i va l

Eurytmi 
Erik Halldén

April är den tid då våren väger mindre än 
regn, en tid då himlen är ett världshav av 
fågelsång och världen draperar sig i gröna 
eurytmislöjor. I Det öde landet skrev T. 
S. Eliot, som bekant är om denna tid, att: 
”April är grymmast av månaderna - driver 
syrener fram ur de döda markerna, blan-
dar begär och minne, kittlar dova rötter 
med vårregn”. Springan mellan det levan-
de och det döda. Den passage som endast 
tillåter inträde. 

Det var i denna tid som Kulturhuset 
Ytterjärna under ett par dagar fylldes av 
3oo elever från ett femtontal nordiska 
waldorfskolor. Den bakomliggande an-
ledningen till denna sammanstrålning: 
en vilja till eurytmi. Dessa elever valde att 
viga en handfull vårdagar åt att resa till 
Järna för att visa och bevittna eurytmi. 
Det är viljehandlingar av denna art som 
uppfyller konsten med liv. Detta livgivan-
de av det sköna möjliggjordes för andra 
året i rad, ytterst välorkestrerat, av Fören-
ingen för eurytmipedagogik, FEP. 

Eurytmin bär hela litteraturhistorien i 
sina händer medan musikhistorien sitter 
på dess axlar. Eurytmin äger Ordet och 
Tonen. Eurytmin kan få himlen att fälla 
sina stjärnor, men den kan inte tala för 
sig själv. Därför är det av största vikt att 
denna typ av välgärningar sker, att någon 
för dess talan. En vacker bild över detta är 
hur eurytmisten Franziska Koch smugg-
lade eurytmidräkter över gränsen mellan 
Öst- och Västberlin; tunna slöjor genom 
massiv betong. Eurytmins resa genom 
springan mellan det levande och det döda, 
en Orfeus som bär livet från underjorden 
utan att vända sig om, med blicken riktad 
endast mot ljuset.  

Luften är ljusets skugga heter det i ett av 
Rudolf Steiners mer poetiska föredrag om 
färg. Musiken är eurytmins skugga, stän-
digt närvarande, det fysiska och det and-
liga som lever sammanlänkade i en oupp-
hörlig spegling. Från flygeln som var lika 
blank och tyst som en skogstjärn bjöds 
förtjusande tolkningar av Debussy och 
Satie. Det fanns stunder när samverkan 
mellan musik och eurytmi var nästintill 
total, stunder där det inte gick att avgöra 
vem som framkallade tonerna ur skogs-
tjärnens svarta inre. Dessa framträdan-
den ingjuter ett starkt hopp om eurytmins 
framtid som växande konstform. 

Dessa dagar bar på något sannerligen 
märkvärdigt, den balanserade obalansen. 
På scenen såg man spår av en eterisk pas-
sare på världssjälens stora papper, upplev-
de mänsklighetens perfekta balanspunkt, 
en oefterhärmlig noggrannhet, vi bevitt-
nade de steg människan tar in i friheten. 
Det fanns ingenting som skavde, ingen 
friktion. Detta tillät ett mottagande av 
konstens svårmod, att verkligen betrakta 
och vara del av den skapade tragiken, 
svärtan som finns i det skrivna ordet, den 
sorg som skänkt bokstäverna sin färg. Ve-
modets skönhet. Aldrig har sträckan varit 
längre mellan det mörker som är tyngre 
än bröstets stenar och det ljus som väcker 
själen och ängarnas blommor på hälften 
av ett ögonblick än i festivaluppsättningen 
av Vem ska trösta knyttet?   

Festivalen hedrades också med celebert 
besök av Agathe Ritter, som dagen till ära 
fyllde 96 år. En centralgestalt inom eu-
rytmin som var en av Solbergahemmets 
grundare och tillhörde den första grup-
pen av eurytmister i Sverige. Detta beri-
kade tillställningen med en djupare för-
ståelse för eurytmins historia, en känsla 
av samhörighet och en enorm vördnad. 
Ritters mycket uppskattade närvaro pla-
cerade festivalen och eurytmin i ett tydli-
gare sammanhang.  

Dagarna som till stor del utspelades 
under Arne Klingborgs takmålning Års-
tidsimaginationerna hade ett skimmer av 
liv och skapande runt sig. Närvaron av vå-
rens inre kvalitéer var ytterst förnimbara, 
upplevelsen av hur detta rörde sig om ett 
inträde i något nytt var ständigt närvaran-
de. När våren kommer börjar jorden andas 
ut sin andlighet i kosmos, står det i en pas-
sage hos Steiner som gjorde sig påmind 
under dessa dagar. 

Eurytmifestivalen var sannerligen 
en sprakande uppvisning av eurytmins 
konstnärliga särställning, ett tecken på 
att denna waldorfskolans hörnsten lig-
ger stadigt, men den var även ett mycket 
sympatiskt exempel på samverkan mel-
lan kultur- och näringslivet. Denna 
tillställning var till stor del möjlig tack 
vare Vidarstiftelsen, Kulturforum, Wal-
dorfskolefederationen, Pedagogiska 
sektionen, Weleda, Örjanskolan, Kultur-
centrum, Saltå, Järna Stenugnsbageri, 
Järna Glass. Det är denna typ av sociala 
impulser som leder till ett mer livskraf-
tigt samhälle. 

Eurytmin är bilden av jaget, själen 
och konsten. Den tillåts vandra fritt ge-
nom springan mellan det levande och 
det döda. Eurytmin bär mänsklighetens 
ande. Den är det exakta och precisa men 
saknar mått. Eurytmin är den uppfyllda 
önskningen. Eurytmifestivalen skänkte 
ett djupare förstående för den främsta av 

konstarter, den visade upp en professiona-
lism och konstnärligt anslag hos eleverna 
som ägde en kosmisk strålglans och den 
förde antroposofin ett steg fram.

e u r y t m i

Companie 
Phoenix från 

Berlin
Felix Nieriker

Några intryck från uppvisningen den 1o 
maj i Kulturhuset i Järna.

För det första är jag allid mycket tack-
sam för de ögonblick då kulturhusets scen 
öppnar sig för eurytmi. Då ”stämmer” lik-
som allt: den vackra salen, sättet hur språ-
ket och musiken klingar i rummet och så 
framför allt hur scenen kan fyllas med 
skiftande färgstämningar, som bara går 
rakt in i själen. ”Uppbrott mot nordost” 
blev en väldigt fin kväll med dikt av Edith 
Södergran, Eino Leino och Dag Hammar-
skjöld samt musik av Arvo Pärt, Alfred 
Schnittke och Dmitrij Sjostakovitj. 

Framförandet av Schnittkesonatens 
första sats drog mig rakt in i nutidens dis-
sonanser, häftiga och hektiska. Genom 
att eurytmin med färg och rörelse ledde 
klangerna in i det synliga – med en gran-
dios koreografi – fick kaoset ”mänskliga” 
dimensioner. Edith Södergrans dikter, två 
på svenska och övriga i tysk översättning 
intog en värdig plats i kvällens program. 
Hennes ord pulserar vid gränser, själsliga, 
andliga, fysiska, alltid på väg att spränga 
dem, därför går de så djupt. Eurytmin 
synliggjorde gränspoesin på ett finstämt 
sätt.

Leddes man i Södergrans värld till 
trösklar, fördes vi i sista framförandet 
över den. Med kännbar djup vördnad 
framställde gruppen – alla åtta var med – 
Dag Hammarskjölds ”Förbarma dig över 
oss” (på tyska).

Eurytmisterna  fick ett starkt stöd av de 
båda talgestalterna Nathalie Kux och Suvi 
Olavinen.  

Ljussättningen, Peter Jackson och Mo-
ritz Meyer, var ett mästerverk. De båda 
musikerna, Michaela Catranis vid flygeln 
och Duncan Blythe cello spred stor be-
geistring med sitt spel. 
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Eurytmi: Renée Krens, Naoko Taguchi, 
Eva-Maria Faul, Anne Grethe Kumlan-
der, Maria Maksimova, Annette Weinich. 
Konstnärlig ledning Barbara Mraz och 
Mikko Jairi. Uppvisningen i Järna var 
slutet av en turné genom städerna Berlin, 
Dornach, Stuttgart, Hamburg och Hel-
singfors. 

e t t  l i v  s om  f ö r s ko l e p e dag o g

En vis liten
krabat
Louise Ejefors

Prolog
Henrik tillhörde de barn som levde i en 
harmonisk förbindelse med allt som om-
gav honom. Han verkade alltid vara nöjd 
och tillfreds med tillvaron trots att han 
inte hade det helt lätt i sitt barnaliv. Han var 
dock älskad av sina föräldrar som fick ho-
nom sent i sina liv. Men det var som om de 
inte fattade att det var ett barn de hade fått. 
Henrik fick ständigt påminna dem därom. 
Man hade intrycket att det var han som 
kom med sina föräldrar och inte tvärtom. 

När Henrik var fem år fick hans för-
äldrar för sig att de skulle gifta sig. En 
annan förälder i gruppen och jag blev 
tillfrågade om vi skulle vilja vara vittnen 
vid ceremonin. Det ville vi, ty det verkade 
inte finnas tillgång till någon släkt. Vi 
träffades i utsatt tid vid rådhuset där vig-
seln skulle ske. Den dagen var det många 
som skulle gifta sig och vi väntade länge 
tills det skulle bli Henriks föräldrars tur. 
Plötsligt reste sig Henrik och såg upp-
rörd ut. – Dom som gifter sig nu, hon med 
den gröna klänningen kom långt efter 
oss – utbrast han. Det visade sig att hans 
föräldrar hade glömt att anmäla sin an-
komst, så de blev inte kallade då det var 
deras tur. Vigselförrättaren hade dock 
uppmärksammat Henriks upprördhet, 
nästa par som skulle vigas blev hans för-
äldrar. Vigselakten var riktigt högtidlig 
och vigselförrättaren höll ett mycket fint 
tal till de båda. När ringarna hade satts på 
fingrarna reste sig helt plötsligt Henrik, 
gick med snabba steg fram till ritbordet 
och trängde sig in mellan sina föräldrar.              

Med högtidlig röst utbrast han – mam-
ma och pappa, det här tycker jag att ni ska 
göra varje dag – vilket framkallade ett le-
ende på allas närvarande läppar inklusi-
ve vigselförrättarens, som kallade Henrik 
för en vis liten krabat. 

När Henrik kom till lekskolan på morg-
narna, med sin mamma i släptåg, utspe-

lade sig oftast ett litet drama i omkläd-
ningsrummet. 

Henrik - knyt upp mina skor mamma.  
Mamman – varför har du så många knu-
tar på skorna?   Henrik - för att jag fick 
knyta skorna själv, för du kommer ju ald-
rig ihåg någonting, du hjälper mig aldrig 
med någonting. Mamman – det här är väl 
inte dina innebyxor -. Henrik - nej, det är 
lekskolans, du tar ju aldrig med några, 
förresten kan du gå nu, för jag går in själv 
till fröken. Ungefär så här brukade det 
låta ganska ofta vid deras ankomst. 

Men en dag blev ankomsten ganska 
annorlunda och som så många gånger 
innan, hade Henrik anledning att vara 
upprörd…

En annorlunda bussresa…
Henrik som nyss fyllt 6 år kommer en dag 
2 timmar senare än vanligt till lekskolan.

Vi andra hade just satt oss i ring för 
att påbörja samlingsstunden när Henrik 
kom inspringandes.

Hela Henrik var upprörd från topp till 
tå. Han trängde sig in i ringen, riktade 
blicken mot mig och så började orden 
trilla ur hans lilla upprörda ansikte.

- Vet du vad min mamma har gjort! Hon 
tog inte bussen som det ska stå etta – etta 
- åtta på för hon pratade med granntan-
ten vid busshållplatsen hela tiden. Så kom 
det en buss som det stod femma -  fyra 
-  nolla på och så gick hon på den bussen 
och granntanten också. Jag sa – mamma, 
mamma, det är fel buss men hon sa bara - 
tyst unge, tyst unge.

Bussen började åka och det var an-
dra hus och träd utanför hela tiden. Då 
började Emma som också var med oss 
att gråta. Vi åkte en lång stund och alla 
vanliga hus och träd var borta. När tiden 
hade gått då brandstationen skulle kom-
ma, så var den också borta. Då ropade jag 
– mamma! mamma!  Brandstationen är 
borta! Då tittade hon äntligen ut genom 
fönstret och då sa hon - åh herregud var 
är vi någonstans? 

Då började Emma gråta ännu mera. Så 
åkte vi med den bussen till slutstationen 
och sen tillbaks till Kista och så tog vi 
äntligen bussen etta – etta - åtta och nu 
är jag här och Emma har redan sprungit 
upp till fröken Eva.

- Men var har du mamma nu då – frå-
gade jag.

- Hon, hon går ju så långsamt, så hon har 
bara hunnit till trappan mot berget (en ut-
omhustrappa som leder upp till lekskolan).

Epilog
Många år efter denna händelse hade wal-
dorfskolan i anslutning till lekskolan sin 
skolavslutning i en kyrka på orten och 
även jag råkade vara där vid denna hög-

tid. Tolfte klassen hade ett avslutnings-
uppträdande.  Först kom en ung dam ur 
tolfte klassen med inledningen till Hjal-
mar Gullbergs dikt – Vem spelar på sin 
pipa…

Därefter stod en ung man i vit eurytmi-
dräkt framför altaret. Med kraftig stäm-
ma framförde han andra versen:

Jag är den gode herden 
som för sin flock i vall… 

Jag kände igen Henrik, den versen pas-
sade till honom, tyckte hans gamla lek-
skolefröken.
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Ett idéhistoriskt 
storverk 

Göran Fant

t i t e l

Morgen ved midnatt
Den unge Rudolf Steiners liv og samtid, 

verk og horisont 1861-19o2

f ö r fa t ta r e

Kaj Skagen

f ö r l ag

Vidarförlaget 2o15, 974 sidor

Kaj Skagens Morgen ved Midnatt är förvisso 
en märklig händelse i nordisk bokutgiv-
ning. Nära tusen sidor om Steiners liv och 
verk fram till 19o2 där varenda sten vänds: 
ett idéhistoriskt megaverk där varenda 
sida känns genomarbetad och genom-
tänkt. Samtidigt är det underhållning på 
högsta nivå. Skagen är en oförliknelig gui-
de genom denna sena 18oo-talsvärld.

