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Ur Allmänna Antroposofiska Sällskapets principer:

»Antroposofiska Sällskapet är inte något hemligt sällskap utan 
fullt offentligt. Medlem kan utan åtskillnad beträffande nation, 
samhällsställning, religion, vetenskaplig eller konstnärlig 
övertygelse var och en bli som ser något berättigat i en sådan 
institution som Goetheanum i Dornach som fri högskola för 
antroposofi.«

Kontakt med FORUM: Redaktör Tobias Ossmark nås via e-post: 
tobias  @  antroposofi.nu och tel 07 3 65 7 7 2 84 . Träff kan bokas 
efter överenskommelse, säkrast onsdagar. Manus, brev och 
meddelanden skickas lättast till redaktörens e-post ovan. Men 
det går även bra att skicka material per post till adressen FORUM. 
Kvartalstidskrift för Antroposofi, pl 1800, 15 3 91 Järna, eller 
inlämning till receptionen vid Kulturhuset i Järna. 

Utgivningsplan för 2011: deadline för inkomna manus och 
annonser, ca 10 augusti för utgivning i mitten av september, ca 10 
november för utgivning i mitten av december.

Annonsering i FORUM: Önskar ni en målinriktad kommunikation? 
För närvarande kan vi då erbjuda ett »startpaket« för 2000 kr 
per nummer som innehåller: annonsplats i FORUM omfattande 
en tredjedels- alt. kvartssida sida i färg, 5 st prenumerationer att 
fördela, bistånd med annonsutformning och rådgivning kring 
samarbetsformer. I övrigt gäller priser för 2011: Helsida färg 5 000 
kr, Halvsida färg 3 000 kr, Kvartsida färg 1  500 kr. 
För privatpersoner: radannonser 80 kr. 
Tidskriftens format: höjd 239mm, bredd 168mm. 

»En försöksmetod för det allmänt mänskliga 
och de allmänna världsfenomenen «
Rudolf Steiner 1923 i en ansats att knapphändigt beskriva antroposofi
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En grundläggande tanke i antroposofin är att människans upplevelse av sitt för-
hållande till världen har förändrats radikalt under historiens gång, det mänsk-
liga medvetandet befinner sig i en evolution. Utvecklingen har gått från att 
människan har känt sig vara »ett« med världen till att som enskilt jag uppleva sig 
som stående utanför världen. Det moderna medvetandet präglas av att världens 
enhet gått förlorad och att en djup klyfta har uppstått mellan den inre och den 
yttre verkligheten, vilket ofta yttrar sig som själsliga lidanden i upplevelser av 
ensamhet och främlingskap inför  naturen och de sociala sammanhangen.

Denna situation är ett nödvändigt steg för att utvecklingen till frihet skall 
kunna bli möjlig. Individen blir ställd på sig själv vilket innebär möjlighet till 
frihet men också faran att kapsla in sig i sin egen värld. En förstärkt egoism kan 
bli följden där egot jagar efter en tillfredställelse som aldrig kan bli uppfylld.

I djupet av varje människosjäl finns, mer eller mindre medvetet, en längtan 
efter att läka såret som uppstått mellan jaget och världen. Om människan inte 
förstår denna längtan blir den avledd och tar sig alltmer desperata uttryck där 
egot strävar efter att dra in världen i sig själv. Konsekvenserna ser vi i överkon-
sumtion och rovdrift av naturens resurser.

Nutidens och framtidens uppgift är att förena en stark individuell integritet 
med möjligheten att överskrida egots gränser, vilket många gånger innebär 
en dramatisk process, därför att den vardagliga jagupplevelsen så starkt är för-
bunden med begär och impulser som lever sitt eget liv. Behovet av att arbeta för 
att kultivera det egna själslivet blir ofta uppenbarat genom upplevelsen av att 
obearbetade sympatier och antipatier i längden leder till lidande och problema-
tiska sociala situationer. Hållbara sociala situationer kan endast bygga på jagets 
förvandlande och bärande kraft. 

Denna upplevelse kan leda till behovet av att söka en medvetenhetsnivå vari-
från själen har möjligheten att omvandla sig själv. Detta själsområde betecknar 
Rudolf Steiner som medvetenhetssjälen (»själen i själen«). Här kommer själen 
i beröring med sin egen andlighet, med sitt eget »vara«. Utgående från detta 
medvetande har människan möjlighet att som fri individualitet överskrida av-
grunden mellan sig själv och världen. 

t e x t
Mats-Ola Ohlsson 
och Dick Tibbling

m å s t e  d e t 
va r a  s å 
s vå r t ?
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I den första av de sk. ledsatserna karaktäriseras antroposofins uppgift: »An-
troposofin är en kunskapsväg som vill förena det andliga i människan med det 
andliga i världsalltet«.

Antroposofin visar på att det historiskt öppnas möjligheter för människor i 
allmänhet till en ny spirituell förbindelse med världen. Det finns möjlighet att 
förstå och uppleva det skikt av verkligheten som Rudolf Steiner betecknar som 
den eteriska världen. Här finns de lagbundenheter som är bärare av livsproces-
serna och som bildar meningsbärande helhetssammanhang.

Världen kan bli hel på nytt.

—



Det hender at jeg faller gjennom dette isolatets natt 
og slynges inn i avgrunner av våkne drømmer. 
Her blir sekundene til værelser uten vegger, 
uten gulv og tak.

Her ser jeg ansikter av lys, 
og jeg gjenkjenner blikkene
som engang stirret mot meg opprevet av angst og vantro.

Denne angst og vantro er borte nå. 
Det jeg ser er blikk av ild, 
som om hvert enkelt øye er blitt en sol.

I disse sekundene, som intet isolat kan begrense og beskytte 
meg mot, 
merker jeg en kraft sterkere enn den jeg la fra meg i hjertet av 
Oslo, 
sterkere enn den som drev kulene inn i Utøyas kropper. 
Og jeg som trodde angsten var en fiende jeg hadde drept for 
lenge siden, 
kjenner at den stiger opp i meg fornyet og forsterket under 
disse blikks ild.

I denne merkelige, våkne drømmen som jeg håper snart vil 
være over, 
hører jeg en stemme som en gang var min egen.
Jeg gjenkjenner klangen fra en gutt jeg trodde var like død 
som dem jeg drepte. 
Han står foran meg som om han nettopp trådte ut av kretsen, 
for å tale på deres vegne:

Manifestets Post Scriptum
–
Oslo 28 juli 2011
Frode Barkved



– Du dystre ridder; det du i ditt hvite sinne ville strupe, 
det vokser nå mangedoblet i lyset fra våre øyne.

– Du redslers syke sendebud som formørket av makt myrdet 
våre kropper, 
du rammet ikke det i oss som flammer mot deg nå.

– Du forlatte og forhatte dødsdragon; din mørke gjerning 
styrket det du ville svekke, 
tente det du ville slukke, og ga en himmel av luft til det du 
ville kvele.

– Du ensomste av ensomme; din tanke rakk langt, men ikke 
langt nok. 
For lenge siden rev du hjertet ut av deg selv. 
Men våre hjerter gløder varmere, 
våre øyne stråler sterkere,
våre idealer virker dypere, 
enn noensinne før.

Publicerad i tidningen Klassekampen 
den 6 augusti
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Hur ställer vi oss idag till de stora, ibland knappt fattbara samhällsfrågorna som vi dagligen möter 
från en mängd olika håll? Och är det alls någon idé att ens försöka förstå? Ja, om vi utgår från den 
samhällsanalys som Rudolf Steiner utvecklat – under rubriken Social Tregrening – kommer det 
faktiskt vara värt försöket. Möjligheten till klargörande på det området tycks emellertid vara direkt 
beroende av försöket – och utmaningen i vår tid – att i hela sin existens bli en verkligt praktisk 
människa. I ett av de följande bidragen karaktäriseras sambandet: »Samtidens människor har så 
svårt att nå dessa [tungt vägande] faktiska grunder [i den sociala frågan] eftersom de, trots att de 
inte vill inse det, egentligen på livets alla områden är teoretiker.«

FORUM publicerar i det följande fyra bidrag till temat Social Tregrening. De två första här-
stammar från ett seminarium den 28 juni med titeln: Den sociala tregreningen och krisen då och 
nu. Initiativtagaren Pär Granstedt skrev i programmet: »Seminariet kommer att studera tre-
greningsinitiativets betydelse då det presenterades i krisen efter första världskriget och dess re-
levans för hanteringen av dagens utmaningar.« Seminariet utgör en del i serie. Det föregående 
temat som behandlades den 27 juni – Antroposofisk kunskapsteori – har FORUM för avsikt att 
återkomma till i kommande nummer. Medarrangörer till seminarieserien var Antroposofiska 
Sällskapet, Ekobanken, Föreningen SOFIA, Huvudmannaförbundet, Medarbetarförbundet och 
Rudolf Steinerhögskolan. 

De övriga två bidragen ansluter fristående till temat. Johannes Kretschmers artikel bygger på 
ett utfört studium. Oskar Borgman Hansen ger oss en bokanmälan.

s o c i a l 
t r e g r e n i n g
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t e x t
Pär Granstedt

s o c i a l 
t r e g r e n i n g

Samtidigt med vårt seminarium pågår det våldsamma upplopp i Aten. Orsaken 
är en sprucken lånebubbla som hotar den grekiska staten med bankrutt. Detta 
är i sin tur en del av en större kris, som utlöstes av en sprucken fastighetslåne-
bubbla i USA 2008–09. Men bakom den ligger en situation där många av världens 
viktigaste ekonomier i åratal har drivis med underskott och ackumulerat enorma 
skuldbördor, både privata och offentliga. Finansiärer har hittills i stor utsträck-
ning varit tillväxtekonomier som Kina och oljeländer som Saudi-Arabien. Dessa 
länders förmåga och vilja att finansiera galopperande underskott i de gamla rika 
länderna är dock i avtagande. 

En viktig orsak till problemen är en extrem konsumtionskultur som är central 
i västvärlden och därifrån sprider sig till välbärgade eliter i resten av världen. 
Konsumtion blir livets mening, och hela det ekonomiska systemet är baserat 
på »hög efterfrågan i ekonomin«. Men när konsumtionen ökar snabbare än 
konsumenternas produktion, och därmed inkomster, täcks mellanskillnaden 
av lån från dem som producerar mer än de konsumerar. Politiker i många länder 
har sett en lättsinnig långivning som ett sätt att snabbt stimulera en ökad kon-
sumtion och därmed tillfredsställa väljarna. I USA uppmuntrade statsmakterna 
bankerna till en frikostig belåning av fastigheter baserat på illusionen om stän-
digt ökande fastighetspriser. I Grekland var det staten som lånade frisk i stället 
för att hushålla med sina utgifter och driva in tillräckligt med skatter.
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Till bubbelbildningen har bidragit en global kreditmarknad där de ursprungliga 
långivarna refinansierat sina lån genom olika typer av finansiella instrument 
som sålts vidare över världen i många led med olika paketeringar så att till sist 
långivaren inte har någon som helst möjlighet att förstå hur de investerade 
pengarna används. Det hela blir en virtuell och spekulativ marknad som bygger 
på ett blint förtroende till en aldrig sviktande tillväxt. När förtroendet sviks på 
någon punkt imploderar hela bubblan.

Denna tillväxtekonomi som skapat världshistoriens högsta levnadsstandard 
för störst antal människor, får nu sina grundvalar undergrävda.

Det första hotet är att vår konsumtion överskrider jordens uthålliga produk-
tionsförmåga. Vi tömmer ut jordens ändliga naturresurser och förvandlar dem 
till avfallsprodukter som hotar att leda till ett sammanbrott för biosfären.

Det andra hotet är världsfattigdomen. Denna historiskt unika materiella ri-
kedom är ojämnt fördelad. Endast ca 20 % av jordens befolkning lever på den 
standard som vi i Sverige närmast anser vara en mänsklig rättighet. I andra ändan 
lever närmare 20 % i absolut fattigdom. Det är alltså en minoritet av världens 
befolkning som håller på att uttömma jordens resurser, medan större delen av 
världen fortsätter att leva i fattigdom.

Det tredje hotet, om man så vill, mot vår konsumistiska livsstil är att det byg-
ger på ett europeiskt världsherravälde som nu går mot sitt slut.

Den höga materiella välfärd som vi åtnjuter i Europa, Nordamerika och yt-
terligare några platser i världen bygger på att den europeiska minoriteten av 
världens befolkning kan kontrollera i stort sett hela världens resurser och an-
vända huvuddelen för egen del.

Det europeiska världsväldet började grundläggas redan under renässansen, 
när tekniksprång inom framför allt sjöfart och vapen gav européerna, särskilt 
västeuropéerna ett bestående övertag över resten av världen. Portugiser, span-
jorer, holländare och engelsmän gick i spetsen för att lägga världshandel under 
europeisk kontroll. Den kommersiella revolutionen banade väg för den industri-
ella. Den började i England, spred sig österut till Väst-, Central- och Nordeuropa, 
och västerut över atlanten till Nordamerika. Sen tog spridningen slut. Innan 
industrialismen hunnit nå vidare hade européerna, med sin militärteknik och 
de resurser de kommersiella och industriella revolutionerna gav, förmått att 
lägga under sig resten av världen. Från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-
talet bestod världen, med några ytterst få undantag, av självständiga europeiska 
stater, europeiska kolonialvälden, inklusive beroende stater som Kina, samt 
självständiga europeiska kolonier, främst i Nord- och Sydamerika. Till de euro-
peiska kolonialväldena kan man då också räkna de euroasiatiska imperierna, 
Ryssland och det Ottomanska riket.

Detta gjorde det möjligt att organisera världen, utanför Europa och Nordame-
rika för att försörja industrierna i Nord med råvaror och konsumera industriva-
ror. Arbetskraften skulle vara så billig som möjlig och kapitalackumulationen 
skedde i Nord.

När kolonialväldena (utom det rysk-sovjetiska) hade avvecklats i mitten av 

10
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1960-talet fortsatte den euro-amerikanska kontrollen av världsekonomin på 
i princip samma sätt. Den viktigaste förändringen var att centrum för den mi-
litära och ekonomiska kontrollen av världen hade förflyttats från Västeuropa 
till USA. 

Det vi nu upplever är slutet på det europeiska världsherraväldet. Den eko-
nomiska makten förskjuts från Nordamerika och Europa till de framväxande 
ekonomierna med Kina i spetsen. Inte heller försöken att upprätthålla kontroll 
med militära medel är framgångsrika. Det viktiga för västerlandet nu är att hitta 
ett konstruktivt förhållningssätt till en ny tid där den ekonomiska, politiska 
och kulturella dominansen är över. Vi måste vara med om att bygga upp en 
ekonomisk världsordning som är ekologiskt uthållig och där allas behov kan 
tillgodoses på ett rimligt sätt. Vi måste inse att vi inte kan påtvinga andra vår 
vilja med våld och påtryckningar, Den nya världsordningen måste bygga på en 
sann demokrati som respekterar alla människors lika värde och rättigheter 
oavsett hemmahörighet eller ursprung. Och vi måste acceptera en värld präglad 
av kulturell mångfald.

Vi har sett hur både liberala och socialistiska lösningar har misslyckats i detta. 
Liberalismen erbjuder frihet, men ingen solidaritet. Socialismen solidaritet i 
ofrihet. Det är här den sociala tregreningens grundidéer erbjuder intressanta 
infallsvinklar.

Vi måste få till ett näringsliv som förmår att tillgodose alla människors grund-
läggande behov på ett ekologiskt uthålligt sätt, som präglas av solidaritet. Det 
betyder inte nödvändigtvis att vi behöver överge marknadsekonomin, men att 
den behöver arbeta med spelregler som förhindrar spekulation, exploatering 
och ansvarslöshet.

Spelreglerna måste formas i politiska system som bygger på demokrati och 
syftar till att säkerställa alla människors lika värde och rättigheter.

Och det kulturella området måste präglas av frihet och tolerans. Kreativitet 
förutsätter frihet och mångfald. Mångfald i frihet förutsätter tolerans. Det 
regelsystem som behöver finnas skall ha som syfte att säkerställa friheten, 
mångfalden och toleransen, och förhindra kommersiell eller politisk exploa-
tering av kulturlivet.

Om vi kan nå fram till en viss förståelse för dessa grundläggande tankar blir 
det en spännande uppgift att kreativt arbeta för att hitta spelregler och praktiska 
lösningar för att möjliggöra utveckling mot ekonomisk, social och ekologisk 
uthållighet i ett globalt perspektiv.
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När vi nu arbetar med vad tregreningstanken är för något så märker man att 
det finns en stor ström som hör ihop med det vi talar om.  Till denna ström hör 
sådant som biodynamisk och ekologisk odling, waldorf- och annan fri peda-
gogik, transitionrörelsen som arbetar med hur vi ska kunna ställa om till ett 
lågenergisamhälle och olika initiativ för att värna det levande i naturen. Det kan 
handla om ganska överraskande allianser som t ex mellan Sveaskog och Världs-
naturfonden som har ett samarbete för att skydda livsmiljöer i skogen. 

Steiner ansåg enligt uppgift inte att han hade uppfunnit tregreningen utan 
snarare upptäckt den. Antingen den fanns före Steiner eller inte, så kan vi kon-
statera att grundbilden för tregreningen – ett fritt kulturliv, ett solidariskt nä-
ringsliv och ett rättsliv som bygger på jämlikhet och rättvisa – lever och utveck-
las på olika sätt såväl inom de antroposofiska kretsarna som utanför dessa. 

Ett fint exempel på ett medvetet sätt att organisera ett antroposofiskt initiativ 
utifrån tregreningsideal är Sekem Farm i Egypten. Där finns Sekem Development 
som är en ideell organisation (NGO) som är ansvarig för kulturella aspekter av 
livet på Sekem, t ex etik, ekologi, utbildning, konst, vetenskap, hälsa och social 
utveckling. Sekem driver  förskola, skola och vuxenutbildning. 

Sekems näringsliv är mer konventionellt organiserat. Det finns ett holdingfö-
retag, Sekem Holding Co som bland annat ägs av Abouleish Foundation, Triodos 
Bank och GLS-banken. Detta äger i sin tur en rad företag som producerar och 

t e x t
Annika Laurèn

s o c i a l 
t r e g r e n i n g
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handlar med medicin, frukt och grönsaker, ekotextil, förädling och packning. 
Sekem samarbetar dessutom med 800 jordbruk som brukar över 8.000 ha jord 
runtom i Egypten. 

För de rättsliga frågorna på Sekem finns ett medarbetarkooperativ – The Coo-
perative of Sekem Employees – vars uppgift är att främja mänskliga rättigheter 
för alla på Sekem och också utanför. Kooperativet sysslar med fackliga frågor och 
även sådana som hälsa och olika standarder för ekonomi, miljö och kultur. 

Tillväxtverket i Sverige förklarar på sin webbsida vad de menar med begreppet 
Triple Helix (Helix=spiral): ”En modell för att beskriva samspelet mellan politik/
samhälle, forskning och näringsliv är den så kallade Triple Helix-modellen. Tri-
ple Helix bygger på ett aktivt deltagande och samspel mellan regionala aktörer 
inom forskning, politik och näringsliv. Genom att utveckla en gemensam vision 
och samordna de utvecklingsresurser som satsas inom en region är syftet att få 
till stånd en ökad innovationsförmåga och större avkastning på insatserna.”

 Här är tregreningskonceptet tydligt och Triple Helix-begreppet används också 
av Beras-projektet (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society) där en av 
många partners är Biodynamiska Forskningsinstitutet i Järna. 

I EU-sammanhang är trepartssamverkan en mycket vanligt metod. Europa-
rådet har tagit fram en kod för samverkan mellan det offentliga och idéburna 
organisationer. Landsbygdsprogrammets fördelningsmetod Leader förutsätter 
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att de lokala utvecklingsgrupperna (LAG) är sammansatta av representanter 
för näringsliv, civilsamhälle och stat eller kommun. Inom EU:s program för 
universitetens samverkan med samhället (Bolognaprocessen) ingår att staten 
eller kommunen ska samverka med näringslivet och ideell sektor och treparts-
samverkan används också flitigt i t ex lokala vattenvårdsförbund och i stads-
delsprojekt.

Ett fritt kulturliv förutsätter ett starkt civilsamhälle. I Sverige har civilsamhäl-
let och kulturen inbegripet forskning, undervisning och uppfostran och vård 
traditionellt styrts från statligt håll. Nu finns från både vänster- och högerpo-
litiskt håll ett intresse av att stärka civilsamhället, men det finns en ömsesidig 
rädsla för att välfärden ska urholkas på ett inte önskvärt sätt om staten släpper 
efter på sitt grepp. Samtidigt vill man få fler entreprenörer inom dessa områden. 
Ett försök till ett formaliserat samarbete finns i den s.k. ”Överenskommelsen” 
som träffats mellan staten och ett antal större ideella organisationer, där man 
slår fast en gemensam värdegrund. 

De ideella organisationerna kan uppleva sig utsatta för korstryck – samtidigt 
som de arbetar med att utveckla sin idé och sin kvalitet inom t ex idéburen pe-
dagogik eller vård så blir de utsatta för upphandling eller skatteregler på samma 
villkor som dem som driver liknande verksamhet på helt kommersiella villkor. 
Ett annat aktuellt exempel är Riksrevisionsverket som kritiserat Universiteten 
för bristande effektivitet – beräknad till 7% för lite (!). Universiteten försvarar sig 
med att de inte bara ska producera examina på olika kursprogram utan också är 
en del i det livslånga lärandet genom att många yrkesverksamma går på enstaka 
kurser som inte leder till examen. 

Civilsamhällets tankesmedja Sektor 3 har tagit fram flera rapporter som be-
handlar dessa teman, t ex rapporten  ”Frihet utan oberoende” som handlar om 
relationen mellan det civila samhället och den offentliga sektorn. 

Ideell sektor i Sverige är mycket större än vad man vanligen föreställer sig. 
Det finns ca 200.000 organisationer med 32 miljoner medlemskap och 48% av 
befolkningen uppger att de arbetar ideellt för någon organisation. 

Ett solidariskt näringsliv med produktion av varor och tjänster så effektivt och 
samtidigt så solidariskt som möjligt – är det en utopi? Solidariteten bör ju också 
utsträckas till kommande generationer och inte bara samtida medmänniskor 
och dessutom till djuren och planeten. Det finns dock många exempel på strä-
vanden i denna riktning som gör att näringslivet långsamt förändrar sig.

Fair Trade är en rörelse som arbetar med ett system för att reglera handelsför-
hållanden mellan utvecklingsländer och industriländer.  Fair Trade leder till att 
odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor, att investeringarna i lokal-
samhället ökar, att barnarbete och diskriminering motverkas, att demokratin, 
ekologin och miljön främjas. I världen finns nu 1,2 miljoner odlare, 827 produ-
centorganisationer i 58 länder och över 27.000 Fairtrademärkta produkter!

Ekobanken tillhör med sin idé för bankverksamhet den internationella Social 
Banking-rörelsen, som är en samhällsrörelse mot mer ansvar i finanssektorn. 
Social Banking omfattar inte bara etiska banker utan också olika konsument-
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rörelser, Fair Trade, mikrofinans (den i första hand inte vinstdrivande sidan av 
mikrofinans) och sådant som Socap, Social capital markets där olika möten sker 
i skärningspunkten mellan pengar och mening. Social Banking är en ung rörelse 
men redan har den första professuren inom Social Banking införts på Alanus 
Universitetet i Tyskland. 

Kooperationen – de kooperativa ägarformerna till olika företag – är ett sätt att 
tillämpa solidariteten via ägarformerna. Det handlar om både konsumentkoo-
peration, producentkooperation men också t ex ömsesidiga försäkringsbolag. 
Sparbanksrörelsen bör också kunna räknas till denna grupp. 

Fler och fler arbetar med värderingsdrivet företagande. Här ingår sådant som 
Triple Bottom Line där man ser avkastnings- eller vinstbegreppet flerdimen-
sionellt; så att ekologisk och social avkastning räknas förutom ekonomisk av-
kastning. 

Framtidstendenser i det rättsliga området syns just nu allra tydligast i den 
internationella demokratirörelsen, där medborgarna i ett antal länder nu kräver 
demokrati och fungerande rättssystem. I Sverige handlar det mer om finslip-
ning av det demokratiska systemet. Den senaste demokratiutredningen arbetar 
bland annat med frågor om hur lokalt inflytande och direktvalda styrelser i 
bostadsområden kan stärkas och utvecklas. 