Boken har också rent fysiskt blivit en 
något svårhanterlig tegelsten. Själva om-
fånget tycks ha retat gallfeber på en del 
norska kritiker som fått den på sitt bord. 
Och naturligtvis måste det vara en mar-
drömsuppgift att professionellt läsa ige-
nom denna textmassa om man är skeptisk 
redan mot ämnet.  

Men för den som har något intresse för 
denna spännande tid och för Steiner blir 
läsningen ett långt livgivande bad i ett 
hav av tankar, särpräglade människor och 
dramatiska tidshändelser.

Utgångspunkten är personlig. Efter 
många års Steinerstudium upplevde Ska-

gen att det uppstått ett ”erfarenhetslån” 
som måste inlösas. Å ena sidan var hans 
författarverksamhet djupt inspirerad av 
antroposofin. Men samtidigt måste den-
na inspirationskälla stanna inom honom 
som ett slags hemlighet: det esoteriska 
innehållet undandrog sig den prövning 
som man underkastar vanliga fenomen i 
världen. Den inre övningsväg som Stei-
ner anvisar ingav länge ett hopp om att 
det skulle gå att själv uppleva och veri-
fiera detta innehåll. Men när Skagen själv 
inte tyckte sig komma fram på den upp-
stod en spricka mellan det lästa och det 
han kunde stå för.

”Min antroposofi storknade till ett kolossalt 
vaxkabinett med skräckinjagande keruber, 
stränga ärkeänglar, glittrande eterkroppar, 
alternativa julkrubbor, niodelade männis-
koväsen och fantastiska inkarnationsstafet-
ter där historiens alla kändisar uppträdde 
som varandras masker med en förstummad 
Steiner som vänlig guide vars slocknande 
blick någon enstaka gång kunde flamma 
upp så att vaxen rann.”

Är det möjligen så att också andra som 
länge levt med antroposofin åtminstone 
stundom upplevt något liknande? Det 
känns förstås pinsamt att erkänna det för 
sig själv och (etter värre) för andra.

Men det något respektlösa citatet hin-
drar alltså inte insikten att den dolda, 
ockulta dimension som finns i alla re-
ligioner och all mystik återspeglar en 
verklighet.

Därför blev det nödvändigt att hitta 
ett annat sätt att närma sig Steiner. 
Morgen ved Midnatt blev så ett försök 
att på ett annat sätt närma sig Steiner, 
att tränga in i hans liv, i hans omgiv-
ning, tidens centrala händelseförlopp 
och dess kulturkretsar. Steiner är en 
del av allt detta, en kraftfullt agerande 
personlighet som lever intensivt i sin 
samtid och införlivar dess fenomen i 
ett artikulerat, levande tänkande. Men 
som också bärs av en stark inre kontakt 
med dolda världar. Vägen till honom är 
en berättelse som blir en gigantisk bild-
ningsroman.

Genom denna djupt ärliga utgångs-
punkt förverkligas en av Steiners grund-
tankar: Varje idé som inte blir ett ideal i dig 
dödar en själslig kraft. Men varje idé som blir 
ett ideal ger dig livskraft.

Självklart bygger Skagen på tidigare 
studier av Steiners liv. I den självbiografi 
som Steiner skriver under sitt sista lev-
nadsår upptäcker Skagen (liksom andra 
forskare) beskrivningar som problemati-
seras när man konfronterar den med den 
verklighet som möter i andra, mer sam-
tida källor.   

När exempelvis Christoph Lindenberg i 
sin monumentala biografi och i andra stu-
dier visade att Steiner, trots att han senare 
hävdade motsatsen, inte bara i detaljer 
modifierade sina ståndpunkter väckte det 
en stark indignation i många antroposo-
fiska kretsar. Det var som om man före-
ställt sig att Steiner föddes fix och färdig 
och visste allt redan från början. Varje 
ifrågasättande sågs som en hädelse. En så-
dan ståndpunkt är väl i dag ganska utspe-
lad. När Skagen sålunda studerar vägen 
fram emot teosofin och antroposofin som 
en komplicerad process med utvikningar 
och motsägelser är han numera knappast 
kontroversiell. Han diskuterar självklart 
också andra biografier och avstämmer 
dem mot varandra. Bl a betraktar han den 
av många antroposofer starkt ifrågasatte, 
mot antroposofin mycket kritiske, Zander 
med påtaglig respekt men inte alltid med 
instämmande.

Tidigt möte med teosofin
Boken slutar 19o2, alltså strax innan Stei-
ner ansluter till teosofin. Skagen berättar 
utförligt om förspelet till detta. Det första 
mötet utspelade sig i Wien under slutet 
8o-talet. Teosofin hade blivit en rörelse på 
modet i kulturmiljön, både i fashionabla 
och mer bohemiska kretsar som interage-
rade med varandra.

En viktig roll i detta sammanhang spe-
lar Friedrich Eckstein – en synnerligen 
färgstark personlighet.   

Som bekant var Wiens kaféer viktiga kul-
turcentra. Där kunde man sitta dagen lång, 
läsa tidningar, skriva essäer eller roma-
ner och samtala med likasinnade. Under 
en tid angav Steiner faktiskt ett av dessa 
kaféer som sin fasta postadress. Där höll 
bl a Eckstein hov. Han var en passionerad 
bokläsare med ett enormt eget bibliotek, 
dessutom Wagnerentusiast över alla mått. 
Han fotvandrade en gång som en förtida 
hippie från Wien till Bayreuth. Det såg han 
som det enda värdiga sättet att få höra Par-
sifal. Han väckte förstås stort uppseende 
i det högborgerliga Bayreuth (och kunde 
med god förtjänst sälja sina sandaler där). 
Naturligtvis var han omsvärmad som ka-
féfilosof. Skagen berättar att när wientid-
ningarna en dag omtalade ett nytt verk av 
diktaren Kun-Han-Su gav Eckstein (alltid 
påläst) sina bordsgrannar genast en enga-
gerad skildring av denne lyriker från slutet 
av Mingperioden. Dock visade det sig att 
namnet bara var ett tryckfel: författaren var 
i själv verket Knut Hamsun. 

Kanske det säger något om karaktären 
på de människor som företrädde teosofin: 
Eckstein hade i sitt CV ett personligt möte 
med Blavatsky och i sitt bibliotek hade han 
åtskilliga teosofiska skrifter. Han ingick 
också i den teosofiskt intresserade kretsen 
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kring Rosa Mayreder där Steiner också 
umgicks. 

Från den här tiden finns några mycket 
kritiska yttranden om teosofin av Steiner, 
men som Skagen påpekar, tycks dessa 
mest handlat om den dåvarande teosofins 
brist på seriositet och esoterisk substans.

Boken har inte gett plats för foton vil-
ket är synd. Det foto av Eckstein som 
Lindenberg återger i sin Steinerbiografi 
bekräftar intrycket av en personlighet 
med stark utstrålning. Steiner och han 
samtalade bl a om Goethes Sagan om den 
gröna ormen och den sköna liljan, ett verk 
som blev av stor betydelse i den senare 
Steiners teosofiska och antroposofiska 
verksamhet. 

Det sena 18oo-talets antisemitism
Frågan om Steiners relation till antisemi-
tismen är en evervgreen hos antroposo-
fikritikerna. Skagen ger en klargörande 
översikt över den av antisemitism starkt 
präglade kulturmiljön i Centraleuropa 
under slutet av 18oo-talet. 

Självklart är antisemitismen oaccepta-
bel som sådan, men lika självklart måste 
man – då som nu – utan att känna sig som 
antisemit kunna ta avstånd från extrema 
yttringar.

Den dåtida kritiken av den ortodoxa, 
hyperkonservativa judendomen är gan-
ska lik dagens. Nu manifesteras den i 
protester mot den israeliska palestinapo-
litiken som i hög grad präglats av bosät-
tarnas ultraortodoxi. Inte heller väcker 
det någon entusiasm när några rabbiner 
i London beslutat stänga av barn som av 
sina mödrar körs i bil till en judisk skola.

Också under 18oo-talet fanns det en stor 
grupp judar som, liksom Steiner, företräd-
de assimilation i det västerländska sam-
hället. Däremot var han, liksom många 
andra, motståndare till Herzls idé om att 
grunda en judisk stat i Palestina. Förvisso 
fanns det argument för ett återvändande 
efter nära tvåtusen år. Men problemet var 
förstås att landet nu hade invånare som 
inte hade så lätt att förstå varför de skulle 
ge plats för sådana migranter.

Skagen visar övertygande att Steiners 
moderat negativa hållning i första hand 
riktades mot förstelningen i ortodoxa 
miljöer. Här stod han på samma sida som 
många av hans samtids judar. Och redan 
innan Zola skrev sin berömda J’accuse 
tog Steiner i en artikel kraftigt ställning 
för Dreyfus och uttryckte avsky för den 
aggressiva antisemitism som släpptes 
loss i Frankrike i detta sammanhang. 

Nietzsche och Steiner
Efter sitt insjuknande blev Nietzsche en 
av de mest lästa och citerade filosoferna 
på 189o-talet. För Steiner innebar han 

också en viktig fas på vägen mot utveck-
landet av en ny människosyn. Då hade 
Nietzsche, andligt omtöcknad, upphört 
att skriva. I den situationen grundade 
hans syster ett Nietzschearkiv i Wei-
mar. Uppgiften var att ordna och publi-
cera broderns efterlämnade papper.  Ett 
egendomligt öde: än en gång får Steiner 
uppdraget att arbeta med en andlig kvar-
låtenskap i Weimar. Men liksom i fal-
let Goethe vaktas guldet av en kvinnlig 
drake: då var det storfurstinnan Sophie 
av Sachsen som till varje pris ville göm-
ma undan texter i den plötsliga tillgäng-
liga litterära kvarlåtenskapen som kunde 
kompromettera bilden av den sublima 
olympikern Goethe. Nu var det en syster 
till den ännu levande, men insjuknade 
och okontaktbare Nietzsche som ville 
hitta en filologiskt kompetent utgivare 
som kunde ge ut hans efterlämnade, 
men ännu fragmentariska skrifter så att 
de överensstämde med hennes av anti-
semitism och högerextremism präglade 
världsåskådning. Steiner drog sig dock 
snabbt ur detta komprometterande sam-
manhang. Först efter att Nietzschesys-
tern avlidit och fått en statsbegravning 
där hon bl a hyllades av sin vän Hitler och 
efter att tredje riket låg i ruiner – först 
då kunde en seriös granskning av Nietz-
schearkivet genomföras i Tyskland. Ma-
negen var krattad för Karl Schlechtas ve-
tenskapligt genomarbetade publicering 
av de ofullbordade texterna. Han kunde 
avslöja i vilken omfattning bedragerskan 
(som han kallade henne) hade förvanskat 
arvet efter sin bror.

Skagens skildring av detta är mycket 
fängslande. Han diskuterar också Stei-
ners bok om Nietzsche (fast lite förvil-
lande slätar han ut titeln Nietzsche – ein 
Kämpfer gegen seine Zeit till bara Nietzsche). 
Man behöver lite tid innan man fattar vil-
ket verk det är fråga om). Spirituellt ger 
han kapitlet titeln Overmenneskets avrus-
ning. Min norska språkkonsult bekräftar 
att det bör betyda övermänniskans till-
nyktring. Poängen är förstås att allt Stei-
ner rör vid förvandlas till Steiner: Sålun-
da talade Steiner att övermänniskan, som 
hos Nietzsche har skrämmande drag, 
modifierades till den högre kraften i var-
je människa, något förenklat uttryckt.

Goethe som huvudmotiv
Självklart blir Steiners fördjupning i 

Goethes naturvetenskapliga skrifter och 
konsekvenserna därav centrala i varje 
skildring av den här epoken i Steiners 
liv. Biografiskt var han väl förberedd ge-
nom sitt Kantstudium son vidgades till 
att omfatta den tyska idealismens stolta 
tradition med Schiller, Hegel och Schel-
ling. Skagens framställning bygger med 

skärpa och pedagogiskt mästerskap upp 
vägen från det första Goethestudiet fram 
till kunskapsteorin i Frihetens filosofi. 
Av utrymmesskäl avstår jag från att för-
djupa mig i detta.  

Men så mycket bör sägas: till det mest 
fascinerande i Skagens bildningsroman 
hör skildringen av hur Steiner arm i arm 
med Goethe, stödjande sig på Spinozas 
tredje kunskapsform, scientia intuitiva, 
vandrar igenom Kants idealism och se-
dan, mot alla odds, tränger igenom den 
av de kantska åskådningsformerna och 
kategorierna hermetiskt tillslutna järn-
porten och vandrar ut i monismens dof-
tande frihetliga trädgård där Urplantan 
växer och det sinnligt-översinnliga up-
penbaras. Medan Kant naturligtvis förfä-
rad ser på. Vad dagens fackfilosofer säger 
om denna tour de force återstår att se. 

Boken kulminerar i slutkapitlet om 
mystiken, Det glödande vetandet som Ska-
gen kallar det. Det är en värdig avslut-
ning som visar Steiner på tröskeln till 
teosofin. Och slutet skakar om. En ba-
nal fråga är förstås om Skagen avser att 
fortsätta med en andra del av Morgen ved 
Midnatt. Det finns en liten antydning om 
det i bokens inledande kapitel. Men slutet 
tycks motsäga det. Det bryter ut det citat 
av Angelus Silesius som avslutar mystik-
boken. Men i stället för att som Steiner, 
skriva in det i prosan bryter Skagen ut det 
låter det bli en än starkare appell till både 
sig själv och läsaren:

Ja det var sista sidan. Vill du läsa mer?
Bli själv osynlig skrift som bara anden ser.
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Rudolf Steiner, Schriften – Kritische 
Ausgabe (SKA), Band 7, Schriften zur 
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Rudolf Steiner, utgiven och kommente-
rad av Christian Clement, med förord av 

Gerhard Wehr.
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Frommann-holzboog, 2o15

Uppgiften för en kritisk utgåva är frilägga 
ett historiskt material. Den gör det genom 
en kartläggning av verkets tillkomst och 
dess textutveckling, genom ett lösgö-
rande från historiskt betingade utgåvor 
och genom en omsorgsfull friläggning 
av möjliga inneboende läsarter och deras 
bakomliggande motiv. Därmed handlar 
det inte om att slå fast den enda giltiga 
läsarten, snarare om en sensibilitet inför 
flertalet spår som olika möjliga läsningar 
kan ta. Vad som bör framgå av en kritisk 
utgåva är alltså bilden av det inbördes 
sammanhanget mellan de spår som re-
dan intagits men även av de spår som 
ännu har förblivit otillräckligt tecknade. 
Det är således en gedigen arbetsuppgift 

som den föreliggande utgåvan har att lösa. 
Faktiskt lyckas Christian Clement med 
sitt företag, vilket i sig är en bedrift värd 
att uppmärksamma. Genom inkännande 
läsning och behärskande av den stora ar-
senal av verktyg som står humaniora till 
förfogande har ett stort material samlats 
på ett meningsfullt och planmässigt sätt, 
totalt i ett omfång på drygt 6oo sidor. Där-
med är inte sagt att utgåvan är slutgiltig 
och definitiv. Trots rikhaltigt material 
kommer andra forskare säkerligen kunna 
komma med kompletteringar och andra 
synvinklar kunna göras gällande. Anna 
Katharina Dehmelt har redan inkommit 
med några förslag (Die Drei). Men givet att 
ingen liknande utgåva tidigare publicerats 
kommer SKA utgöra ett standardverk som 
framtida uttolkare inte kommer att kunna 
ignorera. 

Särskilt välkommen är SKA med tan-
ke på det stora glapp som på senare tid 
synliggjorts mellan å ena sidan ett ofta 
obarmhärtigt utifrånperspektiv och å an-
dra sidan ett inifrånperspektiv ständigt 
inriktat på försvar av ibland otydliga bas-
tioner. 

I det sammanhanget vill jag gärna fram-
hålla att SKA inte endast är en sak för 
forskare. Betydelsen sträcker sig utöver de 
slutna akademiska rummen. I själva ver-
ket föreligger här den introduktion som 
länge saknats till en central del av Rudolf 
Steiners verk, ett verk som med åren tycks 
ha blivit alltmer svårtillgänglig för nya 
läsare. Den innehåller de pusselbitar som 
behövs för att idag nå förståelse för egen-
arten i den antroposofiska kunskapsskol-
ningen. Som introduktion för ovana läsare 
är SKA förvisso kanske alltför massiv. Det 
vore dock helt möjligt för en kommande 
författare att sammanfatta resultaten på 
ett mer lättillgängligt sätt. 

Att ge en sådan sammanfattning i denna 
bokanmälan vore visserligen lockande 
men skulle spränga gränserna för dess 
ramar. Dock ska här en liten skiss ge en 
aning om vad den skulle kunna innefatta.

De verk av Steiner som presenteras i 
band 7 av SKA är ”Hur uppnår man kun-
skap om högre världar” (GA 1o) och ”Den 
högre kunskapens stadier” (GA 12). De 
presenteras som författarens ”sista hand 
utgåva” tillsammans med en utförlig do-
kumentation av Steiners arbete med ”eso-
teriska skolan”. Särskilt den förstnämnda 
boken har genom åren funnit många lä-
sare och utgivits i talrika upplagor. Inled-
ningssatsen är klassisk och ofta citerad: ”I 
varje människa slumrar förmågor genom 
vilka hon kan tillägna sig kunskaper om 
högre världar”. Många antroposofikän-
nare har också en personlig relation till 
denna bok. Den etablerar en speciell kon-
takt mellan författare och läsare. Som väl-

villig läsare kan man ledas in i ett livslångt 
projekt, kunskapsskolningen, vars förut-
sättningar kan vara fullt greppbara men 
vars faktiska framgång är osäker. Fokus 
hamnar naturligt på läsarens egen insats. 
Utan att förta värdet av detta fokus är det 
viktigt att också lyfta blicken för att se det 
egenartade i denna relation som författa-
ren etablerat med sin läsare. Centralt är att 
boken aldrig har varit menad som en blott 
personlig anvisning. I sådant fall hade 
den kunnat cirkulera som en privatskrift i 
slutna kretsar. Syftet låg mycket mer i of-
fentliggörande och publicering av en kun-
skapsskolning som traditionellt figurerat i 
slutna sammanhang respektive varit latent 
närvarande i en lärdomstradition utan 
att bli fullt explicit uttalad som i denna 
skrift. Vad SKA är mån om att lyfta fram 
är att ”Hur uppnår man kunskap om hö-
gre världar” inte bara offentliggör en äldre 
mysterietradition, utan språkbruk och den 
direkta relationen till läsaren åstadkom-
mer en dramatiserad iscensättning av 
hans ”Frihetens filosofi”, ett sinnliggöran-
de av filosofi helt inom ramen för vad en 
begreppskonst, som filosofi är, kan åstad-
komma. Mysteriedramerna och kunskaps-
kulten (esoteriska skolan) är naturligtvis 
ytterligare steg i denna dramatisering. 
Likväl är den omöjlig att förbise redan i 
skrifterna om kunskapsskolning. Här är 
den argumentativa strukturen från de ti-
digare skrifterna borta. På dess plats tycks 
man finna ett mytologiskt språk. En del 
kan påminna om hallucinationer, visioner, 
illusioner och ålderdomliga invigningsri-
tualer. Men en noggrann, inte bara välvil-
lig, utan filologisk läsning ger vid handen 
att författaren i denna bok inte har lämnat 
sin monistiska filosofi, bara stöpt den i för-
sinnligad form. Granskar man framställ-
ningen framgår det att utgångspunkten 
för kunskapsskolningen fortfarande är en 
fenomenologi av det mänskliga medvetan-
dets innehåll. Ett talande exempel är slut-
kapitlet i ”Hur uppnår man kunskap om 
högre världar”. Inför den store väktaren 
vid tröskeln, som där introduceras, står 
den sökande människan inför beslutet att 
avstå från den personliga himmelen, som 
kunskapsskolningen skulle kunna leda 
fram till, i förmån för fostran av alla väsen 
till frihet. Här blir det klart att kunskaps-
skolningen inte kan leda till upplösning av 
världen eller jaget. Den syftar istället till 
att överta ledningen av jaget i dess upp-
gift att harmoniskt gestalta jorden, dvs. 
ett återknytande till jorden i samma anda 
som en handling ur frihet. I slutkapitlet 
tydliggörs så kunskapsskolningens sanna 
metodologiska grund. 

Den filologiska läsningen tycks alltså 
slå följe med den apologetiska. Det kan 
tolkas som positiva nyheter. Dock är saken 
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därmed inte färdighandlad. SKA och den 
filologiska läsningen lär oss att Steiners 
scenförändring inte är sömlös och opro-
blematisk. Den för med sig ett antal kon-
sekvenser och problematiker som det inte 
går att blunda för. Är kontinuiteten i Stei-
ners verk angelägen måste dessa fenomen 
vara lika angelägna. För att gå dem till 
mötes fordras inget mindre än förmågan 
att i läsningen följa två spår samtidigt, en 
öppenhet inför det oavgjorda. SKA rubri-
cerar och beskriver dessa oavgjorda områ-
den: ”autonomi och auktoritet”, ”esoterik 
och offentlighet”, ”originalitet och homo-
genitet” och ”meditation och suggestion”. 
Här återkommer auktoritetens roll för 
kunskapsskolningen i olika former: som 
extern mästare respektive det högre själ-
vet; som utbildandet av slutna esoteriska 
kretsar i relation till den gällande offent-
lighetsprincipen; som den auktoritet som 
tillmäts författarens skriftliga framställ-
ning respektive vishetslitteraturen. Dessa 
områden kan inte suddas ut, de kräver ett 
kvalificerat och sakorienterat ställnings-
tagande.

Här räcker det inte att luta sig tillbaka 
och förlita sig på att det historiska ma-
terialet gör arbetet utan vår medverkan. 
Här måste positioner formuleras på nytt. 
Den kritiska utgåvan kan ge väsentliga bi-
drag i det hänseendet, men den kan inte 
ensam ge all vägledning. Man får före-
ställa sig att den bör kompletteras med 
olika innehållsmässiga bearbetningar av 
sakfrågor. Till de resultat som SKA nått 
fram till, dess bidrag, hör här två aspek-
ter. För det första, genom pionjärarbetet 
med den grundliga analysen av textut-
vecklingen i ”Hur uppnår man kunskap 
om högre världar”, dokumenteras en 
gradvis förändring av ”mästaren”. Bety-
delsen av mästaren tonas ned till förmån 
för principen om en individualiserad 
kunskapsskolning. Den princip som Stei-
ner har lagt till grund för revideringen av 
upplagorna kan alltså kartläggas och ge 
vägledning för framtida förståelse. För 
det andra gör den utförliga kontextuali-
seringen det övertygande att kunskaps-
skolningen inte kan begränsas till en 
esoterisk horisont. Vad som förbisetts i 
läsningen av skrifterna är den filosofihis-
toriska betydelsen (förutom kopplingen 
till författarens egen frihetsfilosofi även 
till den närvarande tyska idealismen) 
och den psykologiska dimensionen (per-
sonlighetsteorin saknar förelöpare i den 
teosofiska litteraturen och är i egen rätt 
ett originellt svar på den vid denna tid 
framväxande psykologin som vetenskap). 
Framlyftandet och värderingen av dessa 
aspekter bör alltså tillkomma som ytter-
ligare vägledning i den förståelse som vi 
idag kan formulera. 

Utöver de bidrag som SKA lägger fram 
finns även andra områden som kan för-
tydliga kunskapsskolningens aktualitet. 
Angeläget förefaller mig exempelvis det 
omvända perspektiv på auktoritetens 
väsen som utvecklats under senare år, 
särskilt i Gadamers stora verk ”Sanning 
och metod”(196o). Här är auktoritet en 
kunskapsmässig tillgång, snarare än ett 
problem. Det allmänna medvetandets 
uppfattning om auktoritet liktydigt med 
ett abdikerande från förnuftet är inget 
annat än ett historiskt stickspår under 
Upplysningen, förvisso med förblän-
dande effekter på efterkommande gene-
rationer. Den uppfattningen är allt annat 
än en utgångspunkt. Tvärtom handlar 
ett mer kvalificerat upplysningsprojekt 
om att befria auktoritetens väsen från 
”upplysningens extremism” (Gadamer). 
All auktoritet har istället sin yttersta 
utgångspunkt i förnuftet, i en akt av er-
kännande och kunskap, i en djupt rotad 
känsla för förnuftets framträdelseformer. 
All kunskap sker stegvis. Auktoriteten är 
en elastisk modul som svarar mot denna 
vetandets egentliga verklighet. Den ak-
tualiserar så frågan om kunskapsformer 
så som vi känner igen den i skrifterna om 
kunskapsskolningen. För det grova fär-
diga föremålsmedvetandet förblir aukto-
ritet en främmande makt, en ofullständig 
blind kunskap utan sanning. Det saknar 
organ för auktoriteten. Här kan man is-
tället mäta radikaliteten i kunskapsskol-
ningens ansats som utgår från männis-
kans finkänsliga, otillräckligt medvetna, 
slumrande förmågor som sanningskälla. 
I det ofullkomliga finns en kunskaps-
skatt. Tillgången ligger i att dessa förmå-
gor på allvar kan erkänna och aktivera 
ett sinne för auktoriteten i dess fulla för-
nuftspotential. De blir till organ för för-
nuftets etiska dimension och för själva 
ordningen i kunskapen, dess framträdel-
seordning. Evolutionen tillförs genom 
denna tillgång en etisk byggsten som den 
begränsade kunskapskällan, föremåls-
medvetandet, förblir stum inför. 

Utgångspunkten för aktualiteten i kun-
skapsskolningen kunde sammanfattas: I 
varje människa slumrar förmågor genom 
vilka förnuftet kan återfå liv och auktori-
teten befrias.

b o k a n m ä l a n

Klingborg-
evangeliet

 
Erik Halldén

t i t e l

Arne Klingborg Inspiratören

f ö r l ag

Kosmos Förlag 2o15

Arne Klingborgs måleri äger näkterga-
lens klangbotten och vildorkidéernas 
lyskraft, det är ett konstnärskap som står 
mellan det inre och det yttre. Ett konst-
närskap som tyvärr har fått ett oförskämt 
litet rum i den svenska konsthistorien. 
Aurora Klingborg och Pär Granstedts 
bok Arne Klingborg - Inspiratören är 
alltså lika efterlängtad som regnet efter 
en lång tids torka. Boken består av sex 
övergripande kapitel: Antroposofin som 
kulturimpuls i världen, Miljö som ger liv, 
Trädgård till nöje och nytta, Den ofull-
bordade funktionalismen, Kunskap ge-
nom handen och Konstnären Arne Kling-
borg. 

Det är en namnkunnig skara som 
samsas om att delge läsaren hur Arne 
Klingborg färgat deras liv.  Vi lär inte 
bara känna ämnet för boken utan även 
de människor som figurerat i dennes 
omloppsbana. Vid vissa tillfällen lånar 
boken nästintill drag av evangelierna, 
stoffet är det samma men framställs i en 
annan skepnad. Tydligt blir i de vackra 
minnesskildringarna, detaljerade åter-
blickarna och de mer sakliga brottstyck-
ena att Klingborg, precis som titeln för-
medlar, var och förblir en inspiratör.  

De konstnärer som i modern tid målat 
det mest pregnanta dukarna, som besit-
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r e f l e k t ion

Finns jag?
Hans Möller

Den franske författaren och motstånds-
kämpen Jaques Lusseyran, född 1924, har 
genom sina erfarenheter från koncentra-
tionslägret Buchenwald kunnat belysa 
jagets gåta. Som skolpojke förlorade han 
synen genom ett fall i klassrummet. Men 
efter en tid upptäckte han till sin förvå-
ning det inre ljuset. Det finns ett inre ljus 
som ger lys åt världen. ”Istället för att 
klamra mig fast vid ögonens rörelser… 
skådade jag numera från mitt inre”. Han 
upptäckte då samtidigt ljuset och gläd-
jen, de var oskiljaktiga. Det inre ljuset 
kunde han endast möta i kärleksfull, lugn 
stämning. Kärlek betydde seende, hat var 
blindhet, natt. Allt detta har han skildrat 
i sin självbiografi: ”Och det vart ljus”, där 
han vill visa grunden till sitt ovillkorliga 
bejakande, sin kärlek till livet.

2o juli 1943 blev Lusseyran genom förrä-
deri gripen av Gestapo tillsammans med 
tvåtusen andra fransmän.

”Varje gång anblicken och prövningarna 
i lägret blev outhärdliga stängde jag mig 
några minuter ute från den yttre världen. 
Jag nådde den tillflyktsort där ingen SS-
man kunde nå mig. Jag riktade min blick på 
det inre ljuset som jag blev varse vid åtta års 
ålder. Jag lät det bölja genom mig. Och snart 
kunde jag fastställa att detta ljus var liv, att 
det var kärlek”. Ändå var Lusseyran inte 
nationalist, inte anti-tysk. Tvärtom älskade 
han tyskt språk och tysk kultur. Genom sin 
far blev han tidigt bekant med Rudolf Stei-
ners livsverk och reinkarnationstanken 
blev för honom inre verklighet.