Internationellt finns en rörelse som än så länge är på frivillig bas i de flesta 
länder, Global Reporting Initiative, GRI. Det är ett internationellt regelsystem 
för hur företag ska redovisa hållbarhetsinformation (miljö och socialt) bland 
annat i sina årsredovisningar. I Sverige ska

t ex alla statligt ägda bolag redovisa enligt denna standard. Detta kan kanske 
verka trivialt, men kan ha mycket stor verkan både för hur företagen arbetar med 
miljö- och sociala frågor och även när investorer ska jämföra olika företag. 

Det finns många rättsliga frågor som har stor betydelse för framtiden, t ex 
kärnkraftsfrågan och flykting- eller invandringsfrågan. GMO (frågan om gene-
tiskt modifierade organismer i odlingen) och vem som egentligen har rätt till 
patent på liv är ett sådant högaktuellt, brännande område. 

Ett positivt exempel är arbetet med öppen källkod, där människor över hela 
världen kopplar upp sig mot varandra för att utveckla och vidareutveckla datasys-
tem tillsammans som sedan blir fria att använda för alla. Här sker utvecklingen 
i ett synnerligen fritt kulturliv och näringslivets möjligheter uppstår först i ett 
senare stadium när olika produkter skapas utifrån det som utvecklats.Detta till 
skillnad från företag som äger rätten till idéer och uppfinningar och begränsar 
utvecklingen genom sitt ägande. 

Man kan konstatera att de stora tidsfrågorna kräver ställningstagande i alla 
tre fälten, rättsligt, kulturellt och affärsmässigt. Med tregreningsidealen le-
vande inför oss kan vi sträva efter att göra detta så rättvist, fritt och solidariskt 
som möjligt. 
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Rudolf Steiners sociala tregreningsidé innebär att samhällssekto-
rerna kulturliv (på tyska Geistesleben, ordagrant andeliv på svenska, 
vilket innefattar även t.ex. utbildningsväsende), rätts- och stats-
liv samt näringsliv bör vara skilda från varandra så att de var för sig 
kan fylla sina uppgifter. Då skulle den sociala tregreningen enligt 
Steiner få olika nyanser på olika platser och under olika tider så att 
samhället kunde utvecklas dynamiskt eftersom »allt tänkande om 
samhällslivet är ett barn av tidens och platsens karaktär«. Han be-
skriver i föredraget hur det västerländska samhället har påverkats 
av strömningar vilka kan liknas vid trådar som är ihoptrasslade och 
vars ursprung delvis är okända för allmänheten. Som vi ska se gäller 
detta till stor del fortfarande. 

Karaktäristiskt nog börjar Steiner inte med beskrivningen av 
dessa strömningar, utan istället står klargörandet av den egna si-
tuationen som det första steget. För att behärska de uppgifter vi står 
inför idag och i framtiden krävs vad som omnämns som ett starkt 
själsligt mod. »Människor bildar sig idag sin uppfattning om världen 
efter emotioner och etnocentriska eller egoistiska synvinklar« vilka 
han senare säger beror på förutfattade statiska meningar om vad 
som är sant, gott och rätt. Dessa uppfattningar ändrar man sedan 
ogärna på. Istället skulle samtidens allvar kräva att man hade en viss 
längtan efter att nå en faktisk grund för en sund bedömning av läget 
som han uttrycker det, liksom att: »Levnadsallvar är vad man idag 
skulle önska präglade själarna på vår jord«. Emedan: »Samtidens 
människor har så svårt att nå dessa [tungt vägande] faktiska grunder 
eftersom de, trots att de inte vill inse det, egentligen på livets alla 
områden är teoretiker.« Han påpekar då också att han alltid syftar 
till att ge fakta som människor kan bilda sig ett eget omdöme uti-
från. Som sådant omdömesunderlag kan  Steiners beskrivning av tre 
strömningar i samhället tjäna, i det följande sammanfattade.

Den första strömningen gäller kulturlivet som har strömmat in i 
Västerlandet från antikens Grekland genom den latinska kulturen 
till bland annat universitet och gymnasier. Till det har också kommit 
tekniska framsteg som inte var tillgängliga för grekerna och vilka 
kommit att prägla det moderna samhället framför allt de senaste 
århundradena. Det grekiska elementet har i sin tur sitt ursprung i 
orienten. Detta gäller även filosofernas läror som i Grekland om-

Första 
strömningen och 
dess förvirring

Utmärkande för Social Tregrening, 
såsom den utvecklats Rudolf Steiner, 
är att dess grundbegrepp utgår från 
ett upplysningsprojekt. Det innebär 
att analysen inte har som syfte att 
ge en teoretisk samhällsmodell 
som ska kunna»appliceras« i olika 
varierande sammanhang. Social 
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möter oss i våra föreställningar. Detta 
upplysningsperspektiv framgår med 
tydlighet i Johannes Kretschmers bidrag 
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kommentar till det komplexa sista 
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föredragsserien Mikaelmissionen av Rudolf 
Steiner. (Die Sendung Michaels, GA 194).

t e x t
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vandlades till det som vi idag känner som grekisk filosofi. I orienten var dessa lä-
ror väsentligt mycket mer spirituella, samtidigt som där också fanns ett drömskt 
atavistiskt (från tidigare utvecklingsstadium) kvarblivet klarseende, varigenom 
världsalltets hemligheter avslöjades. I ett centrum i Asien bildades så en särskild 
grupp av människor med särskilda färdigheter. Utöver det drömlika atavistiska 
klarseendet tillkom en uppflammade intelligent tankekraft hos dem och de kom 
med dess hjälp att grunda ljusets eller andens mysterier. Denna grupp vandrade 
in i Indien från norr och de efterkommande indierna ansåg bramankasten vara 
efterföljarna till dessa invandrare. Denna utveckling spreds efter hand västerut 
och medan grekerna fortfarande kunde uppleva det atavistiska klarseendet, som 
de dock sakta såg dö ut, hade den romerska kulturen sedan bara tankekraften 
kvar. Ett uttryck för den kvarlevande förmågan finner vi enligt Steiner i Sokrates 
tal om sin daimon (ett gudomligt väsen) som ett slags samvetsröst.

Denna andens eller ljusets mysteriekultur påverkade också rättslivet där an-
den inplanterades i de sociala organismerna, vilket skapade teokratierna. Den 
västerländske härskaren är den sista länken i denna utveckling. Kronan och 
kröningsmanteln är de sista yttre attributen som finns kvar. Också näringslivet 
reglerades till slut av det andliga och mysterieprästerna blev även näringslivs-
förvaltare. Denna andekultur abstraherades mer och mer och blev till en summa 
av idéer. Under medeltiden fick vi sedermera teologin, det vill säga en summa av 
begrepp som ersatte ett verkligt andligt liv, liksom kulturen blev till ett kuriosum 
eftersom man tappat bort sammanhanget med det andliga livet. Denna föryt-
ligande utveckling menar Steiner gälla även för gymnasierna och universiteten 
där vår »kultur svallar«, som han lite humoristiskt utrycker det, i efterklang av de 
gudomliga budskapen i de gamla mysterierna. Denna kulturs andliga miljö har 
blivit helt abstrakt, med enbart rent föreställningsliv bestående av torra döda 
begrepp. Enligt Rudolf Steiner har den på senare tid blivit till ideologi, det vill 
säga en summa av tankar som är just bara tankar. I detta filtrerade och abstrahe-
rade kulturliv som förlorat all kraft har dagens sociala kaos utvecklats. »Vi måste, 
från den enbart tänkande anden, hitta åter till den skapande anden« säger han 
och för att kunna det måste vi ur det kulturliv som han menar domineras av sta-
ten utveckla ett fritt kulturliv som har kraft att väcka oss till liv. Andelivet måste 
få stå på egna ben utan påverkan eller beskydd från kyrka, stat eller näringsliv. 
Enbart då kan det frodas och utvecklas hävdar Steiner. Det kaos Steiner talar om 
kan kanske sägas vara mindre i våra dagar än då, strax efter första världskriget 
1919, men också idag präglas samhället av stora förändringar som dock tycks 
kunna passera utan att lugnet på ytan störs.

Rudolf Steiner förklarar att allt som uppstår på jorden lämnar kvar rester. 
»Ljusets mysterier är mindre filtrerade i dagens orientaliska kultur än de är i 
västerlandet, men de är alls inte i den gestalt de en gång var. Ändå kan man om 
man studerar det som hinduerna ännu har idag, och även det som buddisterna 
ännu har, på ett mycket närmare sätt förnimma efterklangen av det som som 
vårt kulturliv kommer ur. I Asien har det bara blivit stående på ett annat utveck-
lingssteg.« Steiner menar att vi är improduktiva i västerlandet och nämner att de 
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grekiska och latinska lärde, för att de skulle förstå mysteriet på Golgata bättre, 
tog de begrepp de behövde från den orientaliska visdomen. »Västerlandet har 
inte fört fram kristendomen, den är tagen från Orienten.«

Rätts- och statsväsendet har med sina domstolar och förvaltningar, vilka som 
Steiner säger »kan driva en människa till vansinne«, influerats av den andra 
strömningen i det trassel av strömningar som han menar har uppstått. Den 
kommer från den egyptiska mysteriekulturen och dess rummets mysterier har 
levt vidare genom romarnas nyktra och fantasilösa väsen, förbundit sig med en 
sidogren till det orientaliska väsendet för att sedan bli till katolsk kristendom 
eller kyrkodöme. Detta kyrkodöme har förvandlats till något som liknar juridik. 
I allt från enskilda dogmer till domedagen, blev det till ett sällskap av världsliga 
domare som bestraffade världen med världsliga domar, utsåg syndare och goda 
och onda. »Detta är det andra elementet i vårt andetrassel som lever i den förvir-
ring vi kallar civilisation och som på intet sätt har förbundit sig organiskt med 
det första«. Dessa saker har, även om vi idag har glömt det, format kulturlivet 
genom att abstrahera det, liksom det har format människornas seder, vanor och 
sinnen. Det som var den sista dekadenta utlöparen i den orientaliska andeström-
ningen var feodalaristokratin. Hos de adliga kan man inte längre se spåren av 
det orientaliska teokratiska andelivet, utan endast den sociala konfigurationen 
finns kvar. Detta sammanblandat med det juridiska tänkande som kom från den 
romerska kyrkoförfattningen utmynnar via det medeltida stadsväsendet till slut 
i borgerskapet. Så menar Steiner att dessa andliga krafter har kastats huller om 
buller bland människorna.

En tredje strömning ansluter sig till det ovanstående och har att göra med nä-
ringslivet. Våra dagars näringsliv är menar Steiner fortfarande förbundet med de 
gamla jordmysterierna, där till exempel druidmysterierna var en speciell variant. 
Dessa mysterier var i urtiden spridda över stora delar av mellersta och norra Eu-
ropa och gav upphov till en slags rent fysisk vishet. Denna vishet kom till uttryck 
i olika folks seder och folkfester som baserades på rent fysiska händelser, till ex-
empel skörden eller något annat som hörde ihop med näringslivet. I denna kul-
tur dominerades näringslivet av jordbruk och en högtid kunde vara baserad på 
till exempel boskapshjordens befruktning som blev ett tillfälle att ära gudarna 
eller på skörden som sådan, inte som i tex Egypten där skördetiden hängde sam-
man med stjärnorna. Öster- och söderut hade människorna ett kulturellt och 
rättsligt liv som de fått till skänks från ovan medan mellan- och nordeuropéerna 
utgick från näringslivet. När sedan de från orienten härstammande kultur- och 
rättsliven spreds norrut och introducerades från ovan, tvingades denna kultur 
som inte hade utvecklat ett självständigt kultur- och rättsväsen att göra sig av 
med de gamla traditionerna på dessa områden. Näringslivet blev då sterilt och 
tvingades att överleva genom att övervinna det kaos som skapats genom de 
främmande kulturerna. Detta fenomen lever kvar än idag, särskilt i den anglo-
amerikanska affärskulturen och dess betydelse kan enligt Steiner observeras 
i fenomenet att det har varit vanligt att man i Mellaneuropa skickar sina söner 
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till London eller New York för att de ska lära sig affärslivets seder. När Steiner 
går vidare i sin analys finner han att näringsliv, politiskt rättsliv och kulturliv 
trasslar ihop sig i varandra och blandas samman och säger att om vi inte vill gå 
under i ett kultur- och rättsliv i yttersta degeneration måste vi vända oss till den 
tregrenade sociala organismen. Den tregrenade sociala organismen bygger med 
självständiga rötter upp näringslivet, vilket måste möta ett rätts- och kulturliv 
som bygger på frihet. »Vi måste nu söka upp rötterna till dagens samhällsstruk-
tur för att förstå vad som sker. Människor måste få klart för sig hur näringslivet 
idag kryper på marken, intrasslat i anglo-amerikanska tankevanor, hur det bara 
kommer att kunna resa sig om det arbetar i samklang med hela världen, med det 
som också andra är kompetenta och begåvade för. Annars kommer näringslivet 
att vinna världsherravälde och leda till olycka.«

Efter beskrivningen av dessa tre strömningar går föredraget in på några specifika 
egenskaper hos olika kulturer. I den anglo-amerikanska kulturen finns två skilda 
saker att lägga märke till enligt Steiner: Där finns många fler så kallade hemliga 
sällskap än någon annanstans på jorden. Dessa har där större inflytande än vad 
folk i allmänhet tror och bevarar ett filtrerat egyptiskt-orientaliskt andligt liv, 
som inte har vuxit på egen mark och som förflyktigats till symboler som man 
inte längre förstår. Därjämte finns ett gammalt kulturliv som inte växer på egen, 
utan på näringslivets mark och som bär »endast små blommor« som Steiner 
säger. Locke, Hume, Mill, Spencer och Darwin är exempel på dessa blommor 
som kommer ur näringslivet. Steiner säger sedan att dessa idéer har upplyfts 
till teori vilket lett till att kulturen ses som en funktion av näringslivet. Man tror 
sig hämta kunskap ur det praktiska, medan man i verkligheten har att göra med 
levnadsrutiner och inte verklig livserfarenhet. Näringslivet som vill frigöra sig 
har drivit upp dessa små blommor och är inte långt bort. Det som är ande- och 
kulturliv respektive rättsliv är främmande plantor desto mer ju längre västerut 
man kommer. Steiner tycks med detta mena att näringslivet här lyckas dominera 
de inslag av främmande strömningar som nämndes tidigare. Kanske tänker han 
när det gäller Darwin och hans efterföljare att näringslivet projicerar sina idéer 
om konkurrens på naturen när det finns så många fler fenomen i naturen än att 
djur bland annat konkurrerar med varandra.

I Mellaneuropa har det, säger Steiner, alltid funnits ett motstånd mot den 
grekiska kulturen och det romerska rättslivet. Detta motstånd yttrar sig hos 
bland andra Fichte, Schelling, Hegel och Goethe. Det juridiska tankesättet som 
vi vant oss vid märks till exempel i ordet naturlag. Goethe talar här istället om 
naturvetenskap som urfenomen och kommer till kunskap på annat sätt än ge-
nom logik. Goethe gjorde därmed den första framstöten för ett fritt kulturliv, 
medan det första försöket att skapa ett fritt och självständigt rättsliv gjordes 
av Humboldt i verket Idéer till ett försök till att bestämma gränserna för statens verksamhet 
(Ideen zu einen Versuch, die grenzen der Wirksamkeit des States zu bestimmen). 
Orsaken till att vetenskapliga paradigm och illa fungerande sociala strukturer 
ännu idag är så seglivade kan av en nutida betraktare anas ligga i man skapar 
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»lagar« och avgränsningar för verkligheten hellre än att fördjupa förståelsen 
av fenomenen. Naturvetenskapliga och materialistiska principer har tagit över 
tänkandet på det sociala området, trots att de inte lämpar sig för det, menar 
Steiner i ett av seriens tidigare föredrag. Detta visar sig i den då uppblommande 
marxismen som tar sig uttryck i utilitaristisk (nyttoinriktad) etik, materialis-
tisk historieuppfattning, positivistisk kunskapandeteori och deterministisk 
filosofi. Om detta skulle man idag kunna säga att dessa uttryck ofta fortfarande 
dominerar de »moderna västerländska« institutionerna, även om företrädarna 
oftast inte längre är marxister.

»Om den första strömningen tillåts fortsätta som den hittills gjort, med det de-
genererade och från orienten komna andelivet som baseras på ljusets mysterier, 
då drar den iväg och blir till den mest fruktansvärda lögn, även om detta andeliv 
en gång var högsta sanning.« Något som sägs kunna rädda oss från denna utveck-
ling är konsten. Den är »gudabarnet som skyddar människorna mot lögnen«, 
säger Steiner och hänvisar till Nietzsche som beskrev hur de gamla grekerna var 
tvungna att skydda sig mot livslögnen genom konsten. Steiner säger att »det 
inom den civiliserade mänskligheten under de sista 5-6 åren (dvs. 1914-1919) 
har ljugits allra mest sedan historiens början. Knappt alls har sanningen sagts i 
det offentliga livet. Nästan inte ett ord som gått genom världen har varit sant.« 
Denna strömning utmynnar i den första avgrunden som är degenereringen av 
mänskligheten genom lögnen. Man kan om man begrundar hur de stora mass-
medierna idag behandlar många viktiga frågor, undra om inte Steiner om han 
hade levt idag, skulle ha ansett att denna situation består än idag. Ett ljus i detta 
mörker kan Internet anses vara, så länge som det får förbli fritt, eftersom i stort 
sett vem som helst där kan publicera information för andra att ta ställning utan 
filtrerande mellanled.

För den andra strömningen, som har kopplingar till rätts- och statsliv, uppstår 
faran genom degenerering till själviskhet, enligt Steiner. Om vi går vidare och 
drar paralleller från det gamla Egypten och det romerska riket kan vi förstå att 
hierarkiskt och centralistiskt tänkande har fått sin grund i denna strömning, då 
Steiner menar att själviska degenereringsimpulser kan få människor att tappa 
fotfästet och förirra sig in i illusioner och drabbas av storvulenhet och stor-
hetsvansinne. Likaså tendenser till ensidigt och statiskt dömande om rätt och 
fel kan förmodas vara ett resultat härav. Denna dualism talar Steiner om i ett av 
de tidigare föredragen där han menar att det är ett vanligt misstag att dela upp 
världen i två motstående sidor. Han menar att man på de flesta områden får en 
sannare bild av läget om man öppnar för ett tredje fall. Även idag ges ofta bilden 
av det onda och det goda som om det bara fanns två sidor av saken. Detta utnytt-
jas ofta i retorik på alla nivåer i samhället. Men om en sak är något som anses 
dåligt så är det som ser annorlunda ut inte automatiskt något bra. »Antingen är 
ni med oss, eller så är ni med dem...« 

Den tredje strömningen, utmynnar i människolivets tredje avgrund, fysisk 
sjukdom och död respektive kultursjukdom och kulturdöd. Detta anknyter till 
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vad Steiner säger om det anglo-amerikanska näringsliv, som enligt honom kan 
erövra världsherravälde om det inte bekvämar sig med att låta sig genomträngas 
av självständiga kultur- och statsliv. I ett av de föregående föredragen i serien 
säger han också att kapitalet är den härskande makten sedan början av 1800-
talet. Det riskerar att föra Amerika och Asien mot varandra i en kamp över hela 
jorden, samtidigt som Europa rasar mot avgrunden. Om Steiner här syftar på det 
kommande andra världskriget eller på vår tid kan man spekulera över, men man 
kan nog slå fast att spänningarna även idag är stora i världen och att närings-
livskrafterna har ökat i styrka. Exempel på detta idag, kan ses i utvecklingen av 
genmanipulerade grödor och användning av giftiga kemikalier i jordbruket, 
liksom i den flod av kommersiell underhållningskultur som strömmar emot 
oss överallt.

Rudolf Steiner menar att eftersom »det angloamerikanska väsendet är prede-
stinerat till världsherravälde, faller ansvaret att förvalta den materialistiska tid 
som kommer på Anglo-Amerika.« Kan de nödvändiga spirituella impulserna för 
framtiden ges där, i en tid som kommer att präglas av förstörelse?«, yttrade han 
frågande. Värt att nämna är att det under de sista föredragen i denna serie närva-
rade en grupp engelsmän som han med tillfredsställelse hälsade välkomna.

Många människor frågar idag: vad ska vi då göra? säger Steiner och svarar på 
detta att det första är att upplysa människor om det nödvändiga i att vi väcker 
så många som möjligt till att inse hur viktigt det är att kulturlivet ställs på egen 
mark och att skolpedagogiken får utgå från ett fritt kulturliv. Detta krav kan bara 
ställas om många människor förstår denna fråga och det viktigaste arbetet idag 
är därför att med alla medel väcka så många som möjligt för detta menar han.

Steiner nämner också vikten av anpassning till lokala förhållanden. Många 
människor föreställer sig, att det de tänker måste gälla för alla människor över 
hela världen för all framtid. Man förstår då inte att allt som gäller socialt liv måste 
anpassas till tiden och platsen. Om social tregrening skulle införas skulle denna 
anpassning ske av sig själv menar han. I ett av de tidigare föredragen i denna serie 
av föredrag säger Steiner också att en stor del av människosjälarna verkligen so-
ver för det som de inte kommer i direkt kontakt med. Man pratar om en sak men 
gör en annan. För att exemplifiera detta nämns i föredraget de skadeverkningar 
som banker orsakar genom utlåning till olika ogenomskådliga verksamheter, 
och hur den annars välmenande och ansvarstagande allmänheten ändå utan 
eftertanke sätter in sina pengar hos dessa för att få ut räntan.

Det vi kan göra för att vända utvecklingen rätt igen är, menar Steiner, »att ur 
dessa förutsättningar låta oss entusiasmeras och upplysa så många männis-
kor som möjligt«. Ett medel i detta arbete kan då, som redan nämnts, den fria 
kulturen vara. Idag är det de insiktsfullas uppgift, säger han vidare, att upplysa 
mänskligheten. »Vi måste göra så mycket som möjligt mot denna dårskap som 
tror sig vara vishet och som tror sig ha kommit så herrans långt, och mot denna 
dårskap ställa det, som kan fås ur den praktiska aspekten av antroposofiskt 
orienterad andevetenskap.«
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Finns då idag några praktiska exempel på sociala initiativ i tregreningens rikt-
ning? Ja, kanske kan man säga det. Här ska några få initiativ nämnas helt yt-
ligt. Medlemsägda sociala banker är institutioner som verkar för ett näringsliv 
i samklang med de övriga sektorerna. Här finns i Sverige JAK Medlemsbank 
och Ekobanken som exempel på dessa möjligheter. Små ekologiska och ibland 
kooperativa jordbruk (Community Supported Agriculture) och småskalig livs-
medelsproduktion kan också ses som exempel på detta. En fråga som tidigare 
varit uppe till debatt i Sverige är frågan om medborgarlön eller basinkomst. 
Idén är att om människor gavs en grundläggande ekonomisk trygghet får män-
niskor större möjlighet att forma sina liv efter sin egen vilja, vilket också skulle 
öka möjligheterna till att skapa en självständig kultursektor där inflytandet från 
näringsliv och stat kan minimeras. Om denna fråga numera är tämligen död i 
det officiella Sverige, så är den desto mer levande i Tyskland och Schweiz idag. 
Där finns flera organisationer som driver frågan som har diskuterats i parlament 
och har kända företrädare inom näringslivet. Självständiga komplementerande 
valutor, kan ses som ett uttryck för ett fritt näringsliv i samarbete med det kul-
tur- och rättsliv, när de till exempel verkar för att stärka lokala samhällen som 
kämpar mot avfolkning. Det finns många praktiska exempel på lyckade sådana, 
WIR i Schweiz, Chiemgauer i Tyskland för att bara nämna två av hundratals. En 
närliggande fråga som skulle kunna få betydelse för tregreningens framtid är 
den lilla men livliga debatten om olika typer av penningreform som förs värl-
den över, dock utan större uppmärksamhet från massmedier. I den kulturella 
sektorn kan exempelvis kulturföreningar och icke kommersiella friskolor ges 
som exempel på initiativ för tregrening. Dessa drabbas dock allt mer av be-
gränsningar i form av minskade resurser och ökade regleringar, vilket drabbar 
till exempel waldorfskolorna som får allt mindre fria tyglar i Sverige. Exempel 
som de ovan nämnda är så gott som alltid gräsrotsinitiativ som ger uttryck för 
människors sociala behov och vilja att förbättra samhället.

Medvetenheten om vår kulturs rötter och vad dessa har för betydelse idag torde 
ha en avgörande betydelse för skapandet av vårt framtida samhälle. Det är svårt 
att nysta upp ett trassel om man inte förmår att se hur de olika trådarna hänger 
samman och påverkar varandra. Därför borde detta föredrag vara värt extra 
uppmärksamhet, särskilt när social tregrening kommer på tal. Säkerligen finns 
här också gott om uppslag för vidare och mer djupgående studier än vad som var 
möjligt i denna översiktliga text.