Senare gick Lusseyran närmare in på ja-
gets gåta, särskilt i ett föredrag ”Mot ned-
smutsningen av jaget”. Tre veckor innan 
han skulle hålla föredraget i Zürich om-
kom han och hans hustru i en bilolycka 
27 juli 1971. Föredraget fanns som manus-
kript och är ett slags testamente. – Lus-
seyran hade iakttagit att vid intagningen 
till lägret, när man berövats allt, allt hår 
rakats av, att då försvann livsviljan hos 
många. Man hade förlorat sin identitet. De 
levde inte många veckor. Och ändå rörde 
det sig om modiga män som uthärdat tre 
dygns transport i kreatursvagnar och fri-
villigt ställt upp i kampen mot nazismen. 
– vad dog de av? frågar Lusseyran. – De 
dog av jag-brist, genom att förskjuta jaget. 
– Vad är detta gåtfulla jag:

”Jag har redan sagt det till er: Jaget är bräck-
ligt. Det är i var och en av oss inte ens något som 
vi verkligen äger, ett fast konturerat antal för-

ter själsliga kvalitéer, har alla varit inför-
stådda i vikten av modellstudier. Att se 
människan är att se världen. I boken får 
vi ta del av några av Klingborgs modell-
målningar, under läsningen återkommer 
jag ständigt till dessa, bläddrar tillbaka 
var och var annan minut. Dessa tavlor kan 
vid första anblicken upplevas som en pas-
sus men vibrerar av liv; färgen talar till 
betraktaren, konsten verkar via männis-
kan. Storheten i Arne Klingborgs måleri 
vecklar ut sig likt näckrosen som stiger ur 
insjön under morgontimmarna. 

Den kolorit vi finner i Klingborgs konst-
närskap har daggens kristallklara ton och 
trädgårdarnas mångfacetterade palett, 
den tycks uppstå ur verket, komma ini-
från istället för att appliceras på duken. Att 
framställa denna typ av färgspel kräver 
ett djupare förstående för konsten, studier 
inte enbart i estetik utan likväl naturve-
tenskap. William Turners landskap äger 
färgvariationer som hänfört generationer, 
bakom dessa skapelser ligger närgående 
läsning av färgläror samt ett envetet ex-
perimenterande. Detta är något som de 
två delar. Klingborgs relation till Goethes 
Färglära är vårdande och ömsint, under 
det långa arbetet med detta imposanta 
verk blir färgläran nästan Klingborgs egen 
och på så vis blir han sin egen läromästare.   

Att förstå växtvärlden är att förstå kon-
sten. Konstnärer som omger sig med natu-
ren får en helt annan ton i sitt skapande, 
Monets Giverny, Nymans Duvnäs gård, 
Strindbergs Kymmendö, Lundquists 
Drottningholm, Cleves Källviken, listan 
är längre än vintermörkret. Boken har 
flertalet finstämda skildringar av Kling-
borgs förhållande till växternas färgspra-
kande kosmos och det blir lätt att se hur 
resan från barndomens frökataloger till 
anläggandet av en fullskalig trädgårds-
park går parallellt med det egna konstnär-
skapet. Trädgården blir en förlängning av 
konsten och konstnären, i odlandet smäl-
ter motiv och målare ihop.

Att förstår växtvärlden är också ett sätt 
att förstå det yttre rummet. Klingborg 
visade en enorm förståelse för det rums-
liga, såväl inre som yttre: takmålningen 
i Kulturhuset och Vidarklinikens vägg-
målningar. Dessa två är utmärkta exempel 
på den finstämda rumskänsla som fanns 
hos Klingborg, två målningar som är sig-
nifikativa för ett konstnärskap men som 
samtidigt skiljer sig så enormt. Det finns 
en vördnad i dessa verk, en lyhördhet för 
omgivningen som förmedlar känslan av 
att konsten uppstår ur platsens behov.  

Stundtals dyker det upp en föreställning 
om att antroposofin kvävde Klingborgs 
konstnärskap. De olika skribenterna för-
medlar endast denna åsikt och står inte 
själva bakom den men det är likväl en yt-

terst intressant beröringspunkt i sam-
manhanget. Att antroposofin skänktes 
stora mängder tid står klart men den in-
göt en lyster i konstnärskapet som endast 
står att återfinna i naturen. Det är i mötet 
mellan antroposofin och Klingborg som 
det välstämda formspråket uppstår, det 
är där färgfältens mästare inkarneras. 
Möjligtvis hade det skrivits fler rader om 
Klingborgs konstnärskap ifall han aldrig 
kommit i kontakt med Rudolf Steiners be-
greppsvärld, men frågan är om det hade 
ägt samma liv. Något som står klart är att 
antroposofin hade varit betydligt mindre 
uttrycksfull. 

Arne Klingborgs måleri står relativt 
för sig själv i den svenska konsthistorien, 
endast sällan går det att urskilja inspira-
törer. Det självporträtt som finns i boken 
bär dock ett släktskap med Gunnar Tor-
hamns dukar även om Klingborg nog lig-
ger närmre Ingegerd Torhamns estetiska 
värld. Däremot finner vi något av en like i 
Olle Nyman, de två verkade i olika världar 
men växte ur samma jord. Klingborg bör-
jade på Konstakademin året efter det att 
Nyman slutat. De har både en övertygelse 
om den offentliga konstens betydelse, 
skördar färgfältens stora gåvor och är som 
mest sprakande när de, precis som Matis-
se, använder sig av det kollageartade. 

Under läsningen av Arne Klingborg - 
Inspiratören växer bilden av en mytolo-
gisk person fram, en person som lyser så 
klart att han skulle kunna vara en stjärn-
bild. Det finns en bredd i skapandet som 
endast återfinns hos Strindberg, det finns 
en trollsländans respekt för livet och den 
förälskades förmåga att se alltets skön-
het. Det är en bok som uppfyller läsaren 
av världen. 
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mågor som vi med stolthet besitter. Det är som 
en impuls, en slags rörelse. Det är som en kraft 
som ännu står nära sin födelse. Det är ett löfte, 
så kan jag uttrycka det, som är givet männis-
kan, att hon en dag skall bli som universum, att 
hon en dag skall kunna skåda världen med klar-
vaket öppnade ögon, ja att hon samtidigt skall 
kunna varsebli sig själv och inse att det råder ett 
ordningsförhållande, en nödvändig förbindelse 
mellan henne och denna värld. 

Jaget är rikdomen i armodet, det är intres-
set när allting omkring oss tråkar ut oss. Det är 
hoppet också när alla objektiva chanser för hopp 
har försvunnit. Ur jaget stammar människans 
hela skaparvärld. Och slutligen är det vad som 
blir över för oss, när alls ingenting mer utifrån 
tillkommer oss och våra krafter dock är tillräck-
ligt stora för att övervinna denna tomhet.”

Vi kan jämföra med Steiners ord, att ja-
get är människans yngsta väsensled, bar-
net inom oss, vår andliga kärna med obe-
gränsad utvecklingskraft och förmåga att 
förbinda oss med världen. Det moderna 
ödet som Lusseyran skildrar innebär en 
ständig kamp för jagets herravälde i kamp 
mot de krafter som vill dämpa medvetan-
det, försmutsa jaget och splittra det. Det 
moderna ödet för en stor del av mänsk-
ligheten är att ställas på egen grund, att 
tvingas lämna hem, familj, fosterland, att 
förlora alla ägodelar, att se sina hem bom-
bas sönder och utsättas för militärers och 
terrorgruppers övervåld. Man tvingas 
lämna allt. Många riskerar livet på farliga 
flyktvägar. I den rika västvärlden växer 
otryggheten. När som helst kan man förlo-
ra sitt arbete, våldet lurar överallt. Finner 
människan inte förankring i sitt eget jag 
går hon under. Kommer så till detta den 
inre ensamheten i konsumtionssamhället. 
Livet tycks vara en grym slump, överlev-
nadskampen styr allt. Någon djupare me-
ning ser vi inte, traditionella värden har 
förlorat sitt innehåll och jag är mig själv 
en gåta. – Många människor bär på sådana 
frågor. Jag är utkastad i världen och en-
dast jag själv kan finna min livsmening. 

I vår tid utsätts jaget för svåra attacker 
från akademiskt håll. Den inflytelserike 
amerikanske behavioristen B.F. Skinner 
hävdade redan i mitten av 19oo-talet att 
nu måste vi bli kvitt vår olycksaliga tro på 
människans frihet och värdighet, som gör 
att vi tillåter henne så många dumheter, 
miljöförstöring, överbefolkning och kärn-
vapen. Skinner inspirerades av Pavlovs 
försök med betingning av hundar. Skin-
ner utvecklade sin egen variant ”operant 
conditioning”. Ett beteende förstärks om 
vi genom yttre manipulation stimule-
ras, ”belönas”, redan från barndomen. Vi 
har inte råd med friheten, det gäller vår 
överlevnad. I sin bok ”Bortom frihet och 
värdighet”, 1971, skriver Skinner: ”Vi vå-
gar lugnt påstå att det är skönt att bli kvitt 

människan som människa. Endast genom 
att avsätta henne kan vi ta itu med de verk-
liga orsakerna till människans beteende”. 
Undervisning ser Skinner som teknologi, 
belöningspro gram.

Nu hävdar en tysk filosof, Thomas Met-
zinger, med stöd av neurovetenskapen att 
jaget är en illusion vi bör göra oss av med. 
2oo3 utgav han en 7oo-sidig tungviktare 
”Being No one”. Han hävdar att ingen 
människa någonsin haft ett jag. Vi har 
bara en jagmodell som hjärnan aktiverar 
efter behov. I sin nyutkomna bok ”The Ego 
Tunnel – The Science of the Mind and the 
Myth of the Self” säger han att om vi tar 
oss ut ur ”jagtunneln”, slipper vi många 
av subjektivitetens lidanden och ångest. 
Människan är ”ett elektroniskt modul-
system” som systematiskt och godtyckligt 
förväxlar innehållet i vår egentillverkade 
jag-modell med en stabil och autentisk 
identitet. Vi är ”jaglösa jagmaskiner”. Det 
stora hindret för självkännedom är jag-
illusionen. Det är dags att ta ett tårfyllt 
avsked både av den högmodiga humanis-
mens jag som av religionens odödliga själ, 
säger han. Med hjälp av neurokemiska 
justeringar kan vi kontrollera våra sinnes-
stämningar och så slipper vi subjektivite-
tens lidande. Francis Cric som samman 
med J.D. Watson kartlade DNA-spiralerna 
hävdar att människan är ett neuronpaket.

Metzinger använder 7oo sidor för att be-
visa att vi är ingen. Så länge han skildrar 
hur ”vi” fungerar kan han verka överty-
gande. Men skulle han modigt ha avslutat 
boken med orden: Att detta är reslutat av 
ett arbete hos ett neurologiskt elektroke-
miskt system kallat Thomas Metzinger så 
skulle boken fått ett löjets skimmer över 
sig. – Det är möjligt att förneka anden, för-
neka jaget endast genom att förneka sig 
själv, det som vi har närmast oss och inte 
upplevs utifrån. Det är endast jag som kan 
säga jag till mig själv. Vi kan direkt känna 
skillnaden på en reflex som orsakas av ett 
slag utifrån och gör att ett ben rycker till 
och när det är jag själv.

Vilken framtid går vi till mötes om såda-
na tankar slår rot? Moral och ansvar finns 
ingenstans utanför den fria, självansvari-
ga individen. Vad ingen av de omnämnda 
forskarna tycks medvetna om är att så ofta 
använda ordet ”vi”. Vi är pluralis av jag. Ja-
get dyker ständigt upp i form av ett luddigt 
”vi” som ska styra utvecklingen. 

Det är svårt, nästan omöjligt, att disku-
tera jaget med människor som genom in-
tellektet har förträngt upplevelsen av sitt 
eget jag och gjort sig jaglösa. Men genom 
egen jagutveckling kan människor ge ex-
empel som berör omvärlden så som till 
exempel Gandhi och Mandela. I litteratu-
ren och i mytologin kan man också finna 
kraftfulla bilder.

a n non s

Eurytmiutbild-
ning på deltid vid 
Steinerhögskolan i 

Järna
Vi erbjuder:
Eurytmins grunder 2 år: Kurs öppen för 
alla intresserade av personlig utveckling 
genom rörelse.

Eurytmiinstruktör 4 år: Utbildning i att 
fördjupa sig i rörelse som pedagogiskt 
ämne. En kompetensutveckling för bl.a. 
lärare, förskollärare, danslärare och mu-
siklärare i att lära känna rörelsens bety-
delse för mänsklig utveckling.

Eurytmilärare 6 år: Utbildning till euryt-
milärare på Waldorfskola.

Vi träffas 11 helger/ år, med egna övnings- 
och arbetsuppgifter däremellan, samt en 
sommarvecka/ år.
Tiderna är fredagar kl 16.oo - lördagar kl 
16.oo 
Huvudlärare är Maria Birnbaum, Hans 
Fors, Marianne Kleiser Fors och Markus 
Keller. Samtliga lärare har lång konstnär-
lig verksamhet bakom sig och mångårig 
erfarenhet av att utbilda eurytmister och 
eurytmilärare.

För mer info se: Eurytmi deltid på:
steinerhögskolan.se
Anmälan:
maria.birnbaum@outlook.com
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Else Melander †

6.3 1921 – 2.9 2o14

Gunnar Melander †

25.5 1921 – 8.3 2o15

Ett par av den biodynamiska odlingens 
pionjärer har gått ur tiden.

Else föddes i Blekinge i en familj med två 
systrar. Fadern var lärare och rektor i en 
liten byskola där familjen även bodde un-
der hennes första år.

Else stod mycket nära sin far som också 
var traktens kantor. Redan som liten flicka 
brukade hon med stor glädje och hängi-
venhet vara med honom vid orgeln i kyr-
kan när han spelade till gudstjänsten på 
söndagarna.

Senare flyttade familjen till Lund och 
stannade där.