Rudolf Steiners ord i detta föredrag framstår minst lika aktuella idag som då, 
år 1919. Den som verkligen ser sig omkring i världen idag borde kunna bekräfta 
att det mesta av det som då anfördes fortfarande gäller. Förhoppningsvis kan vi 
inspireras till att skapa det goda i vår värld genom att uppbringa det mod och den 
upplysning som enligt Steiner är vad som behövs för att samla de nödvändiga 
förmågorna. Steiner avslutar föredraget med att säga att »Det viktigaste sociala 
arbetet är verkligen att idag i så vida kretsar som möjligt upplysa människor.«
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Johannes Hohlenberg, som levde 1881-1960, var en produktiv författare vars 
intressen spände över vida områden. Mest kända är förmodlgen hans två verk 
om Søren Kirkegaard. Två ungdomsverk om yoga och Keopspyramiden har fått 
stor spridning. I de två tidskrifterna Vidar och Janus har han skrivit ett stort antal 
artiklar om konstnärliga, filosofiska, litterära och politiska ämnen. En del av 
dessa blev utgivna i samlingen Kulturens forvandling 1995. Nu har Erik Christensen, 
emeritus efter anställning vid Aalborg universitet, utgivit den bok om Mohlen-
bergs ekonomisk-politiska tankar som ska omtalas här. 

Boken består av tre delar. Den mellersta är ett nytryck av 34 artiklar om ekono-
miska och politiska ämnen från året 1935. De är inramade av ett kapitel som ger 
en introduktion till Hohlenbergs liv och författarskap och det sista kapitlet som 
sätter artiklarna i ett nutida ljus. Hohlenberg redigerade en kort tid (1935-1936) 
J.A.K.-bladet, där dessa artiklar trycktes under hans redaktörstid. Bokstäverna J, 
A och K står för jord, arbete och kapital. Under krisåren på trettiotalet under 
förra århundradet fanns en rik flora av politiska reformrörelser. En av dessa 
var J.A.K., som leddes av den energiske landsinspektorn K.E. Christiansen. En 
huvudfråga, kanske till och med huvudfrågan i rörelsen var, att det ekonomiska 
livet skulle befrias från räntebördans tyranni. Det behövde utarbetas nya former 
för kreditgivning. Rörelsen utgav också egna pengar, vilket inte godkändes av 
domstolarna. Rörelsen hade och har egna banker. Då den var på sin höjdpunkt 
hade den omkring 35.000 medlemmar. J.A.K.-bladet hade omkring 7000 abon-
nenter då Hohlenberg var redaktör. I början var det ett veckoblad, men det utkom 
sedan tre gånger i veckan, för att därefter åter bli ett veckoblad. 

På trettiotalet var det kris, inte bara finansiellt, utan också moraliskt-kul-
turellt. I Tyskland hade Hitler tagit makten 1933. Också idag är det kris. Dess 
finansiella och ekonomiska sida är idag det mest iögonfallande. Den ger krisen 
världsomfattning. Och detta betyder att det finns en väsentlig skillnad mel-
lan krisen på trettiotalet och krisen idag. Man kunde i viss rimlig utsträckning 
räkna med att kunna övervinna den i de enskilda länderna. Idag är det närlig-
gande att anta, att man i de enskilda länderna inte har mycket att komma med 
i förhållande till det finansiella problemet, att lösningen på problemen måste 
vara omfattande, eftersom krisen är global. Hohlenbergs artiklar i J.A.K.-bladet 
är skrivna för en begränsad dansk läsekrets. Om tillräckligt många människor 
hade förstått betydelsen av hans råd, hade man kunnat följa dem i Danmark utan 
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att, åtminstone i första omgången, bekymra sig om andra länder. Omfattande 
reformer kan idag inte införas lokalt i enskilda länder. Det första budet för med-
lemsstaterna i EU är att kapitalets fria rörlighet skall garanteras. På trettiotalet 
hade det inte funnits någon förståelse för ett sådant krav. 

Först om de yttre omständigheterna ändrar sig, är Hohlenbergs artiklar lika 
aktuella idag som då de trycktes första gången för 75 år sedan. Det var kris den 
gången liksom det är kris idag, och det är samma sjukdom i det ekonomiska livet 
som den gången, och i stort sett försöker man använda samma kur nu som den 
gången: Man försöker att ta bort symptomen, en metod som inte hjälper verkligt 
läkande. Det är inte själva sjukdomen, att det blir konkurser och att det verkar 
omöjligt att få ekonomin att hänga samman. Allt detta är symptom. Sjukdomen 
ligger i idealet om kapitalets fria rörlighet. 

Det ekonomiska livet må i vår tid vara världsomfattande. Ett ekonomiskt sys-
tem som möjliggör varuutbyte må vara önskvärt. Men det bör vara människor 
som fattar besluten och det bör vara de rätta besluten, inte de som ger största 
möjliga avkastning. Om man tror att kapitalet rör sig själv, så är det ju helt riktigt 
i begränsad mening. Det rör sig i kraft av människors beslut. Vill människorna 
något som är riktigt eller vill de något som tjänar deras egoistiska intressen. 
Man tror idag att egoismen är en berättigad drivkraft i det ekonomiska livet. 
Dock inte obegränsat. Alla tror visst att det finns begränsningar för den. Med 
lagstiftning förhindrar man försäljning av en hel del varor, som betraktas som 
skadliga. Det finns inskränkningar i försäljning av vapen även om vapenfabri-
kanterna bara kan tjäna pengar, när de kan få avsättning för sina instrument. 
Men om det förstör miljön, menar man inte att det ska förbjudas, utan bara att 
dess verkningar ska motverkas. Men det ligger i det ekonomiska livets väsen att 
det sliter på naturen eller bryter ner den. Vi bör fråga: är detta något som i vid 
utsträckning bör finnas till och skadorna blott repareras, eller kan något sättas 
in som kan bygga upp där den ekonomiska verksamheten bryter ned? Det kan 
det. Detta något bör vara övervinnandet av egoismen i det ekonomiska livet. 
Detta kan tolkas som ett moraliserande. Det kan också tolkas som insikter i 
betingelserna för ett sunt socialt liv. 

Egoismen är till en viss grad orsaken till ett rent och skärt missförstånd: vi 
ska själva sörja för att skaffa oss våra livsförnödenheter, det hör till livet och det 
kan inte kallas egoism i någon negativ mening, att vi vill leva. Missförståndet 
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är detta: Vi ska sörja för att skaffa oss våra livs-
förnödenheter. Vi ser inte att vi i verkligheten 
lever av vad andra gör för oss, och inte bara lever 
vi av andras arbete, vi lever av vad maskinerna 
producerar. De producerar så mycket att vi inte 
kan använda alltsammans. Därför finns det inte 
arbete, vi blir arbetslösa, vi blir fattiga, för vi har 
för mycket. Hohlenberg frågar om vi inte skulle 
avskaffa maskinerna, för att därmed komma åt 
arbetslösheten, och han avvisar sitt förslag lika 
snabbt som han framför det. Och anledningen 
är denna: Våra behov ska tillfredsställas, men 
vi ska inte själva tillfredsställa dem. Vi ska sörja 
för att ha ett samhälle som gör det. Och det kan 
inte vara ett ideal att det produceras mer än vad 
som är nödvändigt för att leva ett människovär-
digt liv. Idag kan man med ännu större rätt än på 
trettiotalet säga att en ökning av produktionen 
inte alls är samhällsnyttig. Istället för att öka 
produktionen kunde vi minska arbetstiden, när 
vi inte vill avskaffa maskinerna, säger Hohlen-
berg. 

Vid läsningen av Hohlenbergs artiklar kan 
det ofta kännas som om Kejsarens nya kläder är 
hans inspiration. Problemen försvinner för 
den som har modet att inse att de beror på att 
man går omkring med öppna ögon och inte gör 
klart för sig om man inte vill se eller inte törs se 
vad man kunde se, eller om man inte vill eller 
törs inse att man faktiskt ser det. Skillnaden 
mellan kejsaren med de nya kläderna och vårt 
samhällssystem är att, det var ganska enkelt 
för kejsaren att gå hem till slottet och ta på sig 
kläder, då hans tillstånd blev avslöjat, medan 
även om många vill påstå att även om det kan 
vara nog så klart att det produceras mer än vad 
människornas behov kräver, så ser man inte 
att detta kan få konsekvenser för våra liv. Men 
likväl: så snart man har insett det principiella, 
blir det också lysande klart, att ett ofta uttalat 
ideal måste förkastas, nämligen »att det ska 
löna sig att arbeta«. Det är inte det rätta att vi 
arbetar för att det kan löna sig. Vi arbetar för 
andras människor, inte för oss själva. Detta är 

en realitet, även om det motsatta förekommer 
som en självklarhet för de flesta. Men barnet i 
Kejsarens nya kläder vet att det förhåller sig så, och 
Johannes Hohlenberg tar barnets parti: det 
ska byggas hus, men vi ska inte själva bygga det 
hus vi ska bo i. Det ska andra människor göra åt 
oss. Men om vi vill köpa ett hus ska vi väl ändå 
betala för det? Eller vill du avskaffa pengarna? 
Pengarna kan inte avskaffas. Men pengarna 
har olika funktioner. Vi kan använda dem till 
anskaffning av våra förnödenheter. Det må vi 
göra med pengarna som vi äger. Men pengar 
används också till att sätta igång produktion. 
De pengar som används till det, förvaltas av den 
som sätter igång produktionen. Han ska inte 
äga dem. Rätten att förvalta dem kan tilldelas 
den som vill förvalta dem till gagn för andra 
människor. De ska användas i gemenskapens 
tjänst. Vi kan naturligtvis inte komma därhän, 
att detta säkras utan genomgripande ändringar 
i själva samhällsstrukturen. 

Det kan vara svårare att uppnå detta idag än 
då Hohlenberg skrev sina artiklar. Men så snart 
man insett att en tillväxt av produktionen inte 
i sig själv är av godo, utan att man egentligen 
vill att det produceras det som det finns an-
vändning för, och att detta inte är något som 
blir till automatiskt, det säger sig självt, så är 
man på väg att göra sig själv till en bättre med-
lem av det mänskliga samhället. Detta är något 
barnet i Kejsarens nya kläder kan inse och uttala 
frimodigt: Ja, tillväxten i samhället är av godo, 
det är bra att det produceras fler lyxbilar till oss 
som inte behöver dem, medan det fortfarande 
finns människor som lider nöd och som ingen 
tar hand om. Och inser vi detta så inser vi också 
hur skadligt det är för det mänskliga samhället 
att det betraktas som riktigt att det ska löna sig 
att arbeta, när det som är det riktiga är att det är 
bra för samhället när en människa arbetar för 
den andres skull. Den moderna staten uppstod 
med enväldet. Stater i modern mening existe-
rade inte på medeltiden. Kyrka och kungamakt 
låg ofta i strid med varandra. Kungarna kunde 
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inte acceptera att påven skulle vara den som 
definierade arten av och gränserna för deras 
maktbefogenheter. Lantbruk, hantverk och 
handel levde med egna nedärvda regler och 
förnyelse uppstod på det sätt som det var möj-
ligt. Ingen planlade och reglerade dem. Med 
enväldet avskaffades en mängd privilegier och 
de enskilda medlemmarna likställdes i förhål-
lande till varandra och till statsmakten som 
kom att reglera mer och mer. Den moderna 
demokratin har, säger Hohlenberg, övertagit 
enväldets statsapparat och hållit fast medbor-
garna i långtgående omyndighet. 

Johannes Hohlenberg har funnit inspiration 
till sin uppfattning om samhällsproblemen i 
Rudolf Steiners sociala idéer. Hohlenberg ut-
vecklar inte så mycket Steiners idéer, som han 
tolkar nutidens problem i ljuset av dem och i 
detta arbete uppvisar han stor originalitet. 
Steiners tanke är den att de tre väsentliga sam-
hällsfunktionerna, den kulturella, den statliga 
och den ekonomiska kräver att deras egenart 
respekteras i olika förvaltningsformer. Sche-
matiskt kan man kalla idealen för dessa frihet, 
jämlikhet och broderskap. Förhållandet mellan 
dessa ska ordnas medvetet genom beslut, inte 
instinktivt. De artiklar av Hohlenberg som är 
medtagna i Erik Christensens bok är i de flesta 
fall ganska korta, bara några sidor långa. Man 
kan ta dem som meditationsstoff med de socia-
la förhållandena som grund för reflektionerna. 
Sin fruktbarhet visar de när man inte tar dem 
som abstraktioner utan som vägvisare till den 
sociala verkligheten. 

Det ekonomiska livet finns till på grund av 
nytta. Vi har bruk för vad som där framställs för 
livets upprätthållande. Det kulturella livet är i 
detta hänseende helt onyttigt. Det är till för sin 
egen skull. Konst och religion har vi för deras 
egen skull. Det finns en del människor som kan 
undvara dem. De som vill ha dem kan inte be-
trakta dem som nyttiga i samma mening som 
mat. Vetenskapen har två sidor: å ena sidan är 
den helt säkert nyttig, nämligen när den hjäl-

per oss till tekniska framsteg. Å andra sidan har 
den i sig något som är lika onyttigt som konst 
och religion, nämligen när den tillfredsställer 
vår kunskapsdrift, så långt vi nu har en sådan. 
Vetenskap i denna mening är det, liksom konst 
och religion, som fria människor använder för 
att utveckla sina väsen, till att helt vara sig själ-
va. Att sörja för detta kan inte vara något som 
tillkommer staten. Och så pedagogiken? Den 
har till uppgift att bibringa barnen det som de 
har användning för, för att vara människor, re-
dan som barn, och för att som vuxna kunna vara 
sig själva. Staten kan inte veta vad detta är. Sta-
ten ska inte bestämma hur människor ska vara. 
De ska vara sig själva. Men moderna stater gör 
vad de kan för att pedagogiken ska ödeläggas; 
de menar att de ska göra barnen till människor 
vars liv enbart i slutändan är ekonomi. Hohlen-
berg vill visa hur skadligt det är när staten vill 
tvinga skolorna att anpassa undervisningen 
efter politikernas önskningar. Vår tids grund-
villfarelse är: ekonomin är inte till för män-
niskornas skull; utan människorna är till för 
ekonomin. Politikerna är offer för denna villfa-
relse och de använder en stor del av sin makt för 
att göra den till ett tvång för befolkningarna. 
Hohlenberg framställer detta i samklang med 
Rudolf Steiners tankar i ett klart ljus. Ett barn 
som ser så klart som barnet i Kejsarens nya kläder, 
kan se detta. Och detta är lika aktuellt idag som 
det var under förra århundradets trettiotal.

En slutanmärkning: Hohlenberg framställ-
de medborgarlön som ett socialt krav. Detta 
är också väsentligt för Erik Christensen. Det 
förtjänar helt säkert en utförlig undersökning. 
Men denna artikel är lång nog, så jag har före-
dragit att inte gå in på behandlingen av detta 
tema här, utan hänvisa till att Erik Christensen 
har utgivit ett verk Borgerløn på förlaget Hove-
dland. 
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p o r t r ä t t

FORUM har träffat människan bakom ett 
unikt författarskap som vi har kunnat 
stifta bekantskap med under senare 
år. En röst som lyckats med konsten 
att förhålla sig obegränsat upplevande 
gentemot personlighetstanken och 
som därmed blivit en autentiske 
förmedlare av dess ursprung, mänskliga 
umbäranden och framtid. Hans 
Möller ger samtidigt ett vittnesmål 
om förvandlingskraften i den egna 
waldorflärargärningen. Här en liten 
skärva därav.

t e x t
Tove Tidholm
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»Oh, but I was so much older then, Í m young-
er than that now.« 

Bob Dylan

Hans Möller, ni vet? Som var lärare på Kristof-
ferskolan och sedan på Franska skolan, som var 
med och startade Martinskolan, som startade 
Ellen Key-skolan, som gett ut diktböcker och 
spelat i jul- och trekonungaspelen fler gånger 
än någon annan i Sverige (minst!)? Han kom ut 
med en bok nu här om året; På väg att bli män-
niska, med undertiteln Om jagfilosofins och person-
lighetstankens utveckling. Ja, just det, Hans Möller. 
En kväll i augusti berättade han så mycket för 
mig så att jag hade kunnat skriva en liten bok jag 
med – men det blir inte i år. Först ville han prata 
om pedagogik. Rörelselärare borde dominera 
skolorna, sa han. Det behövs i nutiden! Han såg 
sig omkring och såg byråkrati, regler, förtork-
ning. Radikalare förändringar, mera mod, ett 
friare gymnasium som kunde ge eleverna det 
de behöver. Hans är 86. Jag är 47. Jag kände mig 
för gammal när Hans liksom svämmade över av 
framtidsvisioner (jo, det är lika bra att jag säger 
sanningen) och bad att få ändra inriktning på 
samtalet. När vi reste oss upp från bänken i den 
möllerska trädgården många timmar senare, 
sa Hans: Ja, nu har du fått hela Ellen Key-sagan! 
Kan jag återberätta sagan som jag hörde? Det 
var en annan saga, om Hans Möller, Pirkko och 
den levande pedagogiken…

…Det var en gång en yngling i en stad långt 
söderut, inte så långt från den lilla by där Nils 
Holgersson en gång klättrade upp på Mårten 
Gåskarls rygg. Den unge mannen hette Hans 
och han kämpade i den här staden för att bli 
folkhögskollärare. Det var nu inte vad hans herr 
far garveridirektören hade hoppats för sin son, 
men det var det som den unge mannen hade 
satt sig i sinnet. De drakar vår Hans hade att 
strida emot, först på Högre Allmänna Läroverket i 
staden vid havet och sedan på universitetet i lär-
domsstaden, hade slut på både eld och vatten, 
de var förtorkade lektorer som mest pustade ut 

dammpuffar. Men detta var en strid som Hans 
måste gå igenom. När han blivit hungrig och 
törstig av sin mödosamma kamp, styrde han 
kosan till en plats där man kunde få vegetarisk 
mat för en billig peng. Stället kallades Lökoset, 
och där härskade waerlandisterna. Förutom 
mormoner, utsända i par från Amerika för att 
frälsa världen för den mormonska läran, satt där 
bland annat rödkindade frisksportare och dess-
utom, bland teosoferna… Se! En viss ung Frans 
Carlgren! »Aha«, tänker Du, »redan där, det var 
så Hans mötte antroposofin«. Men nehej! Här 
tangerade de unga männens omloppsbanor 
varandra, men inte mer. Det skulle dröja ännu 
många år innan de möttes på allvar… I stället var 
det en annan person som dök upp och lockade 
med Hans på ett föredrag, och i samband med 
det fann han tre skatter på ett bokbord. Teosofi, 
Andlig forskning - Grunddragen av vetenskapen om det 
fördolda och Andlig skolning - hur uppnår man kunskap 
om högre världarna?, alla tre av Rudolf Steiner. Ef-
ter det givande studiet av dessa tre skatter kom 
ett flöde av bokpaket att anlända hos Hans från 
Rådmansgatan i den kungliga huvudstaden. 
»Det här är för bra för att vara sant. Om det här 
stämmer, så är ju tillvaron meningsfull – och 
det är den ju inte«, funderade Hans för sig själv 
när han läste. Han skådade så ut över världen 
från sin studiekammare…

…Ja. Nej, kära läsare, det går inte. Det var ett 
litet porträtt jag skulle skriva, inte en lång myll-
rande saga, som den jag fick av Hans. Jag måste 
byta spår!

Det Hans beskriver för mig, på sitt mycket 
medryckande sätt, är vilken utveckling hans 
eget jag genomgick på sin väg till waldorfpe-
dagogiken, i mötet med den och vidare genom 
livet. När han var tjugo år, 1945, var hans tro 
på framtiden allvarligt tilltufsad och tillvaron 
tycktes meningslös. En mer knäckande än upp-
bygglig gymnasieskola bidrog – men det var ju 
också en värld som skakats i sina grundvalar 
av kriget, av »världshistoriens största brott ut-
förda av Hitler och Stalin var för sig« säger Hans, 
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och av atombomberna. Kanske spelade inget 
någon roll, för världen kunde när som helst 
trasas sönder av galningar och deras dödsma-
skiner. Men om livet var en ond slump som upp-
stått på en ynklig planet, var det i alla fall ett mer 
tilltalande alternativ att leva som om det hade 
en mening, än att ge upp. Ett bärande tema ge-
nom hela Hans’ berättelse är motståndet mot 
det »förtorkade, akademiska« och glädjen i det 
levande, konstnärliga. Man borde inte plåga 
unga människor på detta vis, tänkte han om 
gymnasiet, och så blev han alltså folkhögskol-
lärare i Svalöv, ur den starka impulsen att för-
medla något mer livgivande, för att eleverna 
skulle gå ut i världen med ett gott självförtro-
ende och arbetsglädje. År 1957 besökte han den 
stora utställningen Waldorfpedagogik i tolv länder i 
Stockholm, och det gjorde ett överväldigande 
intryck på honom. Här upplevde han engage-

rade pedagoger, livstro och undervisning som 
konst. Väl hemkommen blev han uppringd och 
ombedd att komma på samtal på den lilla Kri-
stofferskolan i Stockholm, men när han kom 
dit fick han höra att »herr Möller saknar rätt 
utbildning för ett arbete i den här skolan«. Han 
fick vackert ta tåget hela vägen hem till Lund. 

Om den första vändpunkten kom med de tre 
skatterna på bokbordet i Malmö, så kom den 
andra vändpunkten när Hans tagit det stora ste-
get att bryta upp från Svalöv och utbilda sig till 
waldorflärare på Michael Hall i England, 1959-
60. Där träffade han sin Pirkko och Pirkko, en 
tjugo år ung, blivande waldorffröken från Hel-
singfors, träffade sin Hans. De besjunger både 
mötet och platsen tvåstämmigt för mig – det är 
en saga i sagan! Här börjar det friska källvattnet 
verkligen kvillra i berättelsen. Kontrasten är 
stor till den torka Hans skildrar från studierna 



32

krets och kunna starta en egen skola, där han 
äntligen skulle kunna bli klasslärare. Det pas-
sade Franska skolan bra att han sa ja till det ena 
vikariatet efter det andra och inte krävde en fast 
tjänst. Åren gick ändå tills de blivit en hel sju-
årsperiod, och Hans hann göra livsavgörande 
intryck på till exempel på en viss ung Caroline (i 
dag på Waldorflärarhögskolan) samt knyta kontakt 
med människor som han skulle möta senare… 
Catharina Wolfe-Murray, Britta Belin vars man 
hade en viktig position inom Stiftelsen Olle Eng-
kvist Fastigheter… 

Käre Hans, jag kan inte berätta den fantas-
tiska historien om hur Du sedan startade Ellen 
Key-skolan. Ingen skulle ändå tro mig… Alla mö-
ten, alla bataljer med byråkratiska torrbollar i 
olika politiska läger, hur Du minns varenda elev 
och förälder med namn, hur stor skulden hann 
bli innan räddningen dök upp i form av ovan 
nämnda Stiftelsen Olle Engkvist Fastigheter… Du gav 
dem tio minuter waldorfpedagogik och de gav 
Dig pengar som i ett slag gjorde Ellen Key-skolan 
skuldfri! De olika lokaler ni prövade eller pröva-
des av innan ni fann er Fristad… Nej, jag föreslår 
att Du själv skriver ner historien! Din bok Att bli 
människa är en konst. Förtätningar och meditationer, på 
jagtemat, kommer ju snart, och sedan? Eller 
har Du redan andra planer? 

PS Jag hade några frågor med mig till Hans. 
En handlade om honom själv och det han kal-
lar en andlig, organisk förändringsprocess. En 
annan fråga handlade om allmänbildning, som 
för mig är ett vackert ord, som jag förbinder med 
tanke, känsla och vilja och tänker att vi önskar 
för våra waldorfgymnasister. För Hans har or-
det en helt annan laddning. Han kommer att 
tänka på en gammal bok som Värdelöst vetande, 
följd av boken Mera värdelöst vetande! Men han har 
mer att säga: Fördjupa på några områden och ha 
luckor i stället! Intresset som blir ett livslångt 
lärande, kunskapstörsten, är viktigare än ett 
brett utsmetat, tunt lager av »allmänbildning«. 
Nu hinner jag inte skriva mer, nu vill jag genast 
tillbaka till eleverna i skolan! Tack, Hans!

vid Lunds universitet. Livet hade uppenbarligen 
en mening, ändå!