Modern ägnade sig i stillhet åt spets-
hantverk, knyppling, sömnad och broderi. 
Det musikaliska inslaget i familjen var 
starkt och tidigt fann Else glädjen i fiolen 
som följde henne genom livet. Hon var en 
utpräglad natur och en frihetsmänniska. 
Enligt egen utsago vistades hon hela da-
garna ensam i skogen under barnaåren. 
Ett starkt intresse för blommornas värld 
växte fram och på egen hand botaniserade 
hon ute på sina strövtåg. Efter sin far tog 
hon upp intresset för språk och senare i li-
vet vid små lediga stunder studerade hon 
både finska, grekiska, spanska och ryska, 
utöver tyskan och engelskan som hon re-
dan behärskade. 

En tid efter studenten bestämde Else sig 
för att studera till agronom och började på 
Önnesta lantmannaskola i Skåne där hon 
snart fann sin livskamrat Gunnar. Under 
en praktiktid i Jämtland stötte hon i ett 
möte på antroposofin. Hon delade dessa 
nya tankar med Gunnar. Deras gemen-
samma långa livsväg tillsammans bör-
jade. De gifte sig. Else visste att hon ville 
ha många barn. Alltid med samma glädje 
och entusiasm tog hon emot alla sina sju 
små liv.

Gunnar var inte bara praktiker utan 
även en utpräglad idealist som arbetade i 
den tidens pionjärsanda. Han föddes i ut-
kanten av Stockholm i en familj med två 
systrar, även han. De flyttade senare till 
Göteborg. Fadern var lärare och kemist. 
Modern hade intresse för konsten och äg-
nade sig en del åt måleri.

Studier var inget Gunnar fördjupade sig 
i. Istället var det idrotten som blev hans 
väg in i vuxenlivet. Han ägnade sig åt flera 
sporter med framgång, särskilt bågskytte 
där han fick många utmärkelser.

Som ung vuxen mognade det fram att 
han ville ägna sig åt det jordnära, prak-
tiska livet och ödet förde honom till Ön-
nesta lantmannaskola. Där träffade han 
en flicka, sin kära Elsa, för så hette hon på 
den tiden.

Entusiastiska över den nyvunna antro-
posofin satte de sig allt mer in i de bio-
dynamiska principerna. De startade sin 
första trädgård i Blekinge där de odlade i 
huvudsak blommor, frukt och bär.   

I mitten av 5o-talet gick färden vidare 
mot Stockholm och Kristofferskolan, för 
nu var det dags för de äldsta barnen att 
börja skolan.

En ny ödesväg påbörjades. Genom kon-
takter med Frans och Birgitta Carlgren på 
Torsätra gård kunde nu arbetet fortsätta. 
Torsätra låg i Uppland vid Mälaren ut-
anför Kungsängen. En ny trädgård växte 
fram under deras vård. Torsätra var på den 
tiden ett centrum för det antroposofiska 
livet och arbetet.

Efter nästan tio år kom nästa uppbrott 
när beskedet kom att alla måste flytta 
inom fyra år, marken skulle övertas av mi-
litären. En biodynamisk gård omvandla-
des till ett militärfält, Svea Livgarde. Detta 
blev startskottet för den nuvarande biody-
namiska gårdsverksamheten i Ytterjärna. 
Under denna tidsperiod hade de två sista 
barnen kommit till. Familjen var fulltalig 
och fick nu söka sig en ny plats, igen.

Siri och Filip Karlsson hade också etable-
rat sig på Torsätra. Siri arbetade i trädgår-
den med Else, Gunnar och barnen. Filip 
arbetade i lagården först. När familjen Me-
lander flyttade, övertog de trädgården un-
der några år innan också de var tvungna att 
ge sig av. Tillsammans med familjen Carl-
gren flyttade de till Nibble gård i Järna.

Familjen Melander landade, efter att ha 
övervägt Järna, bara några mil från Tor-
sätra på Lennartsnäs säteri, också den 
belägen vid en vik av Mälaren. Där fick de 
arrendera en fullkomlig igenvuxen träd-
gård tillhörande ett större lantbruk. Det 
var bara att börja om från början igen. Ef-
ter en tid växte en ny och frodig trädgård 
fram.

På den tiden var det inte vanligt med 
gårdsbutiker, så Gunnar öppnade en bu-
tik i Östermalms Saluhall i Stockholm 
där han sålde hälsokostprodukter och fick 
avsättning för sina prima trädgårdsvaror. 
Så småningom började affärerna går bra 
och han öppnade även en butik i Hötorgs-
hallen. Han levererade även grönsaker 
till Kristofferskolan samt hemleveranser, 
kanske Sveriges första ekolåda!

Två gångar till bar det av efter Lennarts-
näs. Och båda gångar med nybyggnatio-
ner. Man kan säga att Else och Gunnars 
livsväg kantades av uppbrott, nystart och 
hårt arbete innan de till sist landade i sin 
sista bostad på Tunabergs äldreboende i 
Järna. Där fortsatte arbetet nu på ett nytt 
sätt. Else arbetade ivrigt med översättning 
av antroposofisk litteratur för Telleby bok-
förlag. Gunnar satt och knåpade på sin 
självbiografi som gavs ut på Wrå förlag, 
”Glimtar från en biodynamikers livsväg”. 
Som pensionär har Gunnar vid sidan om 
husbyggen och husbehovsodlingar va-
rit verksam politiskt för miljöpartiet och 
suttit som nämndeman en tid i Södertälje 
Tingshus. Gunnar engagerade sig även 
som ordförande i den Biodynamiska För-
eningen under många år. Redan på 6o-ta-
let yttrade han i sin kritiska inställning till 
politiken att det borde finnas ett miljöpar-
ti, långt innan begreppet förmodligen ens 
hade myntats. Gunnar bar under hela sin 
livsgärning den biodynamiska impulsen 
varmt i sitt hjärta. I tysthet och i en viss 
enslighet har Else och Gunnar tjänat den 
antroposofiska impulsen utanför de mer 
centrala sammanhangen i Järna.

Eva Melander

Minne av Gunnar och Else Melander
Det är med stor respekt man tar del av 
människoöden som Gunnar och Else Me-
lander och som här återgetts glimtar ifrån 
av dottern Eva Melander. Gunnar och Elsa 
har betytt mycket också för mig liksom 
för många andra inom det biodynamiska 
arbetet. Under en period de senare åren 
möttes jag Gunnar och Else nästan var 
vecka i Järnagruppen av Antroposofiska 
sällskapet på Tunaberg i Järna.  Många 
av Rudolf Steiners grundläggande skrif-
ter och föredrag har vi bearbetat tillsam-
mans. Gunnar Melander var också kassör 
i Telleby bokförlag som leddes av Astrid 
Mulder och som svarade för utgivning och 
översättningar av flera av de verk vi arbe-
tade med. Särskilt minns jag översättning-
en som Astrid Mulder i samverkan med 
också andra gjorde av föredragsserien, 
Antroposofisk gemenskapsbildning, tio 
föredrag hållna 1923.  Mycket av det som 
där avhandlades berör också dagens situa-
tion och hur viktigt det är att lära känna 
och förstå vår samtid. Under dessa år be-
rördes återkommande det biodynamiska 
arbetet och jag kunde erfara ett betydande 
stöd från Gunnar och Else från den tiden. 
Men Gunnar kritiserade också med rätta 
den försvagning av arbetet det innebär 
när man inte tydligt nog företräder den 
biodynamiska odlingen och dess spiritu-
ella bakgrund. 



Vi möttes också under en period betyd-
ligt tidigare i livet då Gunnar och Else 
själva högst konkret bidrog till den biody-
namiska odlingens utveckling.   Mästers 
grönsaksbod i Östermalms Saluhall och 
senare också i Hötorgets saluhall var uni-
ka och kända i vida kretsar för sina fina 
biodynamiska odlingsprodukter och en 
stor kundkrets växte här fram. Den ökan-
de efterfrågan var också grunden när jag 
själv startade det nuvarande företaget Stif-
telsen biodynamiska produkter och gick 
ut och värvade nya odlare. Det växte fram 
en allt större grupp biodynamiska odlare 
runt om i landet i slutet av 196o-talet och 
under 197o talet och det var Kjell Arman 
som var konsulenten som lärde odlarna 
biodynamisk odling, såg till att de också 
ordentligt använde de biodynamiska pre-
paraten och det var agronomen Bo Pet-
tersson som svarade för forskningen och 
kontroll av produkternas kvalitet. Resul-
tat från forskning och försök redan på 7o 
– talet visade att biodynamiskt odlat var 
hälsosammare och mer välsmakande än 
konventionellt odlat. Även lagringsdug-
ligheten visade sig vara högre. Begreppet 
ekologisk odling fanns då ännu inte utan 
det var biodynamisk odling som gällde 
som alternativ till det konventionella jord-
bruket. Gunnar och Else Melander med 
Lennartsnäs trädgård jämte också Siri 
och Filip Karlsson med Nibble Handels-
trädgård stod för en väsentlig del av de 
dagsfärska biodynamiska grönsakerna 
som vi på den tiden levererade till ca 4o 
butiker runt om i Stockholmsregionen. 
Tillskottet från odlarna ute i landet var vä-
sentligt för att säkra tillgången på biody-
namiskt odlade rotfrukter, potatis och kål 
under vinterperioden. Gunnar och jag var 
delvis konkurrenter dessa tidiga år som 
uppköpare och även som leverantörer, 
bland annat till storkunden på biodyna-
miskt odlat, Kristofferskolan i Stockholm 
som redan då såg till att eleverna skulle få 
biodynamisk skolmat. Gunnar var som en 
del av oss vet en stridbar man men också 
en djärv nytänkare och initiativtagare. Jag 
glömmer aldrig när jag var med och köpte 
den första järnvägsvagnen full med – som 
det då hette – giftfritt odlade apelsiner 
från Spanien. Jag tror det var 1971 långt 
innan det stora utbudet av importerade 
ekologiska produkter som nu finns ute 
de flesta butiker i hela landet. Det var ett 
vågstycke att få allt sålt tillräckligt snabbt. 
Den biodynamiska lilla gården i Spanien 
var också en satsning långt före sin tid. 
Det var också följdriktigt att Gunnar då 
var ordförande under denna expansiva 
period i Biodynamiska Föreningen . Jag 
minns fina styrelsemöten som också nå-
gon gång hölls på Lennartsnäs trädgård 
och inspirerande rundvandringar i träd-
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Till minne

Medlemmar som rapporterats avlidna 
sedan förra numret av Forum.

Karl Bertil Sandgren, Linköping
1928-11-7 - 2o15-o5-4

Kennet Sjöberg, Orsa
1944-o8-28 - 2o15-o4-2o

Vi tar gärna emot nekrologer över avlidna
medlemmar, och även icke medlemmar
som varit aktiva i antroposofiska samman-
hang. Skickas till medlemssekretariatet.
E-post: kontakt@antroposofi.nu

gården den tiden. Det antroposofiska ar-
betet blev här konkret, omsatt i praktiken. 
Här lades grunden för det som i dag är 
ekologisk odling och som i sin ursprung-
liga form är helt nödvändig för att rädda 
jorden och dess framtid. I det arbetet är 
det också viktigt att i Else och Gunnars 
anda använda och synliggöra det som 
är specifikt för biodynamisk odling och 
som kan vidareutveckla jord, grödor och 
oss människor.

Artur Granstedt

f r å n  s e k r e ta r i a t e t

Medlemskap
Vi har välkomnat 19 nya medlemmar och 
noterat 3 utträden hitills i år i Sverige.

Goetheanum meddelade att man under 
perioden 14 april till 5 maj välkomnat 81 
nya medlemmar. Och att 272 ej längre är 
medlemmar (utträden, tappade medlem-
mar och uppdaterade medlemslistor i 
landssällskapen) i Allmänna Antroposo-
fiska Sällskapet.

Källa: Anthroposophie weltweit nr 6 2o15.

a n non s

Vården av 
träden

Trädgårdsparken i  
Ytterjärna 19 – 25 juli

En kurs där vi lär oss tekniker för att be-
fordra trädens hälsa och långsiktiga frukt-
barhet. Kursen utgår från det arbete som 
Ekkehard Wroblowski satte igång i slutet 
på 196o-talet.

Vi arbetar i trädets rot-, stam- och kron-
område. Vi övar alla sinnen för att bedöma 
trädets skick och nödvändiga åtgärder för 
trädets vård.

Kursen kommer att ledas av Klaus Wäschle, 
waldorflärare från Tyskland, som under 
många år arbetat tillsammans med Ekke-
hard Wroblowski.

Kursen hålls på engelska och tyska, med 
översättning från tyska till svenska av Bir-
gitte Brand.

Kursen är gratis – vi utför ju ett arbete i 
trädgården. Boendet kostar inget för kurs-
deltagare. Vidarkliniken är stängd under 
kursveckan och vi har möjlighet att orga-
nisera alla måltider i de två köken i Talle-
vana där vi bor.

För frågor och information kontakta j.chr.
lassen@hotmail.com



f r å n å r smöt e

29 medlemmar närvarade vid årsmötet.

1. Öppnande av stämman
Ordföranden Dick Tibbling öppnade års-
mötesförhandlingarna och hälsade de 
närvarande välkomna.

2. Fastställande av röstlängd
Ett papper sändes runt där de närvarande 
kunde skriva upp sig, så att en namnlista 
skulle finnas som underlag för röstlängd, 
för den händelse att rösträkning skulle 
bli aktuellt.

3. Val av mötesordförande
Till ordförande valdes Erling Tharaldsen.

4. Val av protokollförare och två justera-
re, tillika rösträknare
Till sekreterare valdes Joel Hallklint.
Till justerare tillika rösträknare valdes 
Astrid Dunkars Andersson och Pär Gran-
stedt. 

5. Fastställande att mötet är stadgeenligt 
utlyst
Att mötet blivit stadgeenligt utlyst beja-
kades. Kallelsen hade postats tre veckor 
före mötet.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

7. Verksamhetsberättelse 2o14
Styrelsens verksamhetsberättelse före-
drogs av Dick Tibbling.
Höstmötet 2o14 gav styrelsen i uppdrag 
att bilda en rådskrets för sällskapet och 
att bilda en arbetsgrupp för att stärka in-
formationen och kunskapsutvecklingen 
om antroposofi.
Dick berättade att arbetet gått mer i rikt-
ning mot referensgrupper istället för en 
rådskrets. Nu finns två referensgrupper 
för ASiS, Insam och Högskolekretsen.
En arbetsgrupp har bildats för att arbeta 
med information och kunskapsutveck-
ling om antroposofi.

Föreningens balans- och resultaträkning-
ar samt en rapport ifrån skattmästarmötet 
i Goetheanum föredrogs av Per-Erik Jons-
son. Avvikande från budget var verksam-
hetsbidragen som inte uppnåt förvänt-
ningarna. Årets resultat, -1o3 654 kr.