Halvvägs genom året på Michael Hall fick han 
vikariera i Kristofferskolan. Frågan kom från en 
viss Frans Carlgren! Så gjorde Hans sin första 
period, Parsifal, för en liten elfteklass, varef-
ter han återvände till Pirkko och Michael Hall. 
På hösten 1960 blev han klassföreståndare i en 
niondeklass med 42 elever (jo!) i Skatteverkets 
gamla hus på Danderydsgatan, dit Kristoffer-
skolan nu hade flyttat. I 14 år var han ämneslä-
rare, innan han kände att han var mogen för att 
bli klasslärare för de yngre barnen. Men…

Kristofferskolekollegorna sa, att han ju var 
högstadielärare! Det var, säger Hans, som om 
någon stuckit en knappnål genom en fjäril och 
satt etiketten »Homo Academicus Möller« på 
den. En ny människa höll ju på att bryta fram, 
säger han, en mindre akademisk, mer rörlig, 
som ville tala allt mer genom kroppen, gester-
na och rösten och allt mindre genom huvudet. 
På den lilla nystartade Martinskolan, i en källare 
i Bromma, jobbade Mona-Cajsa Larsson, och 
Pirkko, men ack! Mona-Cajsa tyckte inte hel-
ler att Hans skulle vara klasslärare. »Då får jag 
väl starta eget då«, tänkte Hans och gick ut i 
världen. Pirkko klädde honom fin i en gul tröja 
och han stegade upp till rektorn på Franska skolan 
och sa, att han gärna ville arbeta där i tre år, för 
sedan skulle han ha samlat ihop en föräldra-



ERFARENHET OCH FÖRVANDLING

Med tack till Anna Hallström

Mättad av erfarenhet

Av molnens och vindens erfarenhet

Av vattnets och solens erfarenhet

Av ros av ros och sten

Varje dag en erfarenhet

Att bli medveten om

Vänskapens och hatets erfarenhet

Mötet med det onda

Som väcker det godas högsta kraft

Sjukdomens erfarenhet

Att tacksamt ta emot

Och erfara livet som gåva

Mättad med många livsmöten

Dödens erfarenhet

Kärlekens långsamma seger

Mättad av skönhet

Jordens förvandling

Hans Möller, ur kommande diktsamling Att bli människa 
är en konst. Förtätningar och meditationer
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Den antroposofiska eller andevetenskapliga forskningen karakteriseras av att 
man utgår ifrån att hela den forskande människan är involverad i forskningen. 
Alltså utgår man från människan som inte enbart en tänkande utan även en 
kännande och viljande varelse. Jaget som centrum tillsammans med tanken, 
känslan och viljan är utgångspunkt och samtidigt är själskrafterna också verktyg 
för forskningen. Eftersom det ju är viktigt att känna till de verktyg som själskraf-
terna är, så att de kan fungera på bästa sätt och bli till hjälp och inte till hinder, 
så innebär detta att det blir nödvändigt med en ständigt pågående process för 
att komma till allt större självkännedom. Samtidigt räcker det inte med detta 
utan själskrafterna – verktygen – måste också utvecklas vidare till att allt bättre 
öppna upp varseblivningsmöjligheterna för både den fysiska och den andliga 
verkligheten och deras samband med varandra, vilket det handlar om i den an-
troposofiska forskningen. Denna forskning på det andliga området som Rudolf 
Steiner kallar det, är i högsta grad en experimentell vetenskap, dvs. att man 
gör något, utför en handling och iakttar sen vad som sker. Den är något som 

e s s å

t e x t
Anna Hallström
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kompletterar den naturvetenskapliga forskningen men eftersom människan 
själv är instrumentet med hela sin mångfacetterade existens, så kan man också 
särskilja olika nivåer eller aspekter. Två grundläggande aspekter är å ena sidan 
det som kan utforskas steg för steg i ett individuellt meditativt arbete och å andra 
sidan det som blir varseblivbart i det individuella ödet som karmiska realiteter. 
Dessutom är det så att de båda aspekterna betingar varandra: Det som kan erfaras 
i meditationen öppnar ögonen och ger nya forskningsansatser inför det egna 
livets karmiska realiteter och erfarenheterna som människa i ett konkret livs-
sammanhang öppnar de inre ögonen för processer i det meditativa.

Rudolf Steiner beskriver 4 steg i Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes (GA 134) i 
detta sätt att forska och vi kan här känna igen ansatser till de steg till ett ut-
vidgat forskande som han kallade respektive det imaginativa, inspirativa och 
intuitiva forskandet. Dessa 4 steg gäller både när vi arbetar meditativt och när 
vi vill forska i den yttre världen runt om oss.

Fyra steg i 
forsknings-
processen

e s s å
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1, Det första steget innebär, att innan vi överhuvudtaget börjar intressera oss för 
världen och utforskandet så behöver vi utveckla förvåning, förundran (ty. Stau-
nen), inför det som finns. Förvåningen måste bära tänkandet. Då har vi ställt oss 
utan förutfattade föreställningar, helt fördomsfritt gentemot världen. Inget står 
då längre i vägen mellan den forskande människan och det som är utanför henne 
och i stället kan det som finns där kan börja visa sig så som det är.

2, Det andra steget har att göra med att även börja förbinda sig med det som jag för-
vånas över. I förvåningen kan det finnas en viss oförbindlighet, men vi behöver 
ju ta steg för att närma oss verkligheten, för i denna forskning innebär detta att 
utforska sanningen och verkligheten att man förbinder sig med detta, inte att 
man kyligt ser på utifrån. Vördnad innebär att jag förutom att öppna mig för 
världen genom förvåning, förundran, också är beredd att ta emot det som kan 
komma till mig genom vördnaden. Jag kan t ex förvånas över ett litet barn men 
om jag dessutom utvecklar vördnad då gör jag mig öppen för allt som finns av 
själsstämning i och runt det lilla barnet som jag inte alls hade mött om jag bara 
hade gått förbi och konstaterat att »jaha där finns visst ett barn«.

3, Det tredje steget har att göra med hur vi börjar utbilda omdömen om det vi forskar i.I 
stället för att utgå ifrån att vi själva ska fatta omdömet om hur något är, vilket 
sammanhang det står i eller om något är sant eller falskt, så ska vi istället som 
Goethe öppna oss för världen och låta omdömet komma till oss utifrån. Detta 
har i högsta grad att göra med att kunna vänta till skillnad från att tro att jag kan 
fälla ett omdöme när jag vill. Det har också att göra med den experimentella 
sidan av denna forskning, nämligen att det behövs att man gör samma »experi-
ment« vid flera tillfällen så att omdömet kan komma ur en samklang av flera. Man 
hör t ex något som någon säger, man lyssnar på det men man fäller inte själv ett 
omdöme, man håller tillbaks sitt eget omdöme och väntar till ett senare tillfälle 
vid vilket det visar sig att det som denne sagt stämmer eller inte. Man kan säga 
att omdömet sker genom yttervärlden på det sättet, det kommer till mig genom 
yttervärlden. Vi behöver ju fälla omdömen och hela forskningsprocessen hand-
lar ju om detta nämligen att vi med omdömet bestämmer sakernas tillstånd, 
men Steiner säger också att vi behöver utveckla en viss « inre skolning så att vi 
är försiktiga när vi vill hävda att våra omdömen är sanna«. »Det handlar inte om 
att man s a s ställer sig utanför och pressar fram det ur själen som man håller för 
sant. I stället handlar det om att man gör sig mogen och låter omdömet komma 
till sig ur själva fakta. Man måste förhålla sig så till tänkandet att man inte gör 
tänkandet till domare över tingen utan till instrument för att tingen ska kunna 
uttala sig. Det betyder att sätta sig i samklang med tingen.Alltså: att jag upplever 
mig vara i samklang – överensstämmelse – med världen och det som finns i den 
har att göra med att jag genom vördnaden lärt mig lyssna på det som »talar« till 
mig från världen och att jag dessutom upplever att det som talar till mig inte är 
något som i verkligheten är utanför mig utan som i sann mening hör till mig.

4, Det fjärde steget innebär att man är helt inne i det som sker i världen, att man »helt 
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ger sig hän in i världens skeenden«. Denna hängivenhet innebär att vi helt och 
hållet bejakar och ställer oss in i världen och känner oss som ett med den. Det kan 
man när man arbetat på en inre förvandling på så sätt att man inte avkräver sig 
själv eller världen ett omdöme, utan i stället kan vänta tills den stunden kommer 
när världen talar till mig om hur den är. Att inse att man måste vara mogen för 
att det ena eller andra omdömet ska bli tydligt för mig. Vi märker här att vi med 
detta sätt att forska försöker utveckla själskrafter i oss som inte utan vidare finns 
i själen och som det kräver en ansträngning att utveckla till full styrka. Vördnad, 
känna sig i samklang med världen och hängivenhet gentemot det som finns 
bakom det som sinnena visar, är inte något som uppstår i mig av sig självt.

Rudolf Steiner talar om imagination, inspiration och intuition som möjligheter 
att utvidga kunskapsinnehållet genom att själva medvetandet förändras. I de 4 
stegen som ovan beskrivits kan vi känna igen en ansats till dessa tre kunskaps-
former. Dessa tre kunskapsformer kan vi utveckla i olika grad. Det kan påbörjas 
utifrån den situation som var och en står i på den inre meditativa vägen och även 
på livsvägen/karmavägen. 

1, Att börja intressera sig för antroposofi. I det första steget – förundran – kan vi känna 
igen det som behövs för att överhuvud taget närma sig antroposofin, dvs. när vi 
försöker att med vårt vanliga tänkande känna oss in i en beskrivning av samban-
det mellan en sinnlig och en översinnlig värld. Det behövs när vi vill sätta oss in 
tankegångar som kommer ur antroposofi.

2, Imagination. Det andra steget – vördnad – gör att vi förbinder oss med det som 
vi möter i världen. Medvetandet växer när vi genom vördnaden förbinder oss 
med något som vi tidigare inte varseblivit. Vördnaden gör att jag kan förbinda 
mig med de olika komplexa sammanhang som världen består av, t ex en män-
niska, ett träd, en social situation eller vad det nu är jag intresserar mig för. 
Allting i världen har ju på något vis uppstått under ett långt historiskt skeende 
där många olika saker och skeenden påverkat utvecklingen, vare sig det är nå-
got som kommer ur naturen, sociala sammanhang eller maskiner. Vördnaden 
hjälper mig att kunna ta in hela dessa sammanhang och inte behöva se allting 
som antingen-eller respektive som före-efter. Sammanhanget talar till mig 
direkt som en helhet och jag inbegriper samtidigt mig själv i det vilket gör att 
det blir förbindligt. Då är jag inne i ett imaginativt kunskapande.Ett annat sorts 
sammanhang är när vi mediterar en text eller en bild som rosenkorset t ex. Det 
karakteristiska för det imaginativa medvetandet är att det är ett helt annat sätt 
att tänka än det logiska kausala tänkandet där betraktaren står utanför skeendet. 
Tänkandet blir större och starkare, det ser sammanhang och orkar bära mer. Vi 
vidgar därmed upplevelsen av vårt jag från att vara punktuellt som ett centrum 
till att leva i en större helhet.

3, Inspiration. Det tredje steget – att känna sig i vishetsfylld samklang med världs-
lagarna – är en konsekvens av vördnaden och även det inspirativa kunskaps-

Imagination, 
inspiration, 
intuition
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kan ses som en konsekvens av det imaginativa. Men samtidigt är det inte frågan 
om att samla mer och mer kunskap, det inspirativa kunskapandet är till sin natur 
på ett grundläggande sätt skilt från det imaginativa. Redan detta att känna sig i 
vishetsfylld samklang med världslagarna kräver att man börjar förändra sitt sätt 
att se sig som mittpunkt i det som sker runt om och öppna sig för det som kom-
mer emot utifrån. Det inspirativa kunskapandet kräver att man helt och hållet 
ger upp sin position där världen är utanför mig och där jag samtidigt upplever 
mig som mittpunkt. Man måste offra punktmedvetandet och även upplevelsen 
av att det är jag som står inne i den imaginativa bilden och på sätt och vis skapar 
den, för att i stället se mig själv utifrån liksom inne i allt det som verkar i mig från 
många olika håll. Då kommer vi till mångfalden! Att alla dessa sammanhang, 
dessa imaginationsbilder består av enskildheter, enskilda företeelser, proces-
ser ja också enskilda väsen! Helheten differentieras till en mångfald. Ett starkt 
självförtroende och självkänsla behövs för att helt kunna offra allt innehåll som 
upparbetats. Man kan kort karakterisera det så: Det som är utanför mig tillhör 
mig och i mig uttrycker sig världen. Det är att vända ut och in på medvetandet. 
Här blir känslan till varseblivningsorgan. Möjligheten som känslan har att kunna 
vara stor som världen om vi bara tillåter den blir här realiserad, men inte i oklar 
flummighet utan i full stjärnklarhet. Man kan också beskriva det som att vårt 
medvetande här lever i ett perifert jag som finns runt omkring oss. I t ex sociala 
situationer, där det gäller att finna fruktbara processer för att en grupp män-
niskor tillsammans ska kunna utveckla det bästa som var och en har att ge, där 
krävs egentligen åtminstone en ansats till ett sådant medvetande hos dem som 
har ledande funktioner. Detta för att varje medarbetare ska kunna bli varsebli-
ven i sin egen livssituation med begåvningar och idéer samtidigt som man kan 
varsebli vad alla tillsammans kan betyda för varandra och för utvecklingen av 
helheten. Man kan också känna igen detta om man någon gång själv sjungit i 
en kör eller spelat ett instrument i en orkester och där lagt märke till att det är 
lika viktigt vad var och en utvecklar för en aktivitet som att var och en lyssnar 
på alla de andra.

4, Intuition. Det fjärde steget kräver en mycket stor ansträngning i medvetandet. 
Det handlar om att försöka förhålla sig i den forskande situationen så att man 
dels väntar på svaret på en fråga och dels att det sättet man väntar på innebär 
att man helt och fullt vill förena sig med svaret, att man s a s vill svaret.Då går 
man också några steg mot det intuitiva kunskapandet, som har att göra med att 
viljan blir till kunskapsorgan. Det intuitiva kunskapandet kan övas i återblicken 
på dagen och även när vi låter bli att säga något i ett sammanhang där vi verkli-
gen har något att säga eller när vi försöker ändra någon vana. I den meditativa 
processen närmar jag mig detta intuitiva kunskapande när jag inte bara ger upp 
min upplevelse av att vara centrum, utan även själva den egna ansträngningen, 
den egna kraften. Det innebär att jag med min vilja starkt lever i världen, men 
inte med den viljan som vi vanligen använder oss av, den som vill något ur upp-
levelsen av att jag är ett centrum utifrån vilket jag gör något in i världen, utan det 
är den viljan som kan hålla sig tillbaks. Den tillbakahållna viljan handlar det om 
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här, den som inte vill sitt eget utan vill världen och människorna. Upplevelsen 
av »utanför mig« och »inne i mig« förlorar sin mening, de sammanfaller och 
är Ett. Jaget är samtidigt helt ute och helt inne, tillsammans med de väsen som 
hör till jaget. Här är vi helt i vårt jag och samtidigt helt inne i världen. Samtidigt 
upptäcker man att när man ger upp det gamla kan man verkligen bejakande 
vilja det som är här och nu och även möta och ta emot det som kan komma ur 
framtiden. Musikaliskt kan man känna igen detta i oktavupplevelsen, nämligen 
att oktaven liksom »faller in« i grundtonen och samtidigt är skild från och ändå 
ett med grundtonen.

Denna övning har jag varit med om att göra i flera olika sammanhang, den 
är enkel och tar inte lång tid men ger ändå mycket tydliga erfarenheter.
Bakgrunden är den att när vi mediterar använder vi oss av den fysiska kroppen, 
eterkroppen och även själsrummet som stöd och därför kan det vara viktigt att 
innan meditationen åtminstone en kort stund varsebli i vilken situation dessa 
väsensled befinner sig innan man mediterar så att man dels kan varsebli om det 
förekommer något där som kan inverka på meditationen. När man på så vis blir 
klart medveten över hur situationen är kan man bestämma sig för att inte låta det 
inverka på meditationen eller om man märker att man mår för dåligt eventuellt 
överväga att inte genomföra någon meditation alls.
Frågan är här: Vad sker med våra väsensled som vi »lämnar kvar« under 
meditationen? I denna övning gör man då på följande vis.

– Under c:a 5 min försöker man varsebli eterkroppen (som vi kan uppleva när 
vi varseblir »tillståndet« i kroppen) genom att man går igenom kroppen för att 
känna hur det känns i den, om det är varmt eller kallt, om det finns obehagskänslor 
eller smärtor osv. Vanligen känner man inte lika tydligt att man »mår bra« som 
det som inte är så bra. Man gör det lugnt iakttagande utan omdömen.

– Sedan fördjupar man sig i ett helt annat själsinnehåll genom att meditera 
något där man gjuter in vördnadskraften i meditationen. Då har man inte 
den kroppsliga situationen i medvetandet. Detta kan man också göra under 
5 minuter

– Den tredje delen av övningen innefattar att man än en gång koncentrerar 
sig på hur tillståndet är i kroppen under 5 minuter. Man gör då intressanta 
erfarenheter som t ex att trots att meditationen över vördnad varat bara 5 
minuter så upplever man tillståndet i kroppen efteråt helt annorlunda än det 
var innan meditationen.

I de sammanhang jag deltagit i fanns det alltid en samstämmighet vad 
gäller de erfarenheter som gjordes vilket var ett intressant resultat. En kort 
sammanfattning av dessa är att det allmänna tillståndet i kroppen blev förhöjt 
i positiv mening. Här kan man då försöka arbeta vidare så att det småningom 
kanske kan komma till större allmängiltiga omdömesbildningar.

Ett exempel på en 
övning, dvs. ett 
forskningsmotiv
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Om För året 2011/12 har Allmänna Antroposofiska Sällskapet som gemensamt tema: ”Antroposofi – 
vår tids rosenkreuzerväsende« (se FORUM 2011-2).  I detta nummer tar vi oss an en bearbetning av 
detta tema – rosenkorsrörelsen – som det kan benämnas på svenska (de vedertagna benämningarna 
på svenska är uppenbarligen inte helt enhetliga och behöver inte heller vara så).  

Rosenkorsrörelsen har från tid till annan spelat en inte obetydlig roll även för yttre historiska 
skeenden. Samtidigt har den, säkerligen med nödvändighet, i det yttre varit behäftad med vissa 
gåtfulla element. Men sedan drygt ett sekel tillbaka är scenariot ett annat: endast genom klar 
förståelse kan rosenkorsrörelsen få betydelse och bli en faktor att räkna med. Eller med Rudolf 
Steiners ord från 1911 som Sergej Prokofieff anförde: “Ju mindre auktoritetstro desto mer förståelse 
för Christian Rosenkreutz.«

För bearbetningen i detta nummer av FORUM presenterar vi tre olika texter. I den första, 
huvudbidraget, blir temat häpnadsväckande lättillgängligt utan att därför vara förenklande. 
Genom en finstämd upptäckarlust drivs perspektivet både bakåt och framåt. De övriga två texterna 
utgör tämligen snäva utdrag men tjänar inte desto mindre ett syfte: att visa samhörigheten men även 
den stora dynamiken mellan rosenkorsrörelsens förgångna och framtida element. Kanske det kan 
stimulera till ytterligare bearbetningar och än mindre auktoritetstro. 
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r o s e n k o r s -
r ö r e l s e n

Om målaren Rembrandt van Rijns storhet och betydelse råder intet tvivel. Han 
är 1600-talets störste och modernaste konstnär. Hans verk - han efterlämnade 
ungefär 400 – är kända och älskade. Man kan förhållandevis snabbt erinra sig att 
hans bemödanden i huvudsak gällde två temakretsar: Å ena sidan har han i många 
stora och små målningar och etsningar försökt fånga de händelser som utgör 
höjdpunkterna i Gamla och Nya Testamentet. Men inte såsom i en lärobok eller 
katalog, utan alltid utifrån ett djupt intresse för skeendets mänskliga aspekter. 
Å andra sidan har han utifrån samma mänskliga intresse skapat en hel rad av de 
mest storslagna porträtt av sina samtida medmänniskor. Landskapsbilder eller 
stilleben tillhör sällsyntheterna hos Rembrandt. 

De bibliska scenerna är lätta att identifiera, och även när det gäller bilder av 
personer ur Rembrandts omgivning har enträgen forskning lyckats få fram 
många resultat. Men det finns fortfarande en rad bilder där man inte vet vem 
den avbildade egentligen är. En målning som i detta hänseende fortfarande är 
gåtfull är den så kallade »Polske Ryttaren«. Gissningarna gick under årtiondena 
i olika riktningar. Några menade att den unge mannen på hästen är Rembrandts 

t e x t
Uwe Lemke
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son Titus, andra hade uppfattningen att det 
handlade om en allegorisk framställning av 
»Den förlorade sonen«, åter andra menade att 
det rörde sig – såsom Albrecht Dürers Ryttare 
mellan Död och Djävul – om en »Miles Christianus«, 
d.v.s. en kristen stridsman. Likaså uttrycktes 
uppfattningen att bilden föreställer en polack, 
Jonas Szlichtyng. Denne hade nämligen vid 
tiden för målningens tillkomst (1654) under 
pseudonymen »Eques Polonius« (Polsk Ryttare) 
skrivit en försvarsskrift för den i Holland då 
förföljda polska socianska sekten. Rembrandt 
hade bevisligen kontakter med denna grupp, 
som genom krigshändelserna hade sökt sin 
tillflykt till Holland.

Inte heller målningens namn Den Polske Ryt-
taren leder oss vidare. Man vet att den från 1793 
till början av 1900-talet befunnit sig i polsk ägo, 
innan den kom till New York. Men de 140 åren 
i Polen ligger i fullständigt mörker och berät-
tigar inte i sig målningens namn. Inte heller av 
den avbildade mannens klädsel kan man dra 
säkra slutsatser i riktning mot Polen. Vissa 
forskare lutar med sina förmodanden mer mot 
Ungern eller till och med Orienten.

När man bläddrar igenom ett planschverk 
med Rembrandts målningar får även en re-
lativt oerfaren lekman snart en känsla av att 
detta verk på något sätt faller utanför ramen 
för Rembrandts i övrigt kända skapelser. Kom-
positionen visar inte omedelbart »det tvära 
kast« eller den visa återhållsamhet, som an-
nars är typiska för mästarhanden, inte heller 
görs man med detsamma uppmärksam på det 
stilla, djupt vilande själselement som är bekant 
från andra tavlor. Även konstkunniga kan, när 
de för första gången står inför denna målning, 
yttra sig i riktning mot: »Det kan inte vara en 
Rembrandt. Han brukar ju inte måla så. - Eller 
har han haft en speciell anledning till det?«. 
Man kan mycket väl få en känsla av att det finns 
en hemlighet bakom denna bild. Då man vet, 
att Rembrandt inte sällan målar motiv som är 
dubbeltydiga, med ytterligare en dold mening 

bakom den synliga. Varför intar hästen en så-
dan framträdande roll på bilden? Rembrandt 
var ju inte precis en hästmålare. Och djuret är 
ju verkligen ingen skönhet. Varför har han inte 
koncentrerat sig på den unga ryttarens vackra 
ansikte, såsom på andra av hans tavlor? 

Vem är den unge mannen?
Kanske kan man göra ett försök att närma 

sig den hemlighetsfulla bilden genom att låta 
den tala helt för sig själv – utan att leta efter 
förebilder eller förlagor – och samtidigt se den 
i samband med händelserna i det dåvarande 
århundradet, men inte utifrån de holländska 
förhållandena, utan i ett större perspektiv. Vi 
kommer snart se att ett berättigande till detta 
inte endast kommer sig av att Rembrandt var 
den störste målaren under denna epok.

Låt oss först kasta en blick på landskapet 
bakom ryttargestalten. Man får inte något 
vänligt intryck:

Ett kargt landskap framför ett berg med dess 
avgrunder i bakgrunden, nästan inga träd, 
blommande fält eller trädgårdar. Allt hållet i 
bruna färger, intet grönt blad, allt är uttorkat, 
bränt, vilt och ogäst vänligt. I förgrunden 
till höger ser man konturerna av ett ensamt 
färjehus vid floden, de andra husen vid bergets 
fot eller sluttningar är ruiner.

Ingen blå himmel till tröst. Sönderslitna 
moln - som efter ett oväder - jagade av 
stormen. Ett glasartat, kallt, ogästvänligt ljus 
lyser nödtorftigt upp landskapet, som ligger 
övergivet och förstört, säkerligen hemsökt av 
nöd.