8. Revisorernas berättelser
Internrevisor Lennart Wennerblom läste 
upp sin rapport.
Revisionsberättelsen från Katarina Ny-
berg, Hummelkläppens Revisionsbyrå 
lästes upp av Per-Erik Jonsson.

9. Fastställande av resultat- och balans-
räkning
Resultat- och blansräkning godkändes av 
mötet.

1o. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfri-
het för 2o14 års förvaltning.

11. Uppföljning av budget och verksam-
hetsplan
Budget och verksamhetsplan från Höst-
mötet 2o14 föredrogs av Per-Erik Jons-
son.

12. Val av styrelse - valberedningens för-
slag
Erling Tharaldsen läste upp ett brev ifrån 
valberedningen; Cristina di Marco och 
Per Hallström som inte kunde närvara 
vid mötet.
På valberedningens önskan läste Erling 
sedan upp valberedningens rapport i Fo-
rum Antroposofi nr 1 2o15.
Valberedningens förslag var: Omval för 
två år av Per-Erik Jonson och nyval för 
två år av Elisabeth Ehrlich, Regula Nilo 
och Henric Lewengard.
Årsmötet beslutade i enlighet med valbe-
redningens förslag.

13. Val av revisorer
Årsmötet beslutade omval av Katarina 
Nyberg, Hummelkläppens Revisionsbyrå 
AB, samt till internrevisor Lennart Wen-
nerblom. Val av internrevisorssuppleant 
bordlades till höstmötet.

14. Val av valberedning
Valberedningens förslag till valbered-
ning var omval av Christina di Marco 
och Per Hallström samt nyval av Geseke 
Lundgren.
Årsmötet beslutade i enlighet med valbe-
redningens förslag.

15. Motioner och styrelsens förslag
Inga motioner hade inkommit till mötet.

16. Fastställande av tidpunkt för höstmö-
tet 2o15
Datum för höstmöte fastställdes till 24 
oktober 2o15 och sista motionsdag till 13 
sept. Mötet överlät till styrelsen att fast-
ställa platsen för höstmötet.

17. Övriga frågor som rör föreningen
Pär Granstedt berättade att han tillsam-
mans med Dick Tibbling planerar en 
sommarkurs om antroposofisk kun-
skaps- och människosyn.

Bo Eriksson föreslog att man utöver refe-
rensgrupper till styrelsen även knyter an 
till referenspersoner.

Maria Bergbäck och Pernilla Fogelqvist 
berättade om sitt initiativ att starta en ny 
utbildning. De bjuder in till ett ”process-
möte” under våren.

Nils Dunkars föreslog att föreningen 
kunde spara betydande belopp genom att 
inte välja en auktoriserad revisor.
Årsmötet bad styrelsen att undersöka om 
det är juridiskt möjligt. Frågan tas upp 
igen på kommande höstmöte.

18. Stämmans avslutande

Grundstenen lästes av Dick Tibbling.

Vid protokollet: 

Joel Hallklint

Justeras:

Astrid Dunkars Andersson

Pär Granstedt

Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid Antroposofiska Sällskapets årsmöte 

 11 april kl 1o - 16 i Kulturhuset i Ytterjärna



f r å n å r smöt e

Internrevision
Lennart Wennerblom

Internrevisorns rapport avseende verk-
samhetsåret 2o14.

På förra årsmötet beslutades, i enlig-
het med valberedningens förslag, om en 
minskning av antalet styrelseledamöter 
från tidigare 1o, senast 8, till 5 st. Detta för 
att bl.a. fortsättningsvis kunna utföra sty-
relsens föreningsadministrativa arbete, 
och hantera den ekonomiska realiteten 
med ”spirituell precision”.

Dessutom knöts till förslaget en för-
hoppning om att det skulle stimulera det 
ändamålsinriktade arbetet i samarbete 
med människor utanför styrelsen. Valbe-
redningen föreslog även den nya styrel-
sen att ha en tydlig inre arbetsordning.

Beslutet innebar att en stor förändring 
av styrelsens organisation infördes, och 
kort tid har sedan gått, så det finns kan-
ske inte skäl att tro att allt skall ha ordnat 
sig. Låt oss ändå titta på året utifrån den 
genomförda förändringen.

Uttrycket ”spirituell precision” är både 
spirituellt och oprecist.
Det skall bli intressant att följa om fram-
tidens internrevisorer kan finna några 
spår därav. Den nuvarande kan det inte, 
men vet egentligen inte vad han skall leta 
efter därvidlag. 

Arbetet med att finna människor utan-
för styrelsen att samarbeta med har löpt 
som en röd tråd genom styrelsens arbete 
under året, och den 12 februari 2o15 kon-
staterades att: ”Förutom INSAM ingår 
Värna och Högskolekretsen i de referens-
grupper som styrelsen kan konsultera i 
olika frågor”. Vilket följes av: ”Styrelsen 
frågar sig om det finns fler grupper som 
kan fungera som referensgrupp”.

Valberedningens förslag till styrelsen att 
ha en tydlig inre arbetsordning har resul-
terat i att en sådan antogs i mars 2o15.

Valberedningen föreslår nu en utökning 
till 7 styrelseledamöter.
Internrevisorn har inte funnit att verk-
samheten i sällskapet påverkats negativt 
av det mindre antalet ledamöter i styrel-
sen, men kan föreställa sig att det i läng-
den kan bli en för stor belastning på de 
enskilda ledamöterna. Jag rekommende-
rar därför att styrelsen beviljas ansvars-
frihet för verksamhetsåret 2o14.
Lilla Överön 2o15-o4-o5

Ny styrelseledamot för Antroposofiska 
Sällskapet: Elisabeth Ehrlich

«”Das Atelier ist zwischen den Menschen”»

Joseph Beuys & Michael Ende: Kunst und Politik - Ein 
Gespräch, FIU-Verlag, Wangen 1989, S. 117

“Ateljen ligger emellan människorna”
Mötet är en konstnärlig process. Arbetet, 
den dagliga gärningen, är en konstnärlig 
aktivitet. Jag i relation till världen och 
mig själv är alltid i det skapande, alltid i 
förvandling. Varje liv är happening. ”Var-
je människa är en konstnär”, om jag lever 
närvarande, med sunt förnuft och hjärta. 

Idéen om att människan är ställd in i 
ett mycket större sammanhang, i ett fält 
där själva skapandet blir till skolningsvä-
gen och (för-)lösningen, inspirerar mig. 
Kanske en anledning till att kliva in i An-
troposofiska Sällskapets arbete.

Jag föddes november 1985 i Dresden 
(DDR). Efter murens fall gick jag i Wal-
dorfförskolan, Waldorfskolan och även 
Kristensamfundet. Böckerna stod i hyl-
lan, min farfars och farmors gamla pe-
riodhäften från tiden innan och efter 
andra världskriget hittade jag i gamla 
kartonger. Som äldsta dotter av tre var vä-
gen in i den antroposofiska världen inte 
lång. Eller vägen ut för lång. Jag älskar 
antroposofin, jag hittade eurytmin och 
arbetar idag som eurytmilärare på Idun-
skolan i Stockholm.

Jag hoppas att jag kan bidra till det an-
troposofiska arbetet med ung kraft och 
glädje.

Elisabeth Ehrlich

Ny styrelseledamot för Antroposofiska 
Sällskapet: Regula Nilo Schulthess

Du är ny medlem i styrelsen för Antropo-
sofiska sällskapet. Kom inte frågan lite 
sent i ditt liv?
En viktig fråga kommer aldrig för sent.  Un-
der ett mångårigt yrkesliv har jag ägnat mig 
med kraft och hängivenhet åt eurytmi och 
konst tillsammans med barn, ungdomar och 
vuxna, inom skolan, på scenen och på olika 
arbetsplatser i samhället. Nu börjar ett nytt 
avsnitt i mitt liv.

Hur ser du på din framtid nu och vad vill 
du ägna dig åt?
Framtiden är svår att förutse, varje dag är ju 
färskvara och full av oväntade möten och frå-
gor. Som till exempel att ingå i styrelsen för 
sällskapet.  Inom det uppdraget vill jag intres-
sera mig för de människor som valt att vara 
medlemmar i Antroposofiska Sällskapet och 
söka kontakt och utbyte. 

Jag kommer även fortsättningsvis att intres-
sera mig för unga människors sökande efter 
spiritualitet och meningsfullhet men nu ur per-
spektivet som styrelsemedlem i Antroposofiska 
Sällskapet och det ansvar som jag åtagit mig. 

En annan av mina hjärtefrågor är arbetet i 
Fria Högskolan för Antroposofi, som jag upple-
ver som ytterst aktuell i vår tid. 

Fördjupandet och förnyelsen av waldorfpedago-
giken ur dess kärnvärden är ett annat område 
som jag är mycket engagerad i tillsammans 
med mina kollegor i Pedagogiska sektionen 
inom Högskolan

Intervju med mig själv.
Regula Nilo

Styrelse
Vi fortsätter presentationen av styrelseledamötena i kommande nr.
Styrelsen i sin helhet är: Regula Nilo, Elisabeth Ehrlich, Janne Silvasti, Annika Diesen, 
Mats-Ola Ohlsson, Per-Erik Jonsson och Henric Lewengard.
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Kalendarium för
Fria Högskolan för Antroposofi

Högskolekretsen
Lokal:  Kulturhuset i Ytterjärna 
Söndag 27 september, kl 14 - 17.3o 
Söndag 22 november, kl 14 - 17.3o

Dormsjö
Söndag 6 september  kl. 1o–12 arbete 
med klasstimmarna
Söndag 1 november kl. 1o–12 arbete med 
klasstimmarna
Klassansvariga: Martin Hausner och 
Malte Nordling

Göteborg
Lördagar kl 1o.oo-12.oo
Plats: Sunnivamottagningen, Nobelga-
tan 23, Göteborg
Klassansvariga: Vendela Klose, 
Inger Wennerblom, Alexandra Ivan

22 augusti, 7e klasstimmen
26 september, 8e klasstimmen
24 oktober, 8e klasstimmen
21 november, 8e klasstimmen
12 december, 9e klasstimmen

Järna
Lördag den 12 september
9.3o -1o.3o Meditativ övning och samtal 
kring 8:e mantramgruppen
1o.3o Paus
11-12 8:e klasstimman. Inger Hedelin 
Lördag den 24 oktober 
9.3o -1o.3o Meditativ övning och samtal 
kring 9:e mantramgruppen
1o.3o Paus
11-12 9:e klasstimman. Anna Hallström

Lördag den 21 november
9.3o -1o.3o Meditativ övning och samtal 
kring1o:e mantramgruppen
1o.3o Paus
11-12 1o:e klasstimman. Anna Hallström 

Fördjupningsarbete i eurytmi
i Kulturhuset

Tisdag den 8 september 19.oo: Euryt-
miska övningar med kvalitéer ur den 
sjunde och åttonde klasstimman.

Tisdag den 2o oktober 19.oo: Euryt-
miska övningar med kvalitéer ur den 
nionde klasstimman.

Tisdag den 17 november 19.oo: Euryt-
miska övningar med kvalitéer ur den 
tionde klasstimman.
Klassansvariga i Järna: Anna Hall-
ström och Inger Hedelin

Kalmar
Lördagen den 12 september kl 9.oo - 
11.45 (klasstimme 14, samtal & övning)
Lördagen den 1o otober, kl 9.oo - 11.45 
(klasstimme 15, samtal & övning)
Lördagen den 7 november, kl 9.oo - 
11.45 (klasstimme 16, samtal & övning) 
Lokal: OBS, ändrad lokal: Kemisalen i 
bageribyggnaden på Solmarka
Klassansvariga: Britt-Mari Skeppstedt 
och Hans Johannesson

Norrköping
6 sep kl 1o.oo, 8:e klasstimmen
4 okt kl 1o.oo, bearbetning 8:e klasst.
8 nov kl 1o.oo, 9:e klasstimmen
6 dec kl 1o.oo, bearbetning 9:e klasst.

Klassansvariga: Birgitta Johansson, 
Elisabet Löve

Stockholm
Tisdag 8 september kl 19:oo 15:e klass-
timmen fördjupningsstudium
Tisdag 22 september kl 19:oo 15:e 
klasstimmen fritt hållen
Tisdag 6 oktober kl 19:oo 16:e klass-
timmen fördjupningsstudium
Tisdag 2o oktober kl 19:oo 16:e klass-
timmen fritt hållen
Tisdag 3 november kl 19:oo 17:e klass-
timmen fördjupningsstudium
Tisdag 17 november kl 19:oo 17:e klass-
timmen fritt hållen
Tisdag 1 december kl 19:oo 18:e klass-
timmen fördjupningsstudium

Högskolesammankomst:  
Lördag  12 december kl 1o-13 18:e klass-
timmen fritt hållen

OBS: Tag med det blå kortet även till 
högskolesammankomsten.
Klassansvariga i Stockholm:  Thomas 
Andersson, Louise Ejefors, Göran Nilo.

Lund
Fredag 4 september 17.oo Klassarbete
Fredag 2 oktober 17.oo Klassarbete
Fredag 6 november 17.oo Klassarbete
Fredag 4 december 17.oo Klassarbete
Klassansvarig: Lars Fredlund

Umeå
Söndag 6 sept 9.3o, 17 klasstimmen
Söndag 11 okt 9.3o, 18 klasstimmen
Söndag 8 nov 9.3o, 19 klasstimmen
Söndag 6 dec 9.3o, 1 klasstimmen

Klassansvariga: Janecke Wyller och 
Ursula Flatters

Växjö
Lördag 29 aug o9.oo, Klassarbete
Lördag 26 sep o9.oo, Klassarbete
Lördag 31 okt o9.oo, Klassarbete
Lördag 28 nov o9.oo, Klassarbete
Klassansvariga: Lars Fredlund och 
Karin Andrén

Örebro
3o augusti kl 14-16, eurytmi, samtal och 
en fri klassläsning, möjligen 7e mantra 
gruppen 
18 oktober kl 14-16, eurytmi, samtal och 
en fri klassläsning, möjligen 7e mantra 
gruppen
22 november kl 14-16, eurytmi, samtal 
och en fri klassläsning, ev. 8e mantra 
gruppen
Klassansvarig: Hester Renouf

Bildsektionen
program hösten 2o15

Tisdag 22. september
Ulf Sand: Övning som förberedelse för 
det konstnärliga arbetet. Inledning till 
samtal.

Tisdag 6. oktober
Studium av Rudolf Steiners konstföre-
drag, ”Mått, tal och vikt, den tyngdlösa 
färgen som en förutsättning för måleriets 
nyare utveckling.”
Vi träffas en gång i månaden.

Tisdag 2o. oktober
Mats Wilzén: ”Såsom i himmelen – så ock 
på jorden.” Hur den arabisk-muslimska 
konsten impulserade västerlandet.    

Tisdag 17. november
Ulf Wagner: Giotto och den mänskliga 
blicken. Inledning till samtal.

Alla möten är på Prisma arkitektkontor  
i Järna, kl. 19.oo

Läs mer om högskolan och dess 
sektioner på hemsidan: 

 www.antroposofi.nu/hogskolan



Titta gärna in i kalendariet på vår hemsi-
da - där kan finnas annonser för nya hän-
delser och möten!

www.antroposofi.nu/kalender
Anmälningar till sällskapets aktiviteter 
görs, om inget annat nämnts, till sekreta-
riatet på: o8-554 3o2 2o eller 
kontakt@antroposofi.nu

18 juli
Antroposofisk meditation

En dags retreat
TACKSAM NÄRVARO
Att öppna sig för naturen 
Att öppna sig för sitt eget liv
En dag med fördjupande övningar i tack-
samhet.
Tacksamheten stärker närvaron i nuet 
och vidgar samtidigt vår blick för det som 
finns runt oss.
KL 1o – 18, Kulturhuset i Ytterjärna.
Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 95o:- Kostnad för lunch och 
fika tillkommer

3o juli – 2 augusti
Norden i Goetheanum

Unik sommarkonferens i Goetheanum på 
de nordiska språken.
Passa på att besöka Goetheanum den-
na vecka om du inte varit där tidigare. 
Se hemsida för mer info:
nordenigoetheanum.com

14-16 augusti
Kunskap Utan Gränser

Antroposofisk filosofi i idéhistoriskt och 
aktuellt perspektiv

En kurshelg om antroposofisk kunskaps- 
och människosyn. Vi samtalar med erfar-
na forskare, och praktiker om den grund-
syn som ligger bakom waldorfpedagogik, 
antroposofisk läkepedagogik, socialtera-
pi och medicin, biodynamisk odling och 
antroposofiska impulser inom konstnär-
ligt skapande och social samverkan.
Kulturcentrum Järna, ”Vita Huset”
I sammarbete med Trialog Tankesmedja

Läs hela inbjudan på hemsidan:
www.antroposofi.nu/kalender

15 augusti
Antroposofisk meditation

En dags retreat
FRID
Att gå in i det inre rummet 
Att hitta lugnet som samtidigt är en kraft
KL 1o – 18, Kulturhuset i Ytterjärna.
Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 95o:- Kostnad för lunch och 
fika tillkommer

29 augusti
Antroposofisk meditation

En dags retreat
INRE KRAFT: VÖRDNAD
Att se sammanhang
Att se möjligheterna
En dag där det ges tid att fördjupa vörd-
naden som en inre kraft.
Där vördnaden blir en väg till det väsent-
liga i livet så att jag därmed kan se mina 
verkliga möjligheter.
KL 1o – 18, Kulturhuset i Ytterjärna.
Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 95o:- Kostnad för lunch och 
fika tillkommer

4-6 september
Skolningsväg och personligt mästerskap:  
De sju själsorganen
Föredrag och seminarium med Roland 
van Vliet. i Kulturhuset i Ytterjärna.

Föredrag fredag 8/5, kl 19.oo
Seminarium
lördag 9/5, kl 9.3o- 2o.3o
söndag kl 9.3o-12.3o
På tyska med översättning.
(se även Stockholm 3/9)

Rolan van Vliet är sedan 197o-talet djupt 
engagerad i Antroposofin. Han studerade 
antroposofi och filosofi och har sedan 
doktorerat och skrivit böcker (endast på 
tyska och engelska så här långt) om Mani ( 
3oo-talet ek.) om de tidiga kristna lärorna, 
som R. Steiner talade om. Han har forskat 
i ämnet och nytt okänt material, som inte 
var känt på Steiners tid har hittats. Kris-
tendomen får här en helt ny sida som varit 
tystad, förträngt och okänt för hela den 
kristna världen! Här framkommer materi-
al som stämmer väl överens med Steiners 
egen forskning. Roland beskriver jordens 

utveckling och den personliga utveckling-
en helt i samklang med Steiners.

Läs mer om seminariet och Rolan van 
Vliet på hemsidan:
www.antroposofi.nu/forum

24-27 september
Christiane Haid från Goetheanum

besöker Stockholm/Järna några dagar i 
Mikaelitid. Hon är ledare för sektionen 
för Humaniora och för ”Verlag am Goet-
heanum”

24/9 Stockholm, Hagagatan 14
Föredrag: ”Självkännedom-Världs-
kännedom: Bli medveten i mö-
tet med det onda och döden”. 
 På engelska utan översättning!

25-27/9 Järna, Kulturhuset i Ytterjärna 
Fredag kväll: ”Självkännedom-Världs- 
kännedom: Hur kan vi öppna vårt hjärta 
och våra tankar för tidsanden Mikael?” 
På tyska med översättning!

Lördag 9.3o – 16.oo: Seminarium med 
Christiane Haid och andra: Människan i 
spänningsfältet mellan spirituell och ma- 
terialistisk humanism.

Söndag 9.3o – 12.oo: Högskolearbete 
1o:e klasstimmen, fritt hållen. 
Därefter samtal med inledning till temat: 
”Växa samman med världen och dess 
bä- rande väsen”  På tyska (samtalsdelen 
översatt)

2 oktober
Inspirationsdag om antroposofisk medi-

tation i yrkesliv och vardag
Kl 1o – 16 kulturhuset i ytterjärna
Att vara människa idag innebär att upp-
leva att det blir mer och mer nödvändigt 
att komma till ett inre lugn för att få en 
överblick över allt man står inne i. 

Meditation är ett sätt att komma i kontakt 
med detta inre lugn som samtidigt är vår 
egen individuella inspirationskälla.

På det sättet kan meditation bli en metod 
att överbrygga klyftan mellan det inre 
livet och omvärldens frågor och förvänt-
ningar.

Kalendarium för
Antroposofiska Sällskapet i Sverige
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no r r kö p i ng

Norrköpings-
gruppen

Antroposofiska Sällskapet Norrköpings-
gruppen är en lokal sammanslutning av 
medlemmar i det Allmänna Antroposo-
fiska Sällskapet. Sällskapet har till syfte 
att bära en fri högskola för antroposofisk 
forskning. Denna högskola strävar efter att 
finna och formulera andliga lagbunden-
heter på olika verksamhetsområden, som 
de vanliga forskningsmetoderna eller tan-
ke- och synsätten inte kommer åt. Denna 
antroposofiska forskning är integrerad i 
många olika kulturområden där verksam-
heten bygger på antroposofi, t.ex. waldorf-
pedagogik, biodynamiskt jordbruk, antro-
posofisk läkekonst, läkepedagogik, olika 
konstarter som arkitektur, eurytmi m.m.
 
Biblioteket har öppet tisdagar 
18.oo – 18.3o under tiden september till 
och med maj. Övrig tid: kontakta någon i 
styrelsen. Hagebygatan 69, Norrköping.
Tel: o11-1835oo. 
E-post: antroposofi.norrkp@telia.com.  
För utförligare program med öppettider 
och studiegrupper se hemsidan:
www.antroposofi.nu/norrkoping

Hösten 2o15
Vill du veta mer om antroposofi, eurytmi, mu-
sik, waldorfpedagogik och social tregrening?
Vi ordnar kurser, workshops och studie-
dagar på teman i anslutning till antro-
posofi, antingen i vår lokal i Norrköping 
eller lokalt hos er. Minsta antal deltagare 
1o personer. Förfrågningar och intresse-
anmälan: Maivor Forster, tel. o11-392 887 
el. o739 – 792 338. Verksamheten sker i 
samarbete med Studiefrämjandet.

Tisdagsgruppen
Start tisdagen den 1 sept. kl. 18.3o - 19.45.
Vi börjar höstens arbete med studium av 
föredragen ”Kristus och den mänskliga 
själen” av R Steiner.
Kontaktperson: Maivor Forster. tel. o11-39 
28 87 eller o739 – 79 23 38.
Nya deltagare är välkomna!

Meditation
Sönd 2o/9, 18/1o, 15/11 och 13/12
kl. 17. -18.3o på Hagebygatan 69.
Introduktion, övningar och samtal.

En väg till att praktisera antroposofisk 
meditation, inspirerad av Arthur Zajonc, 
fysiker och f.d. generalsekreterare för An-
troposofiska Sällskapet i USA.
Anmälan görs till Dori Inderbitzin. tel: 
o737- 23 oo 88 el. o121- 133 43.
Nya deltagare är välkomna!

26 september
Kulturnatten: Introduktion till antropo-
sofi. Öppet hus kl. 14.oo – 16.oo på Hage-
bygatan 69. Information och möjlighet 
till samtal och frågor om Antroposofi.
Kaffe och kaka.

13 oktober
Medlemsmöte med föredrag om kreativ 
meditation av Tanja Hallklint. Kl. 18.oo – 
2o.oo på Hagebygatan 69.

28 november
Rudolf Steinerskolans Julbasar kl. 11 – 15. 
Bokbord.

2 december
Ljusfest på Ensjöholm kl. 16.oo – 19.oo
Vi tänder 1oo-tals levande ljus och om-
vandlar vårt växthus till en gnistrande 
ädelsten. Försäljning Hantverk Musik 
och Café. Alla intresserade välkomna!
Arr: Ensjöholms By. För info och vägbe-
skrivning se www.ensjoholm.se

6 december
Eurytmi och Julföredrag kl. 16.oo  på En-
sjöholm. Eurytmi med Aurora Granstedt 
och Moving Art Company och medver-
kande barn och ungdomar. Därefter före-
drag om Katarerna av Göran Fant Kaffe-
servering. Arr: Ensjöholms By och Antr. 
Sällskapet. Inträde 1oo kr. 

6 januari
Olav Åstesons Drömkväde läses av Gerrit 
Sneelooper. Kl. 16.oo, Hagebygatan 69.
Avslutas med kaffestund. Alla intresse-
rade välkomna!

Därmed kan erfarenheterna av medita-
tionen få avgörande betydelse för hur jag 
hanterar vardagens händelser och sam-
tidigt ge mig stöd och inspiration i mitt 
yrkesliv. 

Och då uppstår kanske frågan: Hur bör-
jar jag meditera? Hur kommer jag igång 
och hur kan det gå vidare? Hur kan den 
bli en aktiv levande del av mitt liv?

Detta kommer vi att på olika sätt ta upp 
under inspirationsdagen. 

Mer information kommer senare.
För frågor om inspirationsdagen: kontak-
ta Sällskapets sekretariat.

För Antropsofiska Sällskapet: Mats-Ola 
Ohlsson, Dick Tibbling
För Fria Högskolan för Antroposofi: 
Anna Hallström

24 oktober
Höstmöte för Antroposofiska Sällskapet. 
Tema: Steiners besök i Stockholm mm.
kl 1o-16

Trialog 
Tankesmedja

Vi fortsätter att fira 
Arne Klingborg 1oo år

1/7 Almedalsveckan, Visby
Två seminarier i sammarbete med Eko-
banken. Kl 13.oo och kl 14.3o.
Se hemsidan för mer info.

5/9 Vernissage Klingborgutställning
Utställningen pågår till 29/9
Södertälje Stadshus

26/9 Kunskap genom handen
I samarbete med Waldorffederationen, 
WLH m.fl. Bromma, Stockholm

7-8/11 Livet som konst -  
Arne Klingborg 10o år

I samarbete med Antroposofiska Sällska-
pet m fl. Ytterjärna

Läs hela programmet i Trialogs kalenda-
rium på hemsidan:
www.trialogtankesmedja.se



Roland van Vliet, kl 18.
(se även Järna 4-6/9)

24 september
Föredrag: ”Självkännedom-Världskänne-
dom: Bli medveten i mötet med det onda 
och döden”. 
På engelska utan översättning!
Fil. Dr. Christiane Haid (ledare för sek-
tionen för Humaniora och för ”Verlag am 
Goetheanum”), kl 19.  (även Järna 25-27)

29 september 
 

Mikaeli. Mikael Gejel, Kl. 19.

13 oktober
Föredrag: De 12 mötena med den kosmis-
ka elden - vad händer oss om vi försöker 
gå den universella stigen?
Roland Kyrenius, kl 19.oo

24 oktober

Höstmöte
Höstmöte för Antroposofiska Sällskapet. 
Tema: Steiners besök i Stockholm mm. 
OBS! Endast för medlemmar, kl 1o-16

29 oktober
Kreativ Musikafton, kl 19.oo

1o november
Helafton: Väktaren vid tröskeln
Rebecka Vik, kl 18.oo

24 november
Föredrag: Vad är egentligen Rudolf Stei-
ners skolningsväg.
Sergeij Almstedt, kl 19.oo

8 december
Inför Julen, kl 19.oo

s t o c k h o l m

Stockholms- 
kretsen

Öppettider: måndag - onsdag kl 14-18, 
torsdag och fredag stängt.

Är en ekonomiskt fristående förening 
inom Antroposofiska Sällskapet i Sverige. 
Stockholmskretsens uppgift är att ”ini-
tiera, bedriva, samordna och understödja 
ideell antroposofisk verksamhet i Stock-
holm med omnejd”. Detta sker bland an-
nat genom att tillhandahålla lokalen på 
Hagagatan 14 för olika verksamheter. Där 
har vi också ett bibliotek och försäljning 
av antroposofisk litteratur.

Är du medlem i Antroposofiska Säll-
skapet kan du också bli medlem i Stock-
holmskretsen genom att sätta in 3oo kr på 
Stockholmskretsens plusgirokonto 81 14 
18-3. Märk avin ”Medlemsbidrag”.

Är du inte medlem i Antroposofiska 
Sällskapet så kan du ändå stödja oss ge-
nom att sätta in en valfri summa på samma 
konto (”Gåva”). Vår verksamhet kan en-
dast till en del bäras av medlemsbidragen 
och förutsätter till stor del frivilliga gåvor. 