Men det tycks finnas en ort, som har blivit 
förskonad från dessa tunga skeenden: I ber-
gets bakgrund reser sig och samtidigt kurar 
ett borgliknande, runt tempel. Inte direkt in-
bjudande med sina tjocka, nästan fönsterlösa 
murar innesluter det och ruvar på sin hem-
lighet från en annan tid. Byggnaden är ingen 
ruin, den flacka, runda kupolen är intakt. Har 
ryttaren ett samband med detta tempel? Hans 
huvud syns i alla fall mycket nära templet och 
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den stora pälsförsedda huvudbonaden öppnar 
sig mot det som ett överdimensionerat »tredje 
öga«. Dessutom bär ryttaren i sin högra hand 
ett för honom ovanligt verktyg: En hammare! 
Visserligen fanns dåförtiden små, vassa strids-
hammare, men här håller han ju hammaren 
bakvänd i sin hand, så att den inte kan använ-
das som vapen. Eftersom den unge ryttaren bär 
ytterligare tre andra vapen på sig – värja, sabel, 
pil och båge – får man nog fråga sig om det här 
är något annat som åsyftas. 

Och hästen, han sitter på! Kan man verkligen 
dra ut i strid med en sådan hästkrake? Den unge 
mannen är ju inte alls fattigt klädd, varför har 
han inte en ädel häst? Om man visar denna bild 
för någon som är hästkunnig och frågar efter 
djurets ras, är det nog möjligt, att man får till 
svar: »Sådana hästar finns inte, och om de finns, 
är de isåfall inte av ädel ras.« Och ändå generas 
adelsmannen inte av att rida ut i världen på en 
sådan häst. Endast dess vita färg antyder, att 
det rör sig om något annat än en arbetshäst. 
Hur som helst bär djuret sin ryttare vidare, 
fortskridande: detta är ingen statisk bild.
Vi har redan talat om klädseln, även om 
vapnen. Det som vi ytterligare kan varsebli är 
den underbara jämvikten mellan överkroppens 
lugna hållning och den beslutsamhet och 
viljestyrka som utrycker sig i benhållningen. 
Där ljungar viljan i den blodröda färgen och i 
stövlarnas guldglans skimrar ädel renhet. Man 
påminns om skildringen av människosonen 
i Johannes Uppenbarelsebok: «...med fötter 
som vore de av guldmalm, som har glödgats i 
eld«. 

I bildens verkliga blickfång ser vi den unge 
r yttarens ljusa ansikte. Det befinner sig i 
fullkomlig harmoni mellan glädje och allvar, 
ungdomligt mod och mogen besinning, 
sinnlig skönhet och inre renhet och värdighet. 
Inga yttre attribut är nödvändiga för att låta 
lysa upp denna själs rena mänsklighet. Den 
syns obesvärad kunna röra sig mellan lätthet 
och jordetyngd, öppenhet och pliktkänsla, 

ren iakt t agelseförmåga och k ärlek sf ull 
omdömeskraft. Ingen besvikelse, inget trots 
mot oförrätter, harm eller grämelse, inget 
kvarhängande lidande har kunnat gräva sina 
fåror i detta lena, rosenkindade anlete. Det 
vittnar om fullkomlig öppenhet och intresse 
fastän alla erfarenheter som man måste göra 
i ett sådant ödelagt landskap inte kan ha 
förbigått den unge ryttaren? Desto tydligare 
blir den kraft som han tycks ha i sitt inre: 
okuvlig tillförsikt.

Vem är denne ryttare, som så fullkomligt 
avspänt, full av besinning och målmedveten 
kan rida genom ett apokalyptiskt landskap? Är 
han en konkret personlighet, som Rembrandt 
har sett med ögonen, eller ville målaren bara 
ännu en gång gestalta sitt berömda »ljus-
dunkel-motiv« på detta sätt: Konfrontationen 
mellan en ungdomligt ädel ryttare med ett 
sargat landskaps mörka och kärva allvar

Låt oss försöksvis se denna bild i relation 
till dåtidens händelser. Man antar att den 
»Polske ryttaren« tillkom omkring 1654, det 
vill säga kort tid efter det trettioåriga krigets 
slut. Trots att Holland inte var direkt inblandat 
i k rig shändelser na – dock st römmade 
en oupphörlig f lod av f lyktingar från de 
krigförande länderna in i det lilla landet – så 
betydde fredsslutandet år 1648 för Holland att 
dess åttioåriga krig mot ärkefienden Spanien var 
tillända. Ändå passerade detta krigs katastrofer 
inte Holland obemärkt förbi. Det rör sig ju om 
den största krigshändelsen i Mellaneuropa, 
efter mongolernas härjningar och fram till 
Napoleons fälttåg. 

Hundra år tidigare – under 1500-talet – hade 
reformationens eldstorm svept fram genom 
länderna såsom ett pingstbrus, efterlängtat, 
hälsat och bejublat av otaliga människor. I 
aning om en ny tidsålder, besjälade av en ny, 
individuell samvetskraft gick enstaka, modiga 
personligheter i täten och tog de första stegen 
in i en ny värld, åtföljda av stora folkskaror. 
Man tog dessa steg i en känsla av tillit till Gud, 
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det egna samvetet och själslig redlighet. Det 
var upptäckten av ett ljust och rent inre rum 
inom den mänskliga personligheten, som 
föddes under 16- och 1700-talen, parallellt 
med de dåtida oändliga upptäckterna av nya 
kontinenter i den yttre världen. Det nya var 
den fromhet, som hade sin grund i den egna 
personligheten; den katolska kyrkans yttre 
auktoritet och makt bröts sönder i detta möte 
med människans jag.

Men förhoppningen infriades inte . . . . .
Det som var riktigt för den personliga sfären, 

visade sig otillräckligt och aningslöst när det 
gällde herraväldet över de yttre skeendena: Det 
som man hade trott var dött, var inte dött, utan 
vaknade till nytt liv. Liksom ett skadeskjutet 
djur i sin gränslösa vrede kan bli till största 
fara för jägaren, så kom motreformationens 
fruktansvärda angrepp att skoningslöst förinta 
det nya själs- och andelivet. Friheten krävde sin 
tribut. 

De största förhoppningar om en bättre, 
friare och mer kristen värld vändes till sin 
grymma motsats: Krig, nöd, elände, svält, död. 
Var det trettioåriga krigets Europa det »kristna« 
Västerlandet, nu som en förebild för den 
övriga världen, som man samtidigt upptäckte, 
erövrade och missionerade i?

När de rena troskrafterna drog sig tillbaka 
in i människans inre liv överlät man den yttre 
världen åt demonerna. Vi behöver bara minnas 
namn som Richelieu, Wallenstein, Gustav II 
Adolf för att framkalla bilderna av ett oändligt 
lidande för vår själ.

När äntligen freden slöts, var den en nästan 
oöverblickbar, komplicerad konstruktion av 
hundratals delintressen, som måste avvägas 
mot varandra, avyttras eller till och med slumpas 
bort. Ett mästerverk av den franska diplomatin, 
men ej sprunget ur Europas anda. Såsom ett 
jättelikt bandage lade sig den westfaliska 
freden kring Europa, förhindrade för all del 
fortsatt blodutgjutelse, men försvårade också 
i detta gytter av småstater framväxten av en 

gemensam andlighet. Utvecklingen hejdades 
och grunden lades för nya katastrofer.

Tydligt är att det trettioåriga kriget inte bröt 
in i Europa som en olycka utifrån, utan hade 
sina orsaker i utvecklingslagbundenheter, 
eller rättare sagt, i uraktlåtandet av dem i 
den västerländska mänskligheten. Sedan 
reformationstiden hade kulturutvecklingen 
drivits in i en schizofren kluvenhet: Å ena 
sidan skedde världsvida upptäcktsresor, 
uppfinningar och erövringar. Å andra sidan 
drog sig det protestantiska fromhetslivet 
tillbaka in i hjärtats stilla kammare. Här var en 
utjämning nödvändig.
Moderna historieforskare uppmärksammar 
numera att några av de viktigaste händelserna 
som föregick det trettioåriga Kriget har 
förbisetts. 

Till en av dessa händelser skall nu hänvisas. 
Historieforskningen har hittills inte velat 

befatta sig med den, eftersom den låter alltför 
fantastisk för moderna och kritiska öron för att 
kunna tas på allvar. Men som historiskt faktum 
är den obestridlig.

År 1612 publicerades den första skriften av 
ett dittills helt okänt, hemligt brödraskap: 
Fama fraternitatis. Eller upptäckten av den högt lovade 
R. C...........̀ s orden. Till Europas furstar, skrå och lärda....  
Skriften var ett upprop till dåtidens ansvariga 
och lärda att sluta sig samman med Rosenkeut-
zarnas brödraskap för att inleda en ny tidsål-
der, vars morgonrodnad redan syntes. I denna 
»Fama« presenterade sig bröderna av Rosen-
korset på det för den tiden så omständliga viset. 
Gud har i detta århundrade berikat mänsklighe-
ten på detta sätt, låt vara att de lärde har gjort 
sig oemottagliga för gåvan. Bröderna berättar 
om den hemliga ordens grundare, Christian 
Rosenkreutz, som med en allmän reformation 
för ögonen reste genom Spanien, Nordafrika, 
Mellersta och Fjärran Östern för att tillägna sig 
mänsklighetens exoteriska och esoteriska kun-
skap. På sina vandringar lär han ha blivit invigd 
i naturens, kosmos, änglarikenas och männis-
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kans djupaste hemligheter. Ingen hemlighet 
är förborgad för honom. Efter återkomsten till 
Europa samlade han sina första lärjungar och 
började inviga dem i naturens och Den Treenige 
Gudens hemligheter. Detta brödraskap förblev 
emellertid okänt för att kunna verka utan att 
angripas. Man avgav det ceremoniella löftet 
att som enda yrke bota sjuka utan att ta emot 
pengar; ingen skulle tvingas bära annan kläd-
sel än den traditionella för varje land, en gång 
om året på en bestämd dag skulle varje lärjunge 
infinna sig i det hemliga ordenshuset San Spi-
ritus (eller meddela anledningen till eventuellt 
förhinder). Varje broder skulle se sig om efter 
en lämplig efterföljare. Ordet »rosenkors« ut-
gjorde insegel, lösenord och hela broderska-
pets karaktär. En persons medlemskap i orden, 
slutligen, skulle hemlighållas fram till hundra 
år efter vederbörandes död. Rosenkorsarna var 
högt bildade vetenskapsmän, terapeuter och al-
kemister, som menade sig känna hemligheten 
om De Vises Sten och det eviga livet. De tjänade 
osjälviskt, i det fördolda, den lidande mänsk-
ligheten och kände sig djupast förbundna med 
Kristus. Med den officiella kristendomen hade 
de inget samröre; påven i Rom betraktade man 
som Antikrist. 

Rosenkorsarna angav två skäl till att nu 
träda fram ur det förborgades dunkel in i 
offentlighetens ljus. Detta skedde enbart genom 
skrifter, i vilka de manade till samarbete. De 
försäkrade, att alla som på ärligt sätt ville vända 
sig till rosenkorsarna skulle finna vägarna till 
ett möte. Betecknande var att jesuitorden 
var den första att ingripa med grym hårdhet 
när rosenkorsarnas sympatisörer började 
framträda. 

Det först a sk älet var den mirakulösa 
uppt ä ck t en av g r av v al vet i  det e g n a 
ordenshuset, i vilket de hittade sin mästares, 
Christian Rosenkreutz, döda kropp intakt, 
såsom förutspått skulle äga rum 120 år 
efter hans död. Denna händelse tolkade 
bröderna som ett tecken för en utvidgning 

och aktualisering av ordens arbete. Det andra 
skälet dyker gång på gång upp i rosenkorsarnas 
skrifter: En ny, upplyst tidsålder står för 
dörren. Det stora »kymiska bröllopet« mellan 
människans hjärtereligion och skapelsens 
och naturens djupaste hemligheter skall äga 
rum. Därigenom blir kristendomen åter i 
stånd att träda ut ur trons fängelse för att nu 
kunna bli skapande i det yttre fältet fram till 
transsubstantiationen, det vill säga materiens 
förvandling till ande. Naturordningarna och 
-processerna fick inte slå in på det icke andligas 
väg, utan skulle bli förandligade. Naturen som 
uttryck för högre lagbundenheter och gudarnas 
avsikter, människans kropp som Guds tempel, 
mänsklighetens utvecklingsmål i det andliga, 
himmelska Nya Jerusalem. Ur sådana insikter 
skulle nya, mänskliga och kristna vägar ta form 
på naturforskningens, pedagogikens, den 
sociala ordningens och religionens områden.

Men motståndarmakterna slumrade inte. 
De vädrade fara för sina egna avsikter och den 
nya tidsålderns morgonrodnad förmörkades 
av svarta olycksbådande moln. Rosenkorsarna 
hade varnat för detta: Antingen skulle den 
upplysta tidsålderns barn födas, eller så skulle 
Europa hemsökas av en stor olycka. Därför 
skulle de kunniga, de ansvariga, de lärda sluta 
sig samman i ett heligt förbund i den nya 
andlighetens ljus. Ropet förtonade utan att 
höras. Rosenkorsarnas röster förstummades 
och försvann lika spårlöst som de framträtt. 
Men katastrofen kom: Det trettioåriga kriget.

Man kan inte skriva det trettioåriga krigets 
historia utan att öppet omtala det storslagna 
försöket av tillsynes utomordentligt kunniga 
och insiktsfulla individualiteter att avvärja 
faran. Man talade under denna tid om en 
»våldsam trumpetstöt« som ekade genom 
Europa. I vilken utsträckning sinnena berördes 
av den hemlighetsfulla ordens framträdande 
visar också det faktum, att det, vid tiden för det 
trettioåriga krigets utbrott och tio år framöver, 
publicerades närmare femhundra skrifter av 
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och emot rosenkorsarna – det innebär en skrift 
varje vecka!

Vad som försvårar då man söker närma sig 
rosenkorsströmningen, är att ett nästan oge-
nomträngligt skikt av grov övertro, charlata-
neri, spekulation och ockultism, lagt sig över 
dessa fenomen ända in i våra dagar. Man kan 
mycket väl förstå att seriösa historieforskare 
överhuvudtaget inte vill befatta sig med saken. 
Den engelska forskaren Frances A. Yates har – 
inte av sympati för temat, men av historisk 
ansvarskänsla – tagit sig an den otacksamma 
uppgiften att torrlägga detta »moras« och 
gräva fram historiskt bevisbara fakta. Och se: 
Många betydelsefulla fakta har hittills gått det 
historiska medvetandet förbi, eftersom man 
inte har velat se i denna riktning.

Rudolf Steiner, antroposofins grundare, har 
utifrån sin andevetenskapliga forskning gjort 
en rad beskrivningar av Christian Rosenkreutzs 
väsen. Det är dock inte denna texts uppgift att 
ännu en gång sammanställa detta stora mate-
rial, som redan finns om denna betydelsefulla 
individualitet. 

Man blir uppmärksam på hur den andlige 
läraren Rudolf Steiner talar i en tillbakahållen, 
vördnadsfull ton om Christian Rosenkreutz, fri 
från all sentimentalitet och falsk mysticism. 

Just detta värdiga, samtidigt återhållsamma 
sätt hos Rudolf Steiner, utan uppmaning till tro, 
kan väcka vår öppenhet att vilja höra om några 
händelser i Christian Rosenkreutzs liv, som kan 
få betydelse i samband med Rembrandts Den 
Polske Ryttaren.

Enligt Rudolf Steiner döljer sig bakom namnet 
Christian Rosenkreutz mänsklighetens störste 
invigde, som samtidigt har till uppgift att leda 
Europas utveckling i kristendomens anda. Han 
har valt den svåraste av alla vägar, nämligen att 
göra avkall på alla anspråk att vara en auktoritet 
för sina lärjungar. Endast på det sättet kan dessa 
bli till fria personligheter och därför måste han 
förbli oidentifierad. Han vill inte skapa ett bero-
endeförhållande, utan endast informera. Hans 

mål är det fullkomliga förandligandet av den 
fysiska världen, som därigenom blir upphöjd 
till en högre existensform. Man säger att han 
oavlåtligt bygger på mänsklighetens tempel. 
Detta syftar å ena sidan på den egna kroppen, 
å andra sidan på hela mänsklighetens framtid. 
Christian Rosenkreutz är den mänsklighetens 
individualitet, som har kommit längst i att be-
härska den fysiska kroppen. Hans fysiologi är 
en annan än hos en vanlig människa, den rea-
litet, som gömmer sig bakom bilden av De vises 
sten, som förhindrar åldrandet och åstadkom-
mer en obegriplig livslängd.

Rudolf Steiner har, utifrån sin andeforskning, 
sagt att Christian Rosenkreutz ständigt är 
inkarnerad. Alltså även under det trettioåriga 
kriget. Vi kan föreställa oss att han efter 
krigsutbrottet, som inte gick att förhindra, 
gjorde allt för att åstadkomma det bästa 
möjliga i detta kaos. Ett sådant spår ser vi i den 
svenske konungens, Gustav II Adolf , framfart; 
med sin förvånansvärt lilla härskara kunde han 
tränga fram till österrikiska områden. Utan 
hans ingripande hade hela Europa åter sjunkit 
ned i den totalitära katolicismen. Om Gustav 
II Adolfs allt överskuggande rådgivare, Axel 
Oxenstierna, vet man att han stod i kontakt 
med rosenkorsarna.

En muntligt traderad uppgift säger, att Rudolf 
Steiner en gång har talat om en holländsk 
inkarnation av Christian Rosenkreutz. Även 
från denna tid lär det finnas en målning som 
han ville ta fram, vilket dock aldrig skedde. 
Därför är vi hänvisade till våra egna gissningar, 
som har koncentrerat sig på Rembrandt. Känt 
är antagandet att det lär vara målningen av 
»Riddaren i hjälm och rustning«, som idag finns 
i Glasgow (ej att förväxla med Mannen i guldhjälm 
i Berlin). Numera vet man med säkerhet att 
motivet i Glasgow föreställer Alexander den 
Store.

Sedan länge har också antagits att Den Polske 
Ryttaren är det eftersökta porträttet. Många 
detaljer börjar tala och belysa varandra, när vi 
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sätter målningen, i ovan nämnda sammanhang, 
i relation till det trettioåriga krigets »inre« eller 
»förborgade« sidor. Målningen gjordes ju av 
Rembrandt kort efter krigets slut.

 Hur var det vi försökte formulera det till en 
början? Där rider en ungdomlig, ädel riddare, 
fullkomligt avspänd, i besinning och målmed-
veten, genom ett apokalyptiskt härjat land-
skap. Hans öppna ansikte låter förmoda att han 
iakttar allt i sin omgivning, han är inte likgiltig 
inför den. I hans inre tycks allting spegla sig så-
som i en högre vetskap: det finns inget han inte 
känner, ingen förvåning, ingen avvisande gest, 
ingen avsky. Man påminns om stämningen och 
hållningen hos Johannes i Leonardos »Nattvar-
den«, med scenariet kort efter Kristi ord om att 
någon kommer att förråda honom. Här lutar sig 
Johannes ordlöst, lugnande mot den uppbru-
sande Petrus: »Så måste det ju ske!« 

Ryttaren är varken trotsig eller segerviss, 
utan är urbilden av människan som bär den 
rena förhoppningen inom sig. I den orubbliga 
själssäkerheten bleknar till och med det 
hemskaste, som kan uthärdas och förvandlas. 
Det finns ett hemlighetsfullt samband mellan 
förhoppningen och den fysiska världen. Rudolf 
Steiner uttryckte en gång, i ett föredrag, att den 
urkraft som ligger till grund för allt själsligt är 
trons aktivitet. Urkraften för allt levande är 
kärleken och den kosmiska kraft, som ligger 
till grund för det fysiska planet är kristalliserad 
förhoppning. Detta var också känt redan i 
de gamla mysterierna. I urkristendomen 
representerades dessa urkrafter symboliskt 
på k at akombväg g ar na av kor set (t ron), 
hjärtat (kärleken) och ankaret (hoppet), som 
åstadkommer en hållbar förbindelse med den 
fasta grunden. Som en underbar bekräftelse på 
detta sammanhang kan synas att det verk i det 
europeiska måleriet, som kanske tydligast låter 
förhoppningens ljus lysa upp, är ett porträtt av 
den individualitet som – om det förhåller sig 
så – liksom Christian Rosenkreutz är djupast 
invigd i den fysiska tillvarons mysterier och 

därmed i de högsta medvetenhetsformerna. 
Det behövdes nog en Rembrandt för att 
kunna ge uttryck för detta. Bland de många 
uttalandena av Rudolf Steiner om Christian 
Rosenkreutzs öden i tidigare inkarnationer 
finns också en försiktig antydan om att denna 
människa under lång tid hade för vär vat 
omfattande kunskaper om jordemateriens 
bearbetning och användning. Han kallades 
därför också till Jerusalem för att bygga det 
Salomonska templet. Ingen annan var så djupt 
invigd i jordestoftets hemligheter som Hiram, 
tempelbyggaren. I tempellegenden, som också 
traderas vidare i frimurarsammanhang, hör vi 
om hans delvis tragiska öde. Tempelbygget 
skulle krönas med det högsta konstverket, 
gjutningen av kopparhavet. Tre arbetare, som 
på grund av sin otillräcklighet, av Hiram hade 
vägrats mästargraden, beslöt i hemlighet att 
låta gjutningen misslyckas. Kung Salomo, som 
erfor detta, förhindrade inte denna anstiftan, 
eftersom han var avundsjuk på det spirande 
tycket mellan Hiram och Drottningen av Saba, 
som han blivit uppmärksam på. När gjutningen 
misslyckades sjönk Hiram ner i den djupaste 
fört vivlan. En himmelsk röst uppmanade 
honom att orädd kasta sig i smältdegelns eld. 
Elden skadade honom inte och Hiram sjönk 
ner till jordens medelpunkt, där hans förfader 
Tubal-Kain visade sig för honom. Tubal-Kain 
lovar honom många efterkommande. »Gå, 
min son! Eldandarna är med dig!« Hiram får av 
Tubal-Kain en hammare och löftet, att denna 
hammare kommer att möjliggöra för honom 
ett nytt försök att gjuta kopparhavet. Så sker 
nästa dag i morgongryningen. Drottningen av 
Saba och Hiram beslutar sig att i hemlighet fly 
efter att hon lyckats häva förlovningen med 
Salomo. Konungen ger därefter en vink åt de 
tre arbetarna att döda Hiram. Han slogs ihjäl i 
templet. Hans bygghemlighet, »mästarordet«, 
tog han med sig i graven. 

Hir am s indi v idu alit et hör al lt s å t il l 
Kainssönerna, den mänsklighetens strömning, 
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vars öde är att dyka djupt ned i materien, 
bearbeta och genomtränga den. Detta sker 
med »eldens« kraft, det vill säga den kraft, 
vars lägsta form är lidelse (kärleken till 
Drottningen av Saba), dess högsta form är 
emellertid viljan och entusiasmen för bygget 
av mänsklighetens tempel, över materiens 
omvandling (kopparhavet). 

Att denna process inte enbart utspelar sig på 
det yttre, utan samtidigt i högsta grad på det 
inre, själsliga planet – alltså är »alkymisk« – står 
det enligt tempellegenden intet tvivel om. Att 
ta upp mänskighetens största mål i den egna 
viljan utlöser alltid apokalyptiska öden. 

Är det denna vetskap om de stora utveck-
lingslagarna, som ger Den Polske Ryttaren hans 
ofattbara lugn, säkerhet och tillförsikt? Temp-
let syns i alla fall tydligt i fjärran och i den unge 
ryttarens hand ser vi hammaren, med vilken 
verket skall fullbordas.

Man kan göra sig en konkret föreställning om 
situationen kort efter det trettioåriga krigets 
katastrof: Den store initiatorn, ledaren, och 
invigde kommer till Rembrandt och ber om ett 
porträtt.
Vad förmedlar då motivet, när det väl målats? 
»Det kommer att lyckas ändå!« 

Och hästen som han rider på? Hästen är 
som bekant en imaginativ bild för människans 
tankekrafter. Tydligast framträder kanske 
sambandet hos grekerna, det folk, som hade 
till uppgift att utbilda dessa krafter: logiskt 
tänkande och filosofi. Historien börjar ju 
som bekant med att de tappraste hjältarna 
bokstavligen kröp in i en stor trähäst, som 
inte kunde dras genom stadsporten och 
med denna intellektuella list lyckades man 
övermanna de segerrusiga trojanerna. Denna 
seger vanns alltså inte bara genom kraft och 
mod, utan genom, det hos grekerna, spirande 
intellektet. Enligt Rudolf Steiner har denna 
händelse, århundradena före det trojanska 
kriget, dramatiskt framställts i mysterierna 
och på detta sätt »övats«.

Den polske ryttarens häst är varken vacker 
eller ädel. Dess ut seende k an var a en 
fingervisning om hur det är ställt med den 
europeiska kulturutvecklingen. De krafter 
som finns, är tillsynes ännu ej tillräkneliga. 
Hästen är svag. Detta visade sig också när 
bärarna av det officiella andelivet, strax före 
katastrofen 1618, misslyckades med att slå en 
bro till rosenkorsimpulsen. Ryttaren fortsätter 
emellertid konsekvent sin väg: »Det kommer 
ändå att lyckas.«

Vi får föreställa oss att denna individualitet 
oavbr ut et me dge st alt ar den moder na 
mänsklighetens öden. Ibland dyker hans 
spår upp i de historiska händelserna, som vid 
franska revolutionen och därefter i Sverige och 
Ryssland. 

Den tid när sammansmältningen av den kos-
miska visheten och den individuella »elden« 
(gjutningen av kopparhavet) långsamt kan 
börja lyckas har just inletts. Återigen kommer 
detta att misslyckas, flera gånger, som en följd 
av människans fortsatta brist på mognad.

Men mänsklighetens tempel byggs även idag. 
Och byggmästaren, som håller hammaren i sin 
hand, förmedlar med hela sitt väsen:

»Verket kommer att lyckas ändå!«
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Idag talar man med viss lätthet om »rosenkorsrörelsen«, men ända 
fram till Rudolf Steiners klargöranden betecknade detta uttryck ett 
slags sammelsurium av alkemi, astrologi, magi och mycket annat 
mer. (…) 

Ett av Rudolf Steiners största bidrag  till vår tids ande- och kulturliv 
ser jag i hans lösning av den viktiga gåtan kring vem Christian Ro-
senkreutz var och är, hur han verkar i historiens andeström och hur 
han är förbunden med vår tid och framtiden. (…) 

Därtill [att alltmer ta upp Christian Rosenkreutz’ livskropp i med-
vetandet] har Rudolf Steiner presterat ett stort bidrag och det inte 
bara genom de omfattande, innehållsrika framställningarna av 
kulturepokerna, nycklar till den individualitet som verkade i Kain, 
Hiram Abiff, Lazarus-Johannes, ynglingen på 1200-talet, Christian 
Rosenkreutz och Greve Saint Germain, utan också genom långt gå-
ende impulser för konsten eller, som man också kunde säga, lev-
nadskonsten som låter sig indelas i pedagogik, läkekonst, social 
konst och konstnärlig verksamhet. Konsterna är utbrett bekanta i 
sådana utrycksformer som byggnadskonst, måleri, skulptur, talge-
staltning, eurytmi, m.fl. 

Betraktar vi i denna kontext den nyaste konsten, eurytmin. Enligt 
Rudolf Steiner har antroposoferna just gentemot denna ett ansvar. 
»Eurytmin som konst är en frukt av de andligt verkande impulserna 
i den antroposofiska rörelsen« (GA 260a). Vi kan uppleva att hela 
eurytmin strävar efter en harmonisering av tänkandet och viljan. 
Var rör sig eurytmin om inte mellan det fysiska och det eteriska? 
Annorlunda formulerat, eurytmin för in det eteriska i det fysiska 
uttrycket. Essensen, väsendet i eurytmin, lever mellan det fysiska 
och det eteriska, sett såväl utifrån eurytmisten som även utifrån 
åskådaren.

Eurytmin är genom Rudolf Steiner framhämtad, framtrollad från 
Christian Rosenkreutz’ stora, av Kristus genomträngda livskropp. 
De så kallade »doktorsformerna« som Rudolf Steiner skissat fram 
utövar en särskilt skön, klargörande verkan på åskådarna. Vi kan 

FORUM publicerar här ett utdrag 
ur Virginia Sease: Das esoterische 
Rosenkreuzertum als kulturbildende Kraft i 
Anthroposophie wird Kunst: Der Münchener 
Kongress 1907 und die Gegenwart, 
München 2008. Utdraget syftar till 
att visa hur antroposofi som vår tids 
rosenkorsrörelse är förbunden med 
nya uttryck, närmare bestämt med nya 
konstformer. För framställningen i 
sin helhet och för den mer omfattande 
beskrivningen av rosenkorsrörelsens 
betydelse »som kulturbildande kraft« i 
förhållande till antroposofi får vi hänvisa 
till ovan nämnda publikation. Greppet 
kring konstutövningen utgör här en 
central aspekt av rosenkorsrörelsens 
framtida dimension. 

r o s e n k o r s r ö r e l s e n

Eurytmi
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r o s e n k o r s r ö r e l s e n

också se dem som former som är hemmahörande i denna väldiga 
livkropp tillhörande Christian Rosenkreutz. Vi tänker exempelvis på 
planetrörelserna som Rudolf Steiner skissat fram till eurytmisterna. 
Sedan 1900-talet är ett nytt tillstånd förhanden: Kristus är tillgänglig 
för människor i jordens livskropp och därför blir varje ansträngning 
att verka utifrån området mellan det fysiska och det eteriska – de 
gamla rosenkorsbrödraskapens mål – potentiellt satt. 

En vidare konstnärlig impuls från Rudolf Steiner, satt i praxis genom 
Marie Steiner, är talgestaltningen. I en »esoterisk timme« (den 12 
juni 1911) som ägde rum mellan det första och det andra mysteriedra-
mat, då uppmärksamheten inför språket redan spelade en viktig roll, 
talade Rudolf Steiner om människan och luften. Framställningarna 
handlar om hemligheten kring de vises sten, det fjärde steget på 
den kristligt-rosenkreuziska skolningsvägen, som framställer en 
framtida uppgift för människan. I lufthöljet kring jorden lever en 
spirituell substans som vill flyta in i människan. Det ankommer 
på människan huruvida hon andas ut den som dödsluft eller om 
hon genom sina andliga strävanden förvandlar den och kan uppta 
förvandlingens frukt i sin astralkropp. Denna verklighet innesluter 
betydande konsekvenser, inte bara för människan utan även för hela 
kosmos. »Andas vi in den spirituella substansen utan att göra den 
fruktbar för oss så fråntar vi kosmos något utan att ge något tillbaka 
för detta och hindrar så evolutionen. … [Vi fortsätter] gudarnas ar-
bete då vi låter den spirituella substansen från vår omgivning flyta 
in i oss för att ur denna bygga upp vår kunskapskropp [som på Jupiter 
blir till andesjälv] … Vad är det då som vi upptar med denna spirituella 
substans? Det är Kristus själv. Före mysteriet på Golgatha förhöll det 
sig inte så … Men vi vet att med mysteriet på Golgatha förändrade 
sig vår jords aura eftersom Kristus blivit jordens ande … ’In Christo 
morimur’ betyder … att försänka sig i denna spirituella substans och 
att med denna helt och fullt uppta Kristus …« (GA 260a). Däri ligger 
en stor impuls, en stor hemlighet i talgestaltningen, att i omvand-
lingen av luften, som är grundläggande för gestaltningen av talet, 
kan Kristi substans genom ordet komma att upplåtas. 

Vi kan betrakta dessa båda konstnärliga och samtidigt kultur- och 
mänsklighetsbildande nyskapelserna från Rudolf Steiner på sådant 
sätt att genom eurytmi kan den essens som ligger mellan det fysiska 
och det eteriska komma att framträda och genom talgestaltning den 
substans som ligger mellan astralkropp och livskropp. Eurytmin och 
talgestaltningen, liksom även de andra levnadskonsterna, är idag 
verktyg som verkar kultur- och mänsklighetsbildande. […]

Talgestaltning

t e x t
Virginia Sease

öv er sät t ning
Tobias Ossmark
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Första gången den offentliga världen får höra talas om rosenkreuz-
rörelsen är i början av 1600-talet. Då publiceras i Tyskland tre skrif-
ter, de s k rosenkreuziska manifesten. 

Den som publicerades först var Fama Fraternitatis som kom 1614. I 
Fama berättas om en fader C. R. eller C. Ros. C., i ett senare manifest 
identifierad som Christian Rosenkreutz. Enligt Fama föddes Chris-
tian Rosenkreutz i en adlig men fattig familj. Det sägs inte i Fama, 
men forskning från 1900-talet visar att hans yttre, historiska namn 
var Christian Roesgen von Germelshausen. I sitt femte levnadsår 
sattes Christian i kloster. Enligt Johann Salomon Semler (1725-1791) 
var detta kloster St Agneten vid Zwolle i Holland.

Som ung man färdades Rosenkreutz i sällskap av en munk på en pil-
grimsresa till Jerusalem, berättar Fama vidare. När de kom till Cypern 
dog munken, och Rosenkreutz fortsatte till Damaskus. I Damaskus 
blev Rosenkreutz, enligt Fama, »händelsevis bekant med Damcars 
vise män«. När Rosenkreutz såg vilka under dessa vismän utförde 

Del 1 av 2 

Då jag på sjuttiotalet började studera 
Rudolf Steiners skrifter och föredrag 
stötte jag snart på referenser 
till Christian Rosenkreutz och 
rosenkreuzarna. Detta väckte mitt 
intresse. När jag sedan av en händelse 
fick den amerikanske antroposofen Paul 
M. Allens digra verk A Christian Rosenkreutz 
Anthology i min hand fördjupades mitt 
intresse. Allens bok har jag ofta återvänt 
till genom åren. Jag vill också nämna de 
intressanta föredrag om rosenkreuzarna 
som Uwe Lemke under många år har varit 
vänlig att hålla i mitt hem för den lilla 
arbetsgrupp jag leder. I följande artikel 
ska jag försöka visa något om hur Steiner 
för vidare arvet från rosenkreuzarna.

r o s e n k o r s -
r ö r e l s e n
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r o s e n k o r s -
r ö r e l s e n

och hur väl de kände naturen, släppte han alla planer på att åka till Je-
rusalem. Istället färdades han till den arabiska staden Damcar (nuva-
rande Dhamar) i Yemen. I Damcar hälsade de vise honom som en de 
länge väntat. Här stannade han i tre år och lät sig undervisas. Idag vet 
vi att de muslimska vise som enligt Fama undervisade Rosenkreutz 
är de som kallas sufier. Christopher McIntosh har föreslagit att den 
sufigrupp han träffade var  Ikhwan al-Safa, eller »renhetens bröder«. På 
sufiernas anmodan reste han sedan till Fez i Marocko. I Fez träffade 
han visa män som var skickliga i »matematik, fysik och magi«. Fama 
berättar att Rosenkreutz i Fez lärde känna elementarandarna, »som 
avslöjade många av sina hemligheter för honom«. För att kunna lära 
känna elementarväsendena eller naturandarna bör Rosenkreutz ha 
genomgått en slags initiation. Rudolf Steiner säger att Rosenkreutz 
blev »initierad i vissa hemligheter i Orienten« (föredrag den 4 nov 
1904). Famas text säger att naturandarna »avslöjade sina hemlighe-
ter«, ordalydelsen påminner om Steiners ord. Tilldragelsen i Fez bör 

t e x t
Mikael W Gejel
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alltså ha varit den initiation Steiner talar om. 
Efter sju års vistelse i Orienten återvände Ro-

senkreutz till Europa. Återkommen till Tyskland 
grundade Rosenkreutz tillsammans med några 
andra ett esoteriskt kristet brödraskap, berät-
tar Fama. Detta brödraskap var de första rosen-
kreuzarna. Det berättas att de träffas i en dolt 
belägen, helig rosenkorsboning, en »ashram-
liknande« byggnad, kallad Sancti Spiritus. 

I Fama talas också om korrespondensen mel-
lan mikro- och makrokosmos, om den harmo-
niska sympatin mellan människan och makro-
kosmos, mellan jordiska ting och himmelska 
ting, mellan fysiskt och andligt. Enligt Rudolf 
Steiner söker rosenkreuzarna en syntes mellan 
olika religioner. I Fama talas om samstämmig-
heten mellan Platon, Aristoteles, Pythagoras, 
Henok, Abraham, Moses, Salomo och Jesus. 
Redan renässansens akademi i Florens sökte 
efter denna enhet som skulle förena de olika 
religionerna till en ursprunglig uppenbarelse.

1615 publicerades Confessio Fraternitatis, det 
andra rosenkreuziska manifestet. I detta ma-
nifest får vi veta Christian Rosenkreutz’ födel-
seår, 1378. Det sägs också att han levde i 106 
år. Alltså dog han 1484, samma år som Martin 
Luther föddes. I Confessio finns en klar anti-ka-
tolsk tendens. Det sägs att »…vi fördömer öst 
och väst, innebärandes Påven och Mahomet, 
för deras blasfemi mot vår herre Jesus Kristus.« 
Redan i Fama nämns Påven och Mahomet i ne-
gativa ordalag.

I Confessio talas också om de två nya stjärnor 
som visat sig i stjärnbilderna Serpentarius och 
Cygnus. De två nya stjärnorna framträdde 1604. 
Dessa nya stjärnor är vad vi idag skulle kalla su-
pernovor. De är kännetecknet på att ett nytt 
inflöde av andligt ljus sker. Detta andliga ljus 
når vad vi idag skulle kalla den astrala sfären 
och den eteriska sfären.

1604 visar sig vara ett viktigt år i rosen-
kreuztraditionen. I september 1604 inträffar 
också en konjunktion mellan Saturnus, Jupi-
ter och Mars i Skyttens tecken. Enligt vad Ru-

dolf Steiner sagt innebär konjunktionen att 
en förändring i Marssfären sker detta år. 1604 
är också det år då man återfinner Christian 
Rosenkreutz’ gravvalv. 1616 publicerades det 
tredje manifestet, Chymische Hochzeit Christiani 
Rosenkreutz anno 1459. Chymische Hochzeit berättar 
om Rosenkreutz alkemiska invigning under sju 
dagar. På den sjunde dagen blir han utnämnd 
till riddare av den gyllene stenen. Chymische Hoch-
zeit är skriven av Johann Valentin Andreae. Han 
skrev den redan 1603/1604, men den publicera-
des alltså först 1616. Chymische Hochzeit beskriver 
det alkemiska bröllopet, som skiljer sig från 
det mystiska bröllopet. Det mystiska bröllopet 
innebär att man förenas med det gudomliga i 
sitt inre. Det alkemiska bröllopet innebär att 
man omgestaltar hela människan, ända ner i 
den fysiska kroppen.

Rudolf Steiner bekräftar den bild vi får av 
Christian Rosenkreutz och hans liv i de tre 
rosenkorsmanisfesten. Dessutom berättar 
Steiner mer om Rosenkreutz än det vi får veta 
i manifesten. 

Steiner förklarar också att Rosenkreutz och 
hans medarbetare sökte uppnå en syntes mel-
lan världens olika religioner. Deras strävan var 
att förena de olika religionerna till en stor en-
het. Steiner berättar om hur tolv olika andliga 
vishetstraditioner förenades i en rosenkreu-
zisk syntes. En rådsförsamling av tolv invigda 
individualiteter samlades kring Christian Ro-
senkreutz. Sju av dessa förkroppsligade de sju 
visdomstraditionerna från Atlantis. Var och en 
av dessa sju kunde återge det essentiella i en av 
de sju atlantiska visdomsskolorna. Av de åter-
stående fem var den första invigd i den indiska 
kulturepokens visdom, den andra i den per-
siska epokens esoteriska kunskap, den tredje 
i den egyptisk-babyloniska epokens kunskap, 
den fjärde i den grekisk-romerska kulturens 
kunskap och den femte i den germansk-anglo-
saxiska kulturens kunskap. Den germanska kul-
turepoken var då i sin början, representanten 
för den samlade i sig all dåtidens yttre veten-
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skap, all intellektuell lärdom. De tolv invigda 
representerade alltså summan av sin tids and-
liga vetande. Alla dessa tolv visdomsströmmar 
förenades nu i den rosenkreuziska visdomen. 
Under en initiationsprocess lät de tolv all sin 
vishet flyta in i Christian Rosenkreutz. Detta 
skedde i hemlighet på en plats i Europa, om vil-
ken Steiner 1911 säger att han ännu inte fick av-
slöja var den ligger, »men det kommer att kun-
na ske inom en inte alltför avlägsen tidpunkt«. 
Steiner sade dock aldrig var platsen låg. Men 
det finns en dikt av Johan Wolfgang von Goe-
the som heter Die Geheimnisse, skriven 1784/1785. 
Denna dikt beskriver hur en Broder Markus be-
stiger ett berg och på bergstoppen anländer till 
ett kloster, där det på valvbågen ovan porten 
finns ett rosenkors: »Es steht das Kreuz mit 
Rosen dicht umschlungen.« I detta rosenkors-
kloster är en krets av tolv riddare samlade runt 
sin ledare Humanus. I en essä publicerad 1816 i 
Morgenblatt für gebildete Stände skriver Goethe att 
var och en av de tolv riddarna representerar en 
särskild religion eller andlig kunskap. Dikten 
handlar alltså om Rosenkreutz’ invigning i 
kretsen av de tolv. Nu antyder Goethe i essän 
från 1816 att platsen för klostret är Montserrat 
i Pyreneerna i Katalonien. Kanske ägde alltså 
invigningen rum i Montserrat. I Goethes dikt 
ligger rosenkorsklostret på toppen av ett berg. 
Montserrats kloster ligger svindlande vackert 
på toppen av berget. 

Under senare delen av 1600-talet och under 
1700-talet förs den rosenkreuziska esoteriken 
vidare i den grupp som kallas Gold- und Rosen-
kreuzorden. Först fanns denna orden i Italien, 
sedan i Tyskland. Gold- und Rosenkreuz publi-
cerar 1785 en skrift som heter Geheime Figuren 
der Rosenkreuzer. Grunden till innehållet i denna 
bok lades enligt Steiner redan av de upplevelser 
Christian Rosenkreutz hade under sin initia-
tion i kretsen av de tolv invigda.

Steiner berättar att Rosenkreutz och hans 
efterföljare sysslade med alkemi och astro-
logi. Observerandet av naturprocesser kallade 

man alkemi. Observerandet av naturprocesser 
bortom jorden kallade man astrologi.

 Från de äldre rosenkreuziska skrifterna vet vi 
att rosenkreuzarna sysslade med alkemi, kab-
bala och magi. Den brittiske rosenkreuzaren 
Robert Fludd definierar rosenkreuzarna som 
de vilka har kunskap om sann alkemi, sann kab-
bala och sann magi. Dessa tre är rosenkreuzar-
nas discipliner, och till dessa tre kan man lägga 
en fjärde, astrologi. 

fortsättning i nästa nummer
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150-årsfirandet av Rudolf Steiners födelse har ägt rum på ett antal 
olika sätt i landet och utomlands. Det är ett jubileum som det finns 
all anledning att fira: jag tillför dem som menar att Rudolf Steiners 
livsverk framstår som det viktigaste under 1900-talet och jag har 
glatt mig över att kunna ge några blygsamma bidrag i samband med 
jubileet i form av föredrag och artiklar. Denna typ av markeringar 
präglas först och främst av att man framhäver jubilantens betydelse 
och insats – och normalt är det inte rätt tidpunkt för självrannsakan, 
kritik och taktlöshet. Markeringen kan ge anledning till att stanna 
upp och värdera situationen. För mitt vidkommande har jag nog-
grant tänkt igenom mitt förhållande till den så kallade Högskolan för 
Antroposofi i Dornach, Schweiz.

När man ansöker om medlemskap i Antroposofiska Sällskapet finns 
ingen förväntan om att man ska bekänna en tro, att man ska stödja 
ett bestämt arbete ekonomiskt eller på annat sätt bidra till antropo-
sofins utbredning eller ära Rudolf Steiners minne. Nej, det finns bara 
en sak som framhävs: ser den aktuella medlemmen något berättigat 
i Högskolan för Antroposofi? Varken mer eller mindre.

Då jag blev medlem i Antroposofiska Sällskapet 1989 – drygt 40 år gam-
mal – var det för mig helt oproblematiskt att ge ett sådant principi-
ellt stöd. Jag var attraherad av den till synes rådande öppenheten 
och avsaknaden av trosgemenskap som grund för ett medlemskap. 
Dessutom ger ordet »högskola« associationer som en hög aka-
demisk nivå, öppenhet och meningsutbyte, professionalitet och 
kritiskt tänkande – på det hela taget en kunskapskultur som man 
förbinder med alla akademiska institutioner. […]

När man utvärderar utvecklingen efter Steiners död, kan man be-
klagligt nog konstatera att Högskolan inte levt upp till detta ideal om 
öppenhet. Snarare måste man beklagligt nog säga att stridigheterna 
i Sällskapet har sektens alla kännetecken: människor som står inne 
i samma andliga strömning och som borde förenas i en gemensam 
kamp utåt, bekämpar varandra skarpt och oförsonligt. Man kan 
invända att detta är historia. Idag är situationen en annan och den 
är mer försonlig. Det stämmer säkert, men hur ställer man sig till det 
som är villkoret för medlemskap och som är själva medlemskapets 
raison être: fungerar Högskolan som en högskola för andevetenskap 
så som vi kan förvänta det på 2000-talet?

Årets jubileum ger all anledning till att utvärdera om dagens 
Högskola har utvecklats så att den på ett berättigat sätt kan kallas 
högskola. En högskola har både inre och yttre särpräglade drag. […] 
Det är milt sagt mycket svårt att se att Högskolan för Antroposofi har de 

Forum kan även vara debattforum. 
En text i denna genre är en text som 
uttryckligen söker svar och som inte 
menar sig vara det sista ordet. 

Det första ämnet i detta forum är 
samtidigt en kärna inom antroposofin, 
Högskolan. 2008 utkom boken 
Frie Hochschule für Geisteswissenschaft 
Goetheanum. Zur Orientierung und Einführung. 
I den skriften, med bidrag från hela 
högskolekollegiet, genomfördes för 
första gången försöket att beskriva Fria 
Högskolan för Antroposofi, i dess karaktär, i 
dess målsättning och i dess nuvarande 
arbetssätt. Med denna framställning 
som relief syns följande bidrag som dess 
andra sida: inte ett försök att presentera 
Högskolan, utan snarare ställa frågorna 
som inte riktigt kan framträda i en 
presentation. 

Cato Schiøtz är advokat, ekologisk 
bonde och i Norge publikt verksam för 
antroposofi. Med sitt inlägg söker han 
samla ett gemensamt nordiskt initiativ 
för att dryfta Högskolans situation.

d e b at t f o r u m

Talet som jag inte höll
I samband med 150-års firandet 
av Rudolf Steiners födelse
–
Högskolans centrala ställning och 
situationen idag
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karakteristika som ger alla andra högskolor deras särprägel. Tittar man på det 
som karakteriserar en högskola internt eller på det inre planet, är det en räcka 
akademiska ideal som man försöker upprätthålla – och som väl är uppfyllda i 
större eller mindre grad i enskilda institutioner. Dessa »inre« högskoleideal är 
till exempel:

– Akademisk mångfald
– Öppet meningsutbyte
– Påpekanden om att tidigare uppfattningar var felaktiga och ny kunskap läggs fram
–En kompromisslös ärlighet och öppenhet

Vi bör utvärdera den nuvarande Högskolan för Antroposofi med dessa ideal som re-
ferens. Och det är här jag inte bara har frågor, utan ett starkt och ökande tvivel 
som jag nu ska fördjupa i denna framställning.

Jag ska i det följande se närmare på vilka krav man bör ställa på arbetet vid en 
högskola och – försöksvis – värdera om dessa krav är rimligt uppfyllda idag. Jag 
vill i de kommande avsnitten peka på följande huvudpunkter som jag tror det 
finns anledning till att uppmärksamma.

1, Högskolans förhållande till extern kritik
Inledningsvis finns det anledning till att påminna om att extern kritik är positivt 
och att den principiellt kan välkomnas. Det arrangeras i dessa tider VM på skidor 
i Holmenkollen. En av de mest populära grenarna är backhoppning. Vi vet då att 
motvind är en viktig faktor för att flyga långt. Så är det också med kritik: kritik 
skärper och är något man kan lära sig av, något man kan justera kursen efter och 
förbättra kvalitén efter. Kritik visar att man blir tagen på allvar. Det är bättre att 
bli kritiserad än att bli översatt.