Bibliotek, Bokhandel, Information,  
Föredrag, Studiegrupper 
Hagagatan 14, o8–348741,  
stockholmskretsen@antroposofi.nu, 
www.antroposofi.nu/stockholm
 
Vi skickar även per post: Eleonore 
Vognsgaard och Barbara Wall (tisdagar)

Hösten 2o15
“Att gå skolningsvägen”

Lokal: Biblioteket, Hagagatan 14 i Stock-
holm vid Odenplan 
Evenemang kostar 1oo kr (pens/stud 8o kr). 
Gästföredrag/Helafton kostar 15o kr (1oo 
kr pens/stud). 
Endast kontant betalning! 
OBS! Preliminärt program

3 september
Helafton: Skolningsväg och personligt 
mästerskap: De sju själsorganen

k a l e n da r i u m  2 o15

22 december
Midvinterfirande
(sång och föredrag), kl 19.oo

a n non s

Tänd din 
berättarglöd

Kurs i 
Berättande/Storytelling

Lyft fram och fördjupa berättandet i livet 
och i yrket. Öva genom fyra årstider.

Kursledare: Maria Eloranta, Sigrid Og-
land och Hélène B Blomqvist, 
verksamma berättare inom Waldorfpe-
dagogik och läkepedagogik/socialterapi.
 
Plats: Vita Huset, Kulturcentrum Järna.
Tid: Augusti-juni 2o15-16 sammanlagt 14 
dagar,

Info www.kulturcentrum.nu   
Kontakt info@kulturcentrum.nu 

a n non s

Biografikurs
”Min väg i livet”

6-8 november i Gävle
 
Kursledare
Inger Nerdrum 
Dipl. Biografisk samtalsterapeut 
ingernerdrum@gmail.com 
o76-25o 58 64 

Ami Widahl 
Dipl. Antr. Konstterapeut 
amiwidahl@gmail.com 
o7o-221 85 39 

Kursavgiften är 28ookr för privatperso-
ner. Allt material och fika ingår.

För kursprogram se:
www.amiwidahl.se 



a n non s e r
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MeF – 
Medarbetareförbundet 

 
-för antroposofiskt inspirerad  

självförvaltning 

Fackförbundet för alla medarbetare i 
antroposofiska verksamheter

MeF är till för alla medarbetare oavsett 
vad man arbetar med. MeF ger medlem-
marna stöd utifrån en unik kombination 
av kunskap i arbetsrätt och bred erfaren-
het av antroposofisk självförvaltning. 

Vi har god kännedom om antroposo-
fiska verksamheters olika särart, organi-
sation och kultur samt vilket särskilt stöd 
medarbetarna i antroposofiska verksam-
heter kan behöva.

Transparens > delaktighet > medansvar > 
gemenskap > Självförvaltning

Transparens betyder att verksamheten är 
öppen för medarbetarnas delaktighet när 
det gäller t ex målsättning, verksamhetspla-
ner, arbetsfördelning och ekonomi. Det ger 
medarbetarna möjlighet till medansvar.

Arbetsglädje uppstår när medarbe-
tarna individuellt och tillsammans delar 
verksamhetens målsättning, när medar-
betarna är delaktiga i alla viktiga beslut 
och har medansvar för verksamhetens 
utveckling. Det är detta vi kallar själv-
förvaltning. Självförvaltning skapas i 
verksamheter som strävar efter en trans-
parent och solidarisk organisation med 
stor delaktighet från medarbetarna och 
utan externa vinstintressen. Medarbe-
tarna samverkar nära ledningen och har 
verksamhetens utveckling som ett ge-
mensamt mål. Viktigt för medarbetarna 
i dessa verksamheter är, att med inspira-
tion från antroposofiska idéer göra ett 
arbete som svarar väl mot behoven hos 
vårdtagare, elever, kunder och samhällets 
förväntningar. Medarbetarnas engage-
mang för ändamålet är grunden för verk-
samhetens framgång. Den fråga som bör 
stå i centrum för verksamhetens utveck-
ling är: ”Hur utformar vi samarbetet i 
verksamheten så att medarbetarnas kun-
nande, intresse och initiativförmåga får 
utvecklas och tillvaratas till förmån för 
dem som verksamheten är till för?”

Sättet att samverka utformas olika av 
medarbetarna och ledningen i varje en-
skild verksamhet.

Kollektivavtalet – ger trygghet och  
utrymme för egna lösningar

För att samverkan och självförvaltning 
ska bli en stabil del av verksamheten be-
hövs det att överenskommelserna blir 
tydliga och långsiktiga. Viktiga delar 
och förutsättningar för detta finns i det 
lokala kollektivavtalet. Ett sådant avtal 
beskriver hur samverkan och hantering-
en av medbestämmandefrågor ska gå 
till. Där finns också överenskommelser 
om arbetstider, löner, semester, sjuklön 
och pensioner. Kollektivavtalet är också 
länken mellan de lokala överenskom-
melserna och Svea rikes lag. Det centrala 
kollektivavtalet mellan Medarbetare-
förbundet och Huvudmannaförbundet 
lämnar mycket stort utrymme för egna 
lösningar i lokala avtal. Alla medarbetare 
kan omfattas av kollektivavtalet. 

Vi hjälper till att ta fram utkast till ett 
lokalt kollektivavtal på verksamheten och 
ser till att avtalet blir juridiskt korrekt. 
Innehållet beslutas gemensamt av hu-
vudmannen och de lokala MeF-medlem-
marna. Löner förhandlas inte centralt av 
MeF, utan beslutas av lokalavdelningen i 
samråd med huvudmannen. Alla medar-
betare kan bli MeF-medlemmar och där-
med vara med och besluta och ta ansvar 
för lokalavtalets innehåll. Vi har medve-
tet låg medlemsavgift för att alla ska kun-
na bli medlemmar. 

Bli medlem du också!

Kontakta oss på:
E-post: info@mef.se.
Telefon: o8-551 5o4 oo
Hemsida: www.mef.se

a n non s

Huvudmannaförbundet

– för antroposofiskt orienterade  
verksamheter 

Bästa HF-medlem!
HF’s verksamhetsår börjar med större 
förändringar än på länge. HF och Pro-
metheus har glädjande nog blivit så
stora, att det känns naturligt att båda får 
egna kanslier med medarbetare som kan 
profilera sig i sina kärnfrågor. Ma-
ria Rehnborg lämnar därför sin halvtid 
på HF i höst, efter många ovärderliga år. 
Christina Thunberg med stöd av
nyrekryterade kompetenser tar hand om 
HF’s arbetsgivarärenden. Mer informa-
tion kommer att finnas på vår hem-
sida.

Hf förbundsstämma
Den 2o april 2o15 hade HF sin årliga för-
bundsstämma i Stockholm. Förbunds-
stämmoprotokollet finns på hemsidan,
liksom Årsredovisningen för 2o14. Styrel-
sens sammansättning för detta verksam-
hetsår är: Andreas Schlumpf (ordfö-
rande), Marit Innala (vice ordförande), 
Rüdiger Neuschütz, Rikke Nielsen Hall-
man, Leif Tärnstig samt Amelie Wall-
mark. Valberedningen består av Geseke 
Lundgren (sammankallande), Sofia Ed-
gren och Anette Ljungcrantz.

Samverkansavtalet
Vi är glada att kunna meddela att ett sam-
verkansavtal äntligen är klart! Det kom-
mer att träda i kraft 2o15-o8-o1 och
omfattar alla Huvudmannaförbundets 
medlemsverksamheter. Avtalet är tecknat 
mellan HF, MeF, Lärarförbundet
och Lärarnas Riksförbund. Avtalet och 
mer information om detta läggs ut på vår 
hemsida. Vi kommer även att ha
gemensamma utbildningsdagar kring av-
talet och hur det ska tillämpas på arbets-
platserna.

Höstens aktiviteter
HF kommer som tidigare år hålla kurs i 
arbetsrätt för styrelser och verksamhets-
ansvariga. Datum 12-13 oktober och
platsen blir på WLH i Bromma. En dag 
ägnas åt arbetsrätt och en dag åt bl.a kol-
lektivavtal. Möjlighet till samvaro och
kvällsaktiviteter på kvällen den 12 okto-
ber. Mera information om detta kommer 
läggas upp på vår hemsida i augusti.
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Sommaröppet på HF
Sommaren närmar sig och även vi på HF 
går på semester. Vi försöker lappa över 
varandra och hoppas ändå kunna
erbjuda er en god service hela somma-
ren. Dock kommer vi ha något begrän-
sade öppettider i vår växel.
Vecka 3o telefonjour tisdag 9-15 på tele-
fon o7o-76o7457.
Vecka 31 telefonjour tisdag 9-15 på tele-
fon o7o-76o7457
Vecka 32 telefonjour tisdag 9-15 på tele-
fon o7o-76o7457
Det går alltid bra att maila frågor under 
hela sommaren så svarar vi så fort vi 
kan. Använd adressen:
info@huvudmannaforbundet.se

Pensionskassan 
Prometheus

Det är fortfarande möjligt att välja Pro-
metheus som pensionsförvaltare. Blan-
ketter finns på hemsidan:
www.prometheuspension.se – kontakta 
Prometeus om du behöver hjälp.

I MeF-avtalet är det också möjligt att ge-
nom ett lokalt kollektivavtal ha Promet-
heus som grundval (ickevalsalternativ).
Hör av dig till Prometeus så får du veta 
mera.

Nu finns Prometheus också med i Min 
Pension. Där ser du nu hur mycket tjäns-
tepension du kommer att få utbetalat.

Nu i sommartider når du Prometeus enk-
last via mejl eller mobil: Annika Miller 
annika@prometheuspension.se o730-
945o5o och Maria Rehnborg maria@pro-
metheuspension.se o73o-94oo42. Under 
vecka 29, 3o och 32 är Prometeus
kansli stängt men har du viktiga frågor 
kan du skicka ett sms eller mejl så hjälper 
vi dig!

Glad och vilsam sommar önskar vi alla 
våra medlemmar!

Huvudmannaförbundets styrelse
och kansli

Forum Antroposofi utges av
Antroposofiska Sällskapet i Sverige. 

Varje skribent ansvarar själv för
sitt material.

r e da k t ion s k r e t s
Tobias Ossmark 

e–post: tobias@antroposofi.nu
Felix Nieriker 

Göran Nilo 
Bo Werner Eriksson

Joel Hallklint
Erik Halldén

r e da k t ion s r å d
Henric Lewengard,  

kontaktperson i styrelsen.

g r a f i s k  f o r m
Ritator

t r yc k
EKTAB (Eskilstunakurirens  

tryckeri) Ett ISO 14oo1-certifierat  
tryckeri som enbart använder  

vindproducerad el.

p r e n u m e r a t ion
Kontakta sektretariatet eller  

registrera på hemsida, 24o kr/år.

h e m s i da
antroposofi.nu/forum

a n t r o p o s o f i s k a  s ä l l s k a p e t s 
s e k r e ta r i a t 

e–post kontakt@antroposofi.nu 
tel o8–554 3o2 2o

kon ta k t  m e d  f o r u m
projektledare Joel Hallklint 

e–post: kontakt@antroposofi.nu 
tel o8–554 3o2 2o

postadress: Forum Antroposofi, 
pl 18oo, 153 91 Järna

u t g i v n i ng s pa n  f ö r  2 o15 
Deadline för 2o15–3 1o september  

för utgivning ca 2 oktober.  
För längre uppslag, vänligen anmäl i  

god tid innan deadline.

a n non s e r i ng
Helsida färg 4ooo kr och del av sida till 

proportionerligt pris. För privatpersoner: 
radannonser 8o kr. Tidskriftens format: 

höjd 315 mm, bredd 235 mm.
Kontakta sekretariatet.

a n t r o p o s o f i s k a  s ä l l s k a p e t

Medlemssekretariat

i Kulturhuset i Ytterjärna
Måndag-fredag 9-12

o8-554 3o2 2o
kontakt@antroposofi.nu

Medlemsavgiften
ordinarie 12oo kr, pensionär 5oo kr,

studerande 3oo kr,
betalas till pg 5 88 71-5

Bli medlem!
www.antroposofi.nu/blimedlem

Kalendarium på hemsidan
www.antroposofi.nu/kalender

Mejlutskick
Meddela oss din mejladress till:

kontakt@antroposofi.nu 
så skckar vi dig löpande information



Besökare som varit här kanske inte känner igen 
sig i fotografiet. På bilden syns ett för trakten 
traditionellt fritidshus, Haus Brodbeck, som 
uppfördes 19o5. Byggnaden kom emellertid 
snart att överföras till ett annat sammanhang, 
vilket framgår av tillbyggnaden som skymtar 
längst bak till vänster och av den nya inram-
ningen till den centrerade ingången och dess 
tillhörande trappa.

Ja, trappan med dess kröning, visst verkar 
den lite egendomlig här. Passar den in? Ja, pre-
cis. Men den bryter sig också loss. Besökaren 
på väg in i en välbekant miljö blir medveten om 
trappan som eget element. Kanske väcks frågan 
om vem som gestaltar vår livsmiljö. Av någon 
uppburen i en tradition eller av någon från ett 
”annat” sammanhang? Och vem utformar de 
enskilda element som en byggnad eller en hel 
miljö består av? 

Samma frågor ställde Rem Koolhaas med sin 
stora utställning under 2o14 års arkitekturbien-
nal i Venedig. Med ett långt liv som framgångs-
rik arkitekt undrade han: är det verkligen arki-
tekten som står för utformningen? Den tendens 
som Koolhaas utförligt dokumenterat är hur 
produktionen successivt övertagits av andra 

konkurrerande högteknologiska aktörer, dvs. av 
alla andra utom arkitekten som så att säga ”be-
friats” från arkitekturens element. Utställning-
ens fråga löd egentligen: Hur kan dessa element 
återtas? 

Första steget är att åter se dem. Av de femton 
element som uppmärksammades fick trappan 
störst utrymme. En tillfällighet?

Vår bild visar att trappan kan vara något 
oupplösligt och ursprungligt oberoende av om-
givningens ivriga teknologier och fackmän. Se 
trappans sidor i deras ambivalenta vacklande 
mellan skulptur och funktion. Och se dess av-
slutning, det öppna omslutande rummet, som 
visar vad vi anade: att trappans element är en 
arkitektur i miniatyr, eller med scalalogen Frie-
drich Mielkes ord ”arkitekturens drottning”, 
suverän i egen ställning.
Bildberättelse: Tobias Ossmark. Foto: O. Rietmann, Dokumentation am Goetheanum. 
Om- och tillbyggnad dateras till 1923 och utgör ett förspel till det andra Goetheanum. 
Byggnaden som ägdes av Emil Grosheintz (donator av marken för hela området för 
Goetheanum) är mer bekant under namnet Rudolf Steiner Halde.v

Arkivögonblick
 

Trappan