Det finns en klar tendens i vår tid att man mer än någonsin tidigare från externt 
akademiskt håll intresserar sig för antroposofin och dess verkningshistoria. 
Icke-antroposofer skriver starka avhandlingar i flera band om antroposofins 
innehåll och om Rudolf Steiners biografi. Det är mitt bestämda intryck att man 
från antroposofiskt håll allt för ofta reagerar med frustration och starkt ordbruk 
på snart sagt all extern kritik.

Steiner själv underströk nödvändigheten av att ha ett organiserat arbete mot 
antroposofins motståndare. I det tal Steiner höll i förbindelse med grundandet 
av det norska landssällskapet 17 maj 1923 (GA 226) påpekade han avslutningsvis 
att motståndarna på den tiden arbetade kraftfullt och var mycket välorganise-
rade. Steiner underströk att den antroposofiska rörelsen skiljde sig från mot-
ståndarna genom att vara dåligt organiserad. Han uppmanade antroposoferna 
till att organisera sig så att man kunde arbeta kraftfullt och lugnt: betydelsen av 
en god organisation i förbindelse med arbetet med kritiken mot antroposofin 
underströks starkt. Låt mig illustrera problemet med hur man förhåller sig till 

t e x t
Cato Schiøtz

öv er sät t ning
Göran Nilo, 
Tobias Ossmark, 
Berit Frøseth

d e b a t t f o r u m

Vilka krav kan 
man ställa på 
arbetet vid en 
högskola?
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extern kritik genom att göra några kommenta-
rer till Helmut Zanders två böcker om respek-
tive Antroposofi i Tyskland och Rudolf Steiners 
biografi. Det är två extremt viktiga böcker för 
att – och det kan man gilla eller ogilla – de kom-
mer att gälla som standardreferenser för snart 
sagt all akademisk och extern behandling av 
antroposofin.

När Zander utger en bok på närmare 2000 si-
dor kräver det en helt annan medvetenhet när 
man ska bemöta hans synpunkter, än det vi sett 
under de senaste tre åren. Zanders bok har kri-
tiserats – självklart också med rätta – av en rad 
enskilda personer, men det har inte funnits en 
samlad plan för arbetet med att bemöta den. 
Enligt min mening skulle det varit Högskolan för 
Antroposofi som skulle organisera detta arbete. 
Man skulle ha upprättat egna grupper för i stort 
sett varje kapitel hos Zander, och arbetat fram 
en redogörelse som ideellt sett skulle vara lika 
omfattande och grundlig som Zanders eget 
verk – detta arbete skulle gärna ha kunnat ske 
i samarbete med det Antroposof iska Sällskapet i 
Tyskland.

Jag är klar över att detta skulle vara både tids- 
och kostnadskrävande, men det borde varit en 
prioriterad gemensam uppgift. Det har utan 
tvekan framlagts mycket viktiga arbeten av ex-
empelvis Lorenzo Ravagli och Peter Selg – all 
ära till bägge två – men detta arbete har inte 
haft tillräcklig nedslagskraft i den akademiska 
offentligheten. 

Till detta kommer en viktig frågeställning om 
form: oavsett vad man tycker om Zanders bok, 
upprätthåller han en rimlig akademisk ton. Det 
är få som i samma utsträckning som Rudolf 
Steiner har understrukit betydelsen av ett fritt 
andligt liv. I det fria andliga livets namn må man 
acceptera både osakligheter, oriktigheter och 
kraftfulla polemiska utfall. Den är en integre-
rad del av denna frihet. Därför borde antropo-
soferna, däribland Högskolan i Dornach, vara bland 
de främsta som understryker berättigandet i 
exempelvis Zanders avvikande uppfattningar. 

De ansvariga för Högskolan skulle kort och gott ta 
Steiners uppmaning att organisera motstånds-
arbetet på större allvar. Det är ju på inget sätt för 
sent. Zanders voluminösa bok från 2008 kräver 
fortsatt en helt annan form av kommentarer 
och bemötanden än det vi hittills sett. Och jag 
ser ingen annan huvudansvarig för detta arbete 
än ledningen av Högskolan.

Samma hållning bör läggas till grund för vär-
deringen av Helmut Zanders Steinerbiografi, 
som publicerades i början av 2011. Enligt min 
mening borde Högskolan också här ha tagit ett 
initiativ till att organisera ett arbete, som har 
som huvudmål att diskutera – och eventuellt 
tillbakavisa - Zanders utläggningar kring Ru-
dolf Steiners biografi. Även detta arbete bör or-
ganiseras som ett gemensamt arbete, där man 
kunde välja ut 6 – 8 teman ur Steiners biografi 
där facklig oenighet råder, eller där de framstår 
som oklara.

2, Högskolearbetet och kravet på klarhet och precision
Akademisk stringens är en självklarhet i varje 
akademiskt sammanhang och även ett ound-
vikligt ideal vid Högskolan för Antroposofi. 
Ända sedan Steiners tid har begreppet »andeve-
tenskap« varit problematiskt. Det är krävande 
att påvisa att antroposofin förtjänar karaktä-
ristiken vetenskap – man står kort och gott 
inför en betydande pedagogisk utmaning när 
man sätter likhetstecken mellan antroposofi 
och vetenskap (dvs. andevetenskap). Och ut-
maningen blir än mer pressande när man tar i 
beaktande att vetenskapsteorin har utvecklat 
sig radikalt sedan Steiners död. Man kan fråga 
sig om Steiner själv skulle ha använt sig av ve-
tenskapsbegreppet om han hade lagt dagens 
rådande vetenskapssyn till grund för den?

Högskolan för Antroposofi bör ha ett primärt an-
svar när det gäller att gå i spetsen för diskus-
sionen om vetenskapsbegreppets förhållande 
till denna externa kritik – som på denna punkt 
för övrigt är helt begriplig. Frågeställningen 
är kort och gott: Hur tillfredsställer vi kravet 
på nödvändig precision med hänsyn till den 
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metodiska grundvalen för antroposofin? Det 
är en överordnad uppgift för Högskolan att när-
mare dryfta hurvida Steiners livsverk först och 
främst är ett resultat av hans metodiska anvis-
ningar, eller en kombination med följande til-
läggsmoment: medfödda speciella, klarsynta 
förmågor hos Steiner själv och det faktum att 
Steiner var invigd.

Det säger sig självt att om man för in tilläggs-
faktorer som medfödda förmågor och invig-
ning för att förklara antroposofins innehåll blir 
man bemött med ytterligare skepsis när man 
karaktäriserar resultaten som vetenskap. Och 
särskilt: När man för in begreppet invigning blir 
gränsen mot uppenbarelser relativt subtil.

3, Kravet på ärlighet
Det är ett oavvisligt akademiskt krav att man är 
ärlig. För mig har det varit en personlig uppma-
ning att vara klar över följande i mitt förhållan-
de till antroposofin: är den baserad på kunskap 
eller är den baserad på tro?

I en artikel i tidskriften Libra har jag inrymt att 
jag må uppfattas som en troende. Det kan fin-
nas många goda skäl för min tro. Men jag tror. 
Jag har också lärt mig att när jag blir pressad 
kan jag säga att det inte är någon tro, det är »ar-
betshypoteser«. Det låter i vilket fall bra, men 
realiteten är densamma. Jag tror på reinkarna-
tion, jag tror på eter- och astralkroppar, jag tror 
till och med på skyddsänglar. Det borde väl inte 
vara på det sättet, men jag kan inte offentligt 
gå ut med att säga att detta är något jag har ett 
erfarenhetsmässigt förhållande till. 

Troselementet i antroposofin visar ju sig ock-
så när man blir pressad av kritikerna. Då opere-
rar man allt för ofta med omvänd bevisbörda: 
Steiner har rätt tills det motsatta är bevisat. 
Den hållningen är ju inte precis vetenskaplig.

En annan sida av ärlighetskravet i högskolan 
är att man behöver vara öppen för att Rudolf 
Steiner tog fel. För Steiner var det en självklar-
het – och det är helt omöjligt för mig att förstå 
varför vi i praktiken inte kan ansluta oss till Stei-
ners olika uttalande om fel i andevetenskapen. 

Ett föredrag om andevetenskap, naturveten-
skap och teknik den 17 juni 1920 – ett offentligt 
föredrag vid den tekniska högskolan i Stuttgart 
– finns återgivet i Beiträge nr 107. Det säger Steiner 
att andevetenskapen kan ta fel i en del frågor, 
den är i början av sin utveckling. I enskildheter 
tar den fel, men det handlar om att visa på en ny 
riktning – antroposofin är inte sådan att den i 
alla detaljer absolut behöver ha rätt. Steiner är 
alltså klockren på att hans livsverk säkert inne-
håller fel, men som han påpekar: detta sker 
också i annan forskning. Det handlar inte om 
misstagen i detaljer utan om grundkaraktären 
i det hela.

Framförallt inom Steiners arbeten med na-
turvetenskapliga teman finns det all grund till 
en kritisk genomgång. När man om knappt två 
år ska ha ett nytt jubileum – 100 år sedan Antro-
posofiska Sällskapet grundades – skulle det vara ut-
märkt om Högskolan för Antroposofi kunde fokusera 
på ett huvudtema hos Steiner, det naturveten-
skapliga. Anledningen till att välja detta fält är 
att Steiner själv alltid var noga med att under-
stryka betydelsen av ny naturvetenskaplig kun-
skap. Jag önskar kort och gott en genomgång av 
Steiners bidrag inom detta fält – till exempel 
inom kemi, fysik, zoologi, astronomi, geologi 
och matematik m m. Inom inget område har 
det skett en sådan radikal kunskapstillväxt som 
inom det naturvetenskapliga. Nästa jubileum 
skulle vara en strålande anledning till att ta 
ställning till hur Steiners bidrag inom dessa fält 
kan värderas ca 100 år efter att de blev till.

Vad är det hos Steiner som i efterskott har 
blivit bekräftat och som idag framstår som 
riktigt och fruktbart? Vilka avsnitt/synpunkter 
bör vi lägga åt sidan för att vi faktiskt inte vet: 
Steiners konklusioner kan varken avvisas eller 
bekräftas? På vilka punkter tog Steiner bevis-
ligen fel?

Ett konkret exempel till den sista punkten 
är Steiners beskrivning av tillstånden på Mars, 
som vi idag med 100 % säkerhet vet är oförenliga 
med Steiners beskrivning. En sådan övning är 
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enligt min mening helt ofarlig, då det ligger i 
sakens natur att Steiner – i likhet med andra 
– delvis var ett barn av sin tid och därför delvis 
kunde göra felaktiga bedömningar.

4, Förhållandet till intern kritik
Ovan har jag betonat nödvändigheten av att 
man på ett helt annat sätt måste öppna sig för 
extern kritik. Men denna öppenhet har också 
en sida riktad mot intern kritik. Det bör fin-
nas en mångfald och många stämmor i den 
antroposofiska kören. Är det inte det tappar vi 
i akademisk trovärdighet. Det har funnits en 
tendens till att fördöma avvikande röster.

Även om man ställer sig oförstående och kri-
tisk till innehållet, bör man möjliggöra en sund 
intern debatt. Man får ta debatten och inte rea-
gera personligt och känslomässigt. Bojkott och 
exklusion är inte lösningen på intern otakt och 
oenighet. 

5, Närmare om några huvudutmaningar
I det följande ska jag peka på ytterligare några 
huvudutmaningar som enligt min mening krä-
ver en närmare diskussion med hänsyn till det 
kommande arbetet. Det är särskilt fyra områ-
den som framstår tydligt:

a) Steiners verk karakteriseras av sin starkt 
fragmentariska karaktär och vill man få en 
översikt över de ställen där Steiner behandlar 
samma tema är det förbundet med stora pro-
blem. Det säger sig själv att med närmare 100 
000 textsidor fördelade på över 350 band är 
det helt omöjligt för en enskild människa att 
få den nödvändiga översikten. En huvudupp-
gift är därför att förmedla innehållet i centrala 
teman på ett tillfredsställande sätt. Det skulle 
vara tillfredställande om man nu kunde satsa 
resurserna på att problematisera och arbeta 
med förmedlingen av innehållet i detta enor-
ma livsverk. Ideellt borde man ha ett bibliotek 
på 20 – 30 böcker som beskrev Steiners bidrag 
inom en räcka enskilda områden, till exempel 
inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och 
humaniora. Det är givetvis ett gigantiskt arbete 

som kräver en betydande grad av prioritering 
och samarbete. Allt för ofta ser man att Steiners 
verk förmedlas i form av rena textutdrag, där 
man klipper och klistrar från olika föredrag. 
Det avgörande skulle dock vara att förmedla 
detta med egna ord och – alldeles speciellt – 
anknyta Steiners synpunkter till det vi annars 
vet år 2011.

b) En annan frågeställning är vad som ska 
prioriteras. Jag har i många sammanhang och 
under flera år understrukit att Steiners kristo-
logiska bidrag är starkt underkommunicerat. 
I ett tal i Oslo 17 maj 1923 påpekade Steiner att 
det var antroposofins huvuduppgift att förstå 
mysteriet på Golgata rätt utifrån vår tid. Det är 
inte helt lätt att förstå att det inte finns en egen 
sektion för kristologi vid högskolan, när man 
vet att Steiner primärt var en Kristus-förkun-
nare. Det verkar som om man var livrädd för att 
behandla teologiska frågeställningar då man 
fruktade att vara svaret skyldig när kritikerna 
hävdade att antroposofi är en religion. Vi har 
ännu inte fått en motsvarande framställning av 
Steiners kristologi som den Klaus von Stieglitz 
skrev 1955; Die Christosophie Rudolf Steiners. Jag vill 
självklart inte undanhålla att det getts viktiga 
bidrag – också av medlemmar som är knutna 
till Högskolan, men som jag ser det är det en hu-
vuduppgift en ge en samlad översikt – gärna i 
3–4 band – över Steiners kristologi.

c) Ett tredje spörsmål är vem Högskolan ska 
samarbeta med? Som medlem av Rudolf Steiner 
Nachlassverwaltung är jag mycket bekymrad över 
att utgivningen av de ca 35 resterande banden 
i GA förefaller ta alltför lång tid. Det beror på 
bristande ekonomiska och mänskliga resurser 
hos Nachlass. Det borde nu vara en gemensam 
strävan att utarbeta en plan för utgivningen av 
de resterande banden. Här borde kort och gott 
ett gemensamt antroposofiskt ideellt arbete 
ske, där Högskolan och styrelsen vid Goetheanum 
bör ta initiativ och stödja detta särskilt viktiga 
projekt. Jag kan faktiskt inte se några viktigare 
uppgifter än att färdigställa Steiners livsverk 
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genom att ge ut de resterande GA-banden.
d) Det fjärde förhållandet som jag bara vill 

påminna om är betydelsen av en bra ledning 
och klara, översiktliga kompetensregler. Jag är 
inte överbevisad om att kompetensförhållan-
det mellan exempelvis sektionsledare, högsko-
lekollegiet och styrelsen är så utarbetade och 
precisa som de borde vara. Det är också – i min 
värld – självklart att man i varje styrelse eller 
kollegium utarbetar en långsiktig strategi. Allt 
för ofta får man i antroposofiska sammanhang 
uppleva att man har mer än nog med att klara 
det dagliga slitet och att långsiktigt tänkande 
och strategiarbete lyser med sin frånvaro. Jag 
har alltid argumenterat för att man regelbun-
det försöker definiera långsiktiga målsättning-
ar i ett exempelvis tre- eller femårs perspektiv. 
Vad ska vara gjort vid slutet av 2013? Vad ska 
vara gjort efter utgången av 2015? Särskilt i en 
situation där man har mycket begränsade re-
surser, är förmågan till långsiktigt strategiskt 
tänkande och inte minst prioritering av en cen-
tral betydelse.

6, Avslutning 
Min konklusion är att det idag finns anledning 
till att ställa berättigade frågor om innehållet 
och arbetet i den Fria Högskolan för Antroposof i. 
Jag anser att arvet efter Rudolf Steiner och de 
ideal han bekände sig till bör tas om hand på ett 
bättre sätt och Högskolan har det överordnande 
ansvaret för att detta sker.
Vid det förra stora jubileet – 100-årsjubileet av 
Steiners födelse 1961 – utgav den norska tid-
skriften Horisont ett jubileumsnummer. Där 
finns en intervju som redaktören, Ernst Søren-
sen, gjort med Ingeborg Møller. Hon hade då 
över 50 års tjänstgöringstid i den antroposofis-
ka rörelsen och hade mött Steiner flera gånger, 
den första gången 1909.
Møller får frågan: »Var kommer allt motstånd 
mot Steiner ifrån?« Svaret blev: »Först och 
främst för att vi, hans elever, inte hållit måttet. 
I ett tillstånd av omogen begeistring pratade vi 
en massa om anden och andar utan att ha den 

nödvändiga skolningen, varken naturveten-
skapligt eller andevetenskapligt.«

Det pekas på något väsentligt här: det själv-
ständiga ansvaret Steiners elever har för det 
motstånd – för att inte säga aggressivitet – 
som antroposofin möter.Jag är klar över att 
man som svar på de synpunkter jag har gjort 
gällande i denna artikel kommer att påpeka att 
tingens delvis bedrövliga tillstånd till del kan 
skyllas på bristande resurser. Jag ser att ekono-
min är en starkt begränsande faktor och kan 
bara hålla med och stödja önskan om att man 
i största möjliga mån knyter an till det arbete 
som görs i Högskolans namn i Dornach. 

Förutsättningen för att sluta upp kring arbe-
tet som görs i Högskolans namn är emellertid 
att man känner sig förbunden med detta ar-
bete. Och här ligger Högskolans största utma-
ning. Det är min erfarenhet att det är lättare att 
finansiera saker och ting när man har en helt 
konkret plan eller konkreta initiativ som ska 
genomföras. Det är mycket svårare att samla in 
pengar som går till den vanliga driften och som 
inte är öronmärkta för specifika ändamål.

Låt mig avslutningsvis understryka att detta 
bidrag inte på något sätt är menat som ett miss-
troendevotum till de som idag gör ett stort och 
osjälviskt arbete inom Högskolan. De har haft – 
och har – mitt förtroende. Men det är min be-
stämda uppfattning att man bör ha en kritisk 
genomgång av sakernas tillstånd. Och för min 
egen del inser jag beklagligt nog att såsom si-
tuationen ser ut idag, tvivlar jag på Högskolans 
berättigande. Men jag är en tålmodig män-
niska. Jag inväntar utvecklingen fram till 100-
årsjubileet av Julmötet 1923/24. Jag förväntar 
att man under loppet av de närmaste dryga 10 
åren genomför en omstrukturering och arbetar 
på ett annat sätt. I första vändan får man som 
ett minimum föra en diskussion om centrala 
frågor och utmaningar. Detta inlägg är menat 
att vara ett bidrag till den diskussionen.



62

Storytelling – 
berättandets 
återkomst

b o k a n m ä l a n

Inger Lise Oerlich:  

Storytelling – en  läkande 

kraft mellan människor 

2011

Jag mindes från 50-talet när jag var folkhögskolelärare i Svalöv. Vi gjorde en utflykt 
till Ven och Tycho Brahe. Färjan var försenad i blåsten. Ett gäng killar på mopeder 
brummade med motorerna på tomgång, spottade och svor. Det mesta jag hörde var 
Fy fan den jävla färjan kommer aldrig! - Intill stod en grupp fiskar- och bondkvinnor 
samtalande och berättande på det mest intressanta sätt och med fint gammaldags 
uttal. Varje ändelse i orden hördes. Då blixtrade det fram för mig: Nästa generation 
kan inte berätta mer. När jag sedan fick höra en professor i Lund analysera Goethes 
Über alle Gipfeln med torr, entonig röst upplevde jag den akademiska språkdöden medan 
bygdens kvinnor alltså hade ett levande språk!

Sedan på 90-talet hade jag en märklig upplevelse. Jag råkade närvara när en grupp på 
fyra ungdomar från en waldorfskolas elfte klass samlades hemma hos en av dem. De 
ordnade fika och så tog var och en en tidning och zappade i den utan ett ord. Plötsligt 
reste sig en: »Nu måste vi iväg till bion!« Och så reste sig alla utan ett ord och försvann. 
Har språkdöden nått waldorfskolan, undrade jag för mig själv. När tv talar tystnar vi.

Men tidigare hade jag ju när jag var klasslärare undrat över hur lite eleverna berät-
tade om sina upplevelser i en femte klass när de skulle skriva om sina sommarminnen. 
Spetsar man till det så lät det ofta så: »Vi bilade till staden X och där gick vi på tivoli 
och så åt vi glass. Och sen åkte vi till staden Y och där gick vi på Legoland och sedan 
åt vi… Och så åkte vi till staden Z och där var det het så vi åt glass och sedan åkte vi 
berg- och dalbana.« Jag frågade: Men vad har ni upplevt av människorna, landskapen, 
vandringar? Kan ni inte skriva om det? 

En bok som inspirerade mig och gav hopp var Heinz Zimmermanns Vom Sprachverlust 
zur neuen Bilderwelt des Wortes (Från språkförlust till ordets nya bildvärld) som kom ut 
1995. Sista kapitlet har rubriken Förnyelse av tänkandets konst, språkkonst och rörelsekonst 
genom Rudolf Steiner.

Men nu i år har en bok kommit ut som berör mig ännu starkare. Inger Lise Oelrichs 
Storytelling – en läkande kraft mellan människor. Inger Lise är verksam i Järna men har färdats 
vida i världen. Hon är född i Danmark men har vuxit upp i många länder. I trettio år som 
regissör och vidare i utbildning, vård, näringsliv och fredsarbete. Hon håller kurser 
och ger utbildning i storytelling och social konst. Inger Lise arbetar utifrån en antro-
posofisk grundsyn på ett helt fritt sätt. Hon har tagit initiativ till flera internationella 
symposier med temat storytelling som läkande och fredsskapande kraft. 2005 grun-
dade hon ALBA, Allians för Läkande Berättande i Norden. Hon var i två år projektledare under 
skolverket för BARNET – en hjärtesak, Storytelling som redskap i arbetet med barn och unga som far 
illa. Sedan hösten 2009 leder hon ALBA fredsprojekt med stöd av Folke Bernadotte Akademin. 
Senast under nordiska symposiet Ord som läker 2010 berättades hela Kalevala fram i tre 
nordiska språk under en vecka av 19 berättare och två musikanter.

Märkligt är att dessa flödande initiativ har tillkommit nu i det nya årtusendet. Inger 
Lise berättar i sin bok hur dystert läget var för berättandets konst som nästan var på 
utdöende här i väst. Hon fick ingen respons, folk var oförstående. Men en märklig 
vändning skedde med det nya årtusendet. Som ur dolda källor brusade plötsligt fram 

t e x t
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den internationella storytelling-rörelsen. Det är som om människoöden reser sig och 
kräver sina livskällor åter, det levande ordet. Det är som en soluppgång. På liknande 
sätt skedde det ju tidigare med sångens och den levande musikens återkomst. Jag 
minns på 30- och 40-talet, hur vi slutade spela och sjunga »för nu har vi grammofon 
och radio« och då var det löjligt och onödigt att försöka själv. 

Berättarkonstens förfall till förmån för inpluggning av fakta har lett till våra nuva-
rande barbariska förhållanden, människornas alienering och det socialas sönderfall, 
skriver Inger Lise och inte minst har det underminerat skolan och skapat kaos.

På sidan 199 skriver hon som konklusion:
»Mitt förslag, som både är billigt och effektivt, är att se till att lärarna återfår sin in-

spiration och ett klart mandat att undervisa genom att tala och berätta. Det muntliga 
berättandet bör vara en oumbärlig del av lärarutbildningen. En lärare som kan stå i sitt 
ord och berätta om sitt ämne med inlevelse har få eller inga problem med disciplin och 
närvaro. Investera i sådana värderingar och ett stärkande av det levande berättandet 
istället för poliseskort till skolan.«

Waldorfskolan har alltid satsat på muntligt berättande. Men det är tydligt att idag 
måste vi förstärka övandet i berättarkonst för såväl lärare som elever för att motverka 
den ökande språkförlusten.

På ett annat ställe skriver hon: »Ingen orkar lyssna på något som inte lever i ditt 
hjärta, det blir dödtråkigt. Det måste beröra och lackmustestet, det är du själv«. - Här 
kan man inflika om rapporter som kommit från slummen i Harlem i New York. Det 
rörde sig om klasser som var alldeles kaotiska. Men en genial pedagog började berätta 
sagor och dessa vilda barn lugnade sig och satt snart knäpptysta. Det var som om de 
fick någonting läkande som de länge omedvetet längtat efter och sög i sig.

För att kunna berätta måste vi utveckla fantasikrafter. »Aktivering av sinnena är en 
nyckel till en rikt skapande fantasi«. Stärk iakttagelseförmågan, observera hur män-
niskor går, står och rör sina händer, hur ansiktet ser ut, formen, färgen. Genom att 
öva upp iakttagelseförmågan kommer vi i kontakt med det strömmande livsflödet och 
det alstrar hälsokrafter. Öva dig i att sätta ord på vad du ser, det fördjupar ditt poetiska 
seende. »Inre ro är en god förutsättning för arbetet«. Att leva med naturprocesserna 
är viktigt.

Märkligt är vilken fredsskapande kraft som ligger i berättandet. Inger Lise Oelrich 
tar upp Healing Words Festival som genomförts tre gånger i Israel och grundats av 
Roi Gal-Or, bördig från Israel och har varit verksam vid School of Storytelling på Emerson 
College i Sydengland. Efter långt förarbete gick Healing Words Festival av stapeln första 
gången pingsten 2007 i närheten av kibbutz Harduf i Galileen från vilken många an-
troposofiska initiativ har utgått, särskilt inom tregreningsrörelsen och där Jesiah Ben 
Aharon är verksam. Mer än tvåtusen människor kom från hela området, judar, araber, 
dresser, kristna, beduiner och palestinier. Försoningsprocesser skedde i stort och 
smått genom att vistas i samma rum och lyssna på varandra. Många mötte för första 
gången »motståndaren« i en gemensam mänsklighet. Efter de senaste bombningarna 
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av Gaza så var folk obenägna att komma till festivalen. Så Roi fick börja om från 
början med att bygga upp förtroende. Men festivalen kunde genomföras mot 
alla odds.

»Sådana här processer är helt avgörande för vår fortsatta samexistens på jor-
den«, skriver Inger Lise. Hon återger vad en arabisk kvinna skrev:

»Under alla dessa dagar då jag lyssnade på alla berättelser och vandrade från 
den ena storytellerns värld till den nästa, kände jag hur mitt hjärta smälte och 
långsamt öppnade sig. Nu vet jag vilken kraft ord har. Jag vill berätta om mitt folk, 
historien om jorden som jag växte upp på, visa hennes skönhet. Kanske det en 
dag kommer att öppna någons hjärta på samma sätt som mitt öppnades här.«

I Israel fanns 2007 bortåt 300 registrerade grupper som arbetade med fred och 
försoning och en del använder sig av muntligt berättande. 

I gamla tider tillhörde berättelsen stammen eller folket och grundlade dess 
identitet. Den moderna berättaren står i ett annat läge. »Främlingskapet och 
känslan av att inte höra till någonstans har förvandlats till en gåva, berättaren 
har blivit världsmedborgare«. - Storytellern, berättaren väcker idag vår medve-
tenhet om vår globala gemenskap. Det läkande greppet innebär att saker och 
ting ses ur ett större sammanhang och omfattar helheten. Inger Lise önskar 
sig en »riksdagsberättare« med uppgift att ge en utvidgad belysning av de saker 
som behandlas och inte ur partiperspektiv. Inga beslut skulle få fattas utan att 
man först hört berättaren som talar ur ett mänskligt perspektiv. Berättelse utgör 
också en form av det Steiner kallar »bildgestaltning«. Inga beslut fattas förrän 
saken belysts ur olika synvinklar tills en bild av helheten framträder för alla.

Ett tidens tecken är att DN nu haft en serie om Storytelling. 5 augusti stod en 
märklig mening: »Vår existensform är berättelsen; det är den som definierar oss 
som art och individer«. 

Storytelling - en läkande kraft mellan människor är en inspirerande bok med 
mängder av övningar som vi kan utföra själva eller i grupp.

—

Goetheanum Meditation Worldwide »föddes« för cirka 5 år sedan. Då kallade stiftel-
serna Vidarstiftelsen, Iona Stichting och Evidenz Stiftung en handfull människor 
till ett möte, däribland några från Goetheanums ledning. De ställde följande 
fråga till dem: Vilken är Goetheanums kärnuppgift och hur kan vi (stiftelserna) 
stödja den? Under 2 års förberedelse växte gruppen till 15 personer och svaret 
på frågan blev tydligt: meditation.

Ett stort antal människor inom de antroposofiska sällskapen har under många 
år tagit meditationstemat på allvar genom kurser och seminarier och har samlat 
värdefull erfarenhet. Många av dessa människor inbjöds sommaren 2010 till ett 
första nätverksmöte i Järna. Det handlade då inte om att arbeta sig fram till en 
specifik antroposofisk meditationsform, utan snarare att lyssna sig in i olika 
metoder och erfarenheter, till de enskildas olika synpunkter och visioner och 
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att delta i varandras framgångskoncept. Vi har nu haft 3 sådana möten med 80 
deltagare från hela världen. Det sista ägde rum i Järna i somras.

Intentionen var från början att genomföra 3 sådana möten och därefter se 
hur det ska gå vidare. I augusti 2011 löste förberedelsegruppen planenligt upp 
sig och det finns nu istället en koordinationsgrupp: Ron Dunselman, Arthur 
Zajonc, Bodo von Plato, Robin Schmidt och Elizabeth Wirsching. Vår uppgift är 
först och främst att publicera en dokumentation av arbetet samt att följa upp de 
enskilda initiativ, som arbetar vidare. I dokumentationen kommer alla teman 
och arbetsprocesser beskrivas, så jag gör det inte nu.

Vi lever i en tid där kvalitéer som inre lugn, jämvikt, integritet, inre säkerhet 
och etisk omdömesförmåga blir mer och mer uppskattade, inte bara hos en-
skilda människor, men också som viktiga ledar- och medarbetaregenskaper. Jag 
skulle vilja säga att meditation är en angelägenhet i vår civilisation, oavhängigt 
av religiös eller spirituell tillhörighet.

Det är vanskligt att precisera vad som karakteriserar meditation ur ett antro-
posofiskt perspektiv, men något som skiljer den från andra riktningar är erkän-
nandet av tröskeln och dess väktare, medvetenhetssjälens behov av klarhet och 
hjärtekrafternas inspiration till det rena tänkandet.

Efter mötet i juli i år tog jag ett initiativ som egentligen är ganska självklart. 
15 människor från nordiska länder deltog i mötet. Jag tänkte att det kunde 
vara fruktbart att få en översikt över arbetet som görs inom meditation i de 
nordiska länderna. Att vi alla kunde se vad som görs. 

I de nordiska länderna har det funnits och kommer det framledes att bedrivas 
intensiva kurser med detta som tema, men vet vi om varandra?

Skulle det vara en bra idé om de som är aktiva möts för att dela erfarenheter 
med varandra och därigenom sprida arbetet ytterligare? Man gör kurser för lära-
re, för läkare, för föräldrar, för offentligheten, för intresserade, inom högskolan 
samt mycket mer. Trots detta vet vi inte mycket om varandra och jag tror att det 
vore viktigt att bygga vårt eget nätverk här i Norden. Inte ett abstrakt nätverk med 
egen webbsida, utan ett levande nätverk av verksamma människor som arbetar 
ur erfarenhet och som är tillgängliga för dem som söker detta.

Mitt initiativ är i första hand att samla det som finns, publicera det och se 
vilka behov som växer ut ur detta. Jag är villig att följa upp detta om det finns en 
motsvarande önskan. Det är för det antroposofiska arbetet viktigt att vi så att 
säga sätter meditation på dagordningen, tiden frågar efter det och vi har mycket 
att komma med. Inte bara inom våra »egna led«, men i allra högsta grad som en 
kulturuppgift. För att kunna möta denna kulturuppgift har jag således tagit ett 
»första steg«, ett fritt initiativ som en länk till Goetheanum Meditation Worldwide och 
avsikten är att inspirera det antroposofiska arbetet.

Jag återkommer gärna med mer information när tingen börjar utveckla sig.

Oslo 14.8.2011, Elizabeth Wirsching (e-post: elizabethwirsching@gmail.com).

I FORUM 2011–1 
berättade Anna 
Hallström om ett 
initiativ till ett 
världsomspännande 
meditationsnätverk, 
Goetheanum Meditation 
Worldwide. Här ger 
Elizabeth Wirsching 
en fortsättning 
som även berör 
initiativets nästa fas.

Goetheanum 
Meditation 
Worldwide
- Norden!
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En vecka Åland! En vecka bland 250 deltagare av denna konferens. Och 6700 
öar. Jag njuter av värmen. Flera av mina vänner har samlats här. Solen värmer 
klipporna, havsvattnet och den mätta sommarluften.

Kristus i det eteriska… i det som inte är gripbart med handen… i det som alltid 
är i rörelse… i det som genomtränger allt… i det som håller min kropp i just den 
form som den just nu har. Det är svårt för mig att förstå.

Kommer till detta möte med en stilla förhoppning om en bättre förståelse av 
frågan om var eller hur jag kan uppleva Kristus. Samtidigt som jag nog inte har 
så höga förväntningar, då temat i sig är svårt att gripa.

Vi samlas alla till föredragen på förmiddagarna, efter lite kortare eurytmi-
uppvisanden. Föredragshållarna ger sina bilder, sina reflektioner. Jag får inget 
svar på min fråga. Vi övar i olika konstnärliga grupper. Jag väljer eurytmi och får 
inget svar på min fråga. Vi deltar på eftermiddagarna i arbetsgrupper. Jag väljer 
meditation och får inget svar på min fråga.
Nå ja, mycket annat bra angående meditationsteknik och pedagogik fick jag ta 
del av. Jag släppte frågan och även en fläkt av besvikelse.
Så kom det några tankar som fick liv av alla dessa olika bidrag under alla dessa 
dagar: Kristus står i starkt samband med Jaget. Det har jag hört för länge sedan 
men inte riktigt förstått. Är Jaget en sorts skål som skall fyllas med Kristusandan? 
Hur skall detta gå till? Igenom att jag tänker snälla, ljusa tankar? Eller igenom att 
jag hjälper dem som är i nöd?

Kanske har Kristus att göra med min relation till mig själv. Just, Jaget! Hur för-
håller jag mig till mig själv? Ställer jag mig själv över andra människor och tycker 
om att tycka, om allt och alla? Ja det gör jag, ofta. Och det ser jag även hos andra. 
Vi gillar att tycka! Då avgränsar vi oss från andra och hittar dem som tycker lika-
dant. Det känns bra! Mina konturer blir tydligare. Likadant tycker och icke tycker  
jag även om mig själv. Ofta icke tycker, i smyg. Det är smärtsamt och då måste jag 
ännu högre, inte tycker om någon annan. Då märks det inte så skarpt…

Älska din nästa som du älskar dig själv! Alltså borde detta även stämma tvärtom: Älska 
dig själv som du älskar din nästa.Du ÄR inte din nästa och lika lite ÄR du, du själv 
bara. Eller så ÄR du lika mycket din nästa som du ÄR du själv. Detta är paradoxens 
logik! Och nu kommer kärleken in i bilden. Till dig själv såsom till din nästa. Till 
din nästa såsom till dig själv. Ta hand om er båda! Den andre och dig! Med mat 
och sömn och uppmuntrande ord. Och allt som kan hjälpa att få fram de bästa 
i er båda. I den andre och i dig. Ställ dig inte i vägen för den andre och stå inte i 
vägen för dig själv. Hoppa över era skuggor!

Jag mötte mot slutet av Ålandsveckan en pensionerad Waldorflärare som 
deltog på konferensen tillsammans med sin fru. Han berättade att han skulle 
översätta i sina anteckningar: »Christ is your I!« Han hade hört det som: »Christ 
is your eye!« Då skrev han ned: »Kristus är ditt öga!«

Det gladde oss båda. Just så, som öga! Plötsligt föll alla bitar på plats! Nu hade 
jag funnit ett nytt utgångsläge för mina funderingar. Vem tillåter jag dig att vara 
i mina ögon? Vem tillåter jag mig själv att vara i mina ögon?
Så fylls jag av ett djupt tack till alla som har bidragit på ett eller annat sätt till 

Ålands-
upplevelse

t e x t
Franziska Koch

Den 3–7 augusti ägde 
en nordisk konferens 
rum i Mariehamn 
(Åland) med titeln: Jag 
är - det inre och det yttre 
ljuset. Konferensen 
var ett av fyra större 
arrangemang under 
2011 som i samarbete 
med Goetheanum 
firar 150-årsdagen av 
Rudolf Steiners 
födelse. Parallellt 
bjöd Nordic Youth 
Initiative in till Ung 
Åland. FORUM 
publicerar här 
två personliga 
reflektioner från 
mötet.
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denna konferens med dess svår fångade tema: Det inre ljuset/Kristus i det ete-
riska.

—

Konferensen inleddes med en välkomstafton i Mariehamns Stadshus med 
Ålands finansminister och Mariehamns stadsdirektör som värdar. Detta gav 
oss en bra introduktion till Åland. En insikt framstod klar, nämligen att Åland 
inte är vare sig svenskt eller finskt utan något helt eget.

När jag anmälde mig till konferensen tänkte jag att jag skulle delta i aktiviteter 
som jag vanligtvis inte gör. Därför blev valet som arbetsgrupp Meditativ vandring 
som leddes av Göran Nilo och som konstnärlig grupp Eurytmiutforskning av Kale-
vala under ledning av Riikka Ojanperä. Den meditativa vandringen utföll väl, 
speciellt då vädret och naturen var så tillmötesgående. Kalevala gruppens samtal 
fördes i första hand på finska och i viss mån på tyska vilket var för mig en försvå-
rande omständighet. Jag fick dock en känsla för sammanhanget och framför allt 
gjorde gruppledaren stort intryck med sin kunnighet och entusiasm.

Morgonföredragen var goda och belyste temat rörande »Kristus i det eteriska« 
på olika sätt. Föredragshållare var Seija Zimmermann, Troels Ussing, Hartwig 
Schiller, Mats-Ola Ohlsson och Lars Karlsson. De kom även att exemplifiera den 
svårighet som finns när man ska tala om detta ämne som ligger bortom språk – 
tankar – analys – begrepp, utan som direkt har med det intima individuella livet 
att göra. Jag tycker att föredragshållarna gav oss motiv för och energi till att 
fortsätta med ett eget arbete i frågeställningen om Kristus i det eteriska.
Den konstnärliga inramningen av morgonföredragen med eurytmi (Inger He-
delin) och talgestaltning gav en konstnärlig och värdig inramning till föredra-
gen.

De trepartssamtal som avslutade dagarna blev i vissa fall lite summariska och 
kanske lite ofokuserade men det belyser samtidigt svårigheten med att fånga 
det valda ämnet.

Konserten på torsdag kväll var mycket fin med ett brett och varierande inne-
håll. Det var även spännande att få känna sig integrerad i Mariehamns egna 
aktiviteter som invigning av en ny Steinerskola och en fredsmanifestation på 
Hiroshimadagen.

—

Energi till att 
fortsätta

t e x t
Per-Erik Jonsson
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K ALEN DAR IUM PR O G R A M FÖ R AN T R O POSO FISK A SÄLL SK APE T
För mer detaljerad information, se separata inbjudningar, www.antroposofi.nu eller 
kontakt sekretariatet, tel. 08- 55430220, kontakt@antroposofi.nu.

Fredag 30 september 2011
Ur Invigningens Port av Rudolf Steiner
i Kristofferuskyrkan vid Saltå Kvarn
Kl. 19.00: Åttonde bilden ur Rudolf Steiners 
första mysteriedrama Invigningens Port.

Lördag 1 oktober 2011
Höstmöte: Den nya yogaviljan och 
ljusandningen
i Kulturhuset, Ytterjärna
Kl. 9.00 till 17.00: föredrag, workshops och 
samtal kring temat.
Förberedande litteratur: 
föredraget den 30 november 1919 
ur Rudolf Steiner: Mikaelmissionen (Telleby 
bokförlag 2010).
För det utförliga programmet se separat 
inbjudan eller vår hemsida, se ovan. 
Anmälan till Antroposofiska sällskapets 
sekretariat, kontakt se ovan.
Pris: hela dagen 500 kr. Studerande och 
pensionärer halva priset Mat och kaffe 
tillkommer.
Parallellt med höstmötet är 1-2 oktober de 
sista dagarna av utställningen SEE! COLOUR!

Fredag 14 oktober och 
Fredag 4 november 
Kl 19-21:
Vad rör sig i tiden?
Vad berör mig?
Vi möts för samtal vid brasan i Skäve Kafé.
Varmt välkomna!
Carl van der Weyden och Mats-Ola Ohlsson

Obs nytt datum:
Lördag 19 november 2011
Föreningen Antroposofiska Sällskapet i 
Sveriges höstmöte 
i Kulturhuset, Ytterjärna
Kl. 10.00 - 16.00: 
Föreningens höstmöte – en nyhet enligt de 
nyantagna stadgarna – kommer att ramas 
in av ett festligt program som inkluderar 
bl.a. viss förtäring av mat. Följande 
föreningspunkter kommer stadgeenligt 
att behandlas: verksamhetsplan, budget 
och medlemsavgift för nästkommande 
verksamhetsår. Mötet är avsett som ”ett 
samråds-, uppföljnings- och planeringsmöte 
för nästkommande år”. ”Motioner ska 
skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 
sex veckor före mötet. Kallelse till möte ska 
tillsändas medlemmarna senast tre veckor 
före mötet och innehålla dagordning, 
inkomna motioner och styrelsens förslag.” 
Anledningen till flytten av datum för mötet 
är främst att tillgodose medlemmarnas 
motionstid.

29 september 2011 - 7 januari 2012
Utställningen Goetheanum einszueins
i Goetehanum (CH)
”2011 är inte bara jubileumsåret för 150 år 
sedan Rudolf Steiners födelse utan även 
ett viktigt datum för Goetheanum. Hundra 
år har gått sedan byggnadsföreningen 
grundades i München 1911. Tiden är kommen 
för en lägesbesinning: vad var, vad är, vad vill 
bli?” 
För information om utställningen med 
dess brett anlagda ramprogram med bl.a. 
inledande Mikaelisymposion, 
se www.einszueins.goetheanum.org.
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5 - 7 januari 2012
Vintermöte
i Kulturhuset, Ytterjärna

Prel. februari 2012
Besök av Oliver Conrad
(ledare av mattematiska-astronomiska 
sektionen vid Goetheanum)

Prel. mars 2012
Besök av Dr Jesaiah Ben-Aharon
Föredrag och workshops.

23  - 25 mars 2012
Fortsättning av arbetet med Rudolf Steiners 
mysteriedramer
Framföranden och fördjupning. 
Gästföreläsare: Michael Debus.

       —

ANNONSER:

Ny BOK: STORYTELLING 
- en läkande kraft mellan människor. 
Beställ genom att betala 325kr till Bankgiro 
324-4332 så får du den hem i brevlådan. 
Kom ihåg namn & adress! 
Mera info: storytelling@telia.com 
www.NordiskALBA.

       —

Leg. läkare Per Dahlström
Hälsans Hus
Fjällgatan 23 B
Tel 08-80 32 70
www.doktordahstrom.se

S TO C K H O L M S K R E T S E N  H Ö S T E N  2 011

Lokal: Hagagatan 14 i Stockholm
För föredrag gäller 80 kr, pens/stud 60 kr

“Rudolf Steiner & antroposofi i vår tid”
 

Tisdag den 27 september kl 19: 
Mikaelifirande
Föredrag: Graal och Graaltemplet
Mikael Gejel

Tisdag 18 oktober kl 19:
Föredrag: 
Vad ville Rudolf Steiner säga här i Sverige?
Bengt Aquilion

OBS! tid och dag - Söndag 13 november kl 18:
Helkväll (obs 150 kr): 
Andlig utveckling i vår tid - tankeövning, 
personlig utveckling, klarseende
Rebecka Vik

Tisdag 29 november kl 19:
Föredrag: Antroposofiska impulser i Kina
Christian Osika

Tisdag 13 december kl 19:
Högtidsfirande: Inför julen
Eurytmiframförande
 

Öppet studieforum: Höstens arbete kommer 
att gå in på begreppbildningen för antroposo-
fiska begrepp vilka bara får en kort, schema-
tisk återgivning i exempelvis Teosofi.
Alla är välkomna! Man kan bara lyssna. 
Fördjupningsmaterial: nyöversatta föredrag 
av Rudolf Steiner till temat.
Tisdag 20 september kl 19:
Tisdag 4 oktober kl 19:
Tisdag 1 november kl 19:
För info: Ring Sergeij Almstedt 
tel 34 87 41 onsdagar mellan kl. 14-18 
ansvarig för forumets temaaftnar. 
E-post: stockholmskretsen@antroposofi.nu
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Bästa HF-medlem!
Vi vill här informera er lite om det som just nu är aktuellt för er som medlemmar i HF.

HF:s nya hemsida
Den nya hemsidan är uppe, men inte helt klar: Den gamla hemsidan finns därför uppe parallellt en tid 
framöver.
För att komma åt alla mallar och information på den nya hemsidan måste man logga in sig. 
Användarnamnet är huvudmannens organisationsnummer och lösenordet finner du på brevet med 
medlemsavgiften.
Nya e-postadresser till HF gäller nu när den nya hemsidan öppnas. De gamla fungerar inte längre!

www.huvudmannaforbundet.se, lars@huvudmannaforbundet.se, 

maria@huvudmannaforbundet.se, vibeke@huvudmannaforbundet.se

INFOTRÄFFAR OM NYA MeF-AVTALET & LOKALA KOLLEKTIVAVTAL
HF kommer under hösten att ha en serie infoträffar i landet kring det nya MeF-avtalet.
Inbjudan med program kommer att skickas ut till alla medlemsverksamheter och läggas ut på 
hemsidorna.
Huvudpunkter är:

Genomgång av det nya centrala kollektivavtalet med MeF- 
Hur går det till att teckna lokala kollektivavtal- 
Workshop kring lokalavtal- 

Tid och plats:

UMEÅ; 30/9, Folkets Hus, Ersboda

STOCKHOLM;  preliminärt  7/10

GÖTEBORG; 26/10, Centralhuset Konferens, Centralstationen

HÖÖR; 28/10, Stiftsgården Åkersberg, Höör

Samtliga är heldagar och kostar 400 kr per person inklusive moms. Fika och lunch ingår.
Maria Rehnborg tillsammans med en styrelseledamot från allmänna sektionen håller i träffarna.

Pensionskassan Prometheus
Om din verksamhet ännu inte har valt att göra det möjligt för medarbetarna att välja Prometheus som 
förvaltare av hela tjänstepensionen genom lokalt kollektivavtal - det går fortfarande bra att göra det!

Det är fortfarande möjligt för medarbetarna att välja Prometheus i denna lösning från och med 2011! 
Blanketter finns på hemsidan: www.prometheuspension.se . Kontakta gärna kansliet så hjälper vi till!

Premienivåer 2011
Basplanen i Avtalspension SAF-LO, som bestämmer grunden för premienivåerna, är ändrad enligt 
tidigare beslut och är för 2011 4,3 % på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 24 % däröver. 
Extrapremierna enligt kollektivavtalen behöver därmed justeras så att det inte blir för höga 
premieinbetalningar!
Inkomstbasbeloppen är uppjusterat till 52 100 kr för 2011 och 7,5 ibb = 390 750 kr i årslön.

Med önskan om en inspirerande höst - Styrelsen och kansliet genom Maria
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Plats: ABF´s lokaler på Sveavägen



FORUM vill söka spåren i sin omvärld. Det kan här ske på olika sätt. Genom 
temat social tregrening blir förhållandet till de faktiska spår som satts och sätts 
i samhällslivet centralt. 

Ett annat tema – som vi här följer upp  –, den förr så gåtfulla Rosenkorsrörelsen, 
kan tyckas röra sig på en helt annan nivå. En litet mer långtgående blick vill dock 
göra gällande att väsentliga element som bildats i vår nuvarande tidsepok inte 
låter sig förstås förbehållslöst utan denna rörelse. Den kan ge en blick för spåren 
i »den kulturbildande kraften«. Som samtal har FORUM denna gång, inte alls 
opassande med dessa teman som bakgrund, haft förmånen att samtala med 
Hans Möller. 

Ett annat motiv i de spår som söks i detta nummer har att göra med linjerna i en 
viss inre orientering. Här bör Elizabeth Wirschings presentation av initiativ som 
tagits inom området meditation lyftas fram. Sökandet efter inre linjer får ett helt 
annat uttryck i den del som utgör en efterfrågad nyhet, nämligen Debattforum. 
En text i denna genre är en text som uttryckligen söker svar och som inte menar 
sig vara det sista ordet. Liksom varje genre behöver även denna sin kultur.

Genom svar och bemötanden från er läsare går spåret vidare. Kanske genom 
ytterligare utveckling av en genre i kommande nummer?


