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Det är allt svårare att orientera sig i det sociala livet, som har blivit mer 
komplext och svårgripbart. Tidigare sociala hierarkier och strukturer har 
förändrats, de sociala »avtal« som av tradition reglerade relationen mel-
lan människor gäller inte på samma sätt som tidigare.

Framför allt har många människor svårt att fi nna sig i att reduceras till 
en del av ett kollektiv som bygger på olika former av grupptillhörighet. 
Man vill i första hand känna sig som individ, det fi nns ett behov av att få 
uttrycka sin egenart i det sammanhang man befi nner sig i.

Det fi nns en längtan efter frihet som alltmer bryter fram genom det 
tvingande och ofria i de gamla sociala formerna.  Men när dessa släpper 
sitt grepp, vad fi nns då kvar av socialt liv? Ett perspektiv öppnar sig som 
tenderar till ensamhet och isolering. Det är fullt möjligt att leva som en 
själslig eremit mitt i en omgivning fylld av människor. Det fi nns männis-
kor, men saknas medmänniskor.

Det är ofta svårt att f inna ett sammanhang där man känner sig 
»hemma«.

När de traditionella strukturerna inte längre gäller, vad är det då som 
kan bygga ett socialt liv?

Andevetenskapen pekar på nödvändigheten av att relationen mellan 
människor i vår tid måste utvecklas mer ur det inre, genom upplevelsen 
av den andres andligt-själsliga väsen bortom fördomar, konventioner och 
instinktiva känslomässiga reaktioner.

Rudolf Steiner betecknar denna nya kompetens som »medveten social 
förståelse«, vilket innebär förmågan att möta varje människa utifrån 
vars och ens individuella förutsättningar. Det rör sig om att utveckla en 
praktisk människokunskap, som mitt i det själsliga livets olika yttringar 
förmår se den inre människans kamp för att komma till uttryck.

Men detta är inte enkelt, processen behöver en medvetenhet som en-
dast låter sig erövras genom att man lär känna det motstånd som verkar i 
de egna omedvetna själsdjupen.
I Rudolf Steiners mysteriedramer framträder dessa krafter i konstnärligt 
åskådliga gestalter, där det existentiella drama som den strävande män-
niskan befi nner sig i blir synligt.  Impulser bryter fram som har sin grund 

t e x t
Dick Tibbling
Mats-Ola Ohlsson

Från 
individ till 
gemenskap

i tidigare jordeliv och som på ett känslo- och viljeplan präglar de sociala 
sammanhangen.

Den medvetna sociala förståelsen inkluderar förståelse av hur våra 
relationer i högsta grad påverkas av de karmiska förutsättningarna och 
att hållbara relationer endast kan uppnås genom att möta det motstånd 
som fi nns i det inre och yttre livet.

Den antroposofi ska skolningsvägen äger rum mitt i det vardagliga livet 
med alla dess olika krav.

I Grundstensmeditationen uppmanas den individuella människosjälen 
att öva ande-erinrande, ande-besinnande och ande-skådande. Det är ett 
övande som inbegriper det förgångna, nutiden och framtiden.

Det är det individuella övandet som är förutsättningen för att komma 
till en sann gemenskap, till ett »vi« som har sin grund i det djupa mänsk-
liga och andliga skikt som förenar de enskilda människorna.

Här fi nns källan till förtroende och sann vänskap mellan fria individer..
bil d
Mats-Ola Ohlsson
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a k t u e l lta k t u e l lt

Ylva Hammarsten är nybliven ordförande 
för Youth Reaching Out-Stockholm 
och har varit aktiv i föreningen sedan 
den startade 2003. Varje resa till 
Bangladesh och Jenniferskolan har 
inspirerat till fortsatt engagemang i 
projektet och även stärkt intresset för 
utvecklings- och rättvisefrågor. Ylva 
läser idag kandidatprogrammet i freds- 
och utvecklingsstudier vid Uppsala 
universitet.

Prya är 9 år och bor med sin familj i ett slumområde i Bangla-
deshs myllrande huvudstad Dhaka. Hon går i klass 4 i Jenni-
ferskolan, en liten skola som drivs av eldsjälen och lärarinnan 
Farhana Ahmed, med stöd från den svenska ungdomsorgani-
sationen Youth Reaching Out (YRO). Prya är yngst i klassen men 
läser redan bäst av alla. Hennes favoritämne är engelska och 
hon drömmer om att en dag bli läkare.

Det hoppas Pryas föräldrar också på, även om de vet att det 
är svårt att nå så långt när man tillhör den fattigaste delen av 
befolkningen. Hennes mamma har inte gått i skolan själv, men 
är stolt över sin dotter som får så mycket beröm av lärarna och 
dessutom alltid hjälper till hemma med småsyskonen. Pappa, 
som jobbar med att samla och sälja plast för återvinning, på-
minner ofta Prya om hur viktigt det är med utbildning för att 
kunna få ett bra jobb i framtiden och inte behöva kämpa lika 
hårt som föräldrarna fått göra.

Men det innebär en stor uppoffring för fattiga föräldrar att 
låta barnen gå kvar i skolan eftersom de annars skulle kunna bi-
dra till familjens försörjning. Därför väljer många bort barnens 
utbildning när de når 9-10 års-åldern, särskilt om de upplever 
att kvalitén på undervisningen är för låg för att det ska vara en 
meningsfull investering, vilket tyvärr är fallet i många statliga 
skolor i Bangladesh, där lärarna ofta saknar både utbildning 
och motivation eftersom lönerna är låga. Landet har infört 
allmän skolplikt för sex- till tioåringar och planerar att höja 
den obligatoriska utbildningen till 8 år, men besluten har inte 
följts av tillräckliga resurser.
Enligt UD:s rapport »Mänskliga rättigheter i Bangladesh 2010 
fullföljer endast ca 65 % av barnen grundskolans 5 år, varav 
hälften fortsätter i sekundärutbildningen. »Undervisnings-
kvaliteten är dock så låg att fl ertalet elever repeterar årskurser 

Sofi a är den svenska antroposofi ska 
rörelsens samarbetsorgan för 
internationellt bistånd.
"Föreningen verkar för sitt syfte 
genom att stödja antroposofi skt 
inspirerade utvecklingsinitiativ inom 
bl.a. pedagogik, läkepedagogik och 
jordbruk, samt att inom den svenska 
antroposofi ska rörelsen stärka 
kunskapen om och förståelsen för 
situationen i fattiga länder och slutligen 
att utveckla och stärka samverkan 
mellan olika biståndsinitiativ för att öka 
deras effekt." (ur stadgarna)

 YRO är medlem i Sofi a sedan 2008 
och har deltagit på fl era seminarier 
och projektutvecklingsdagar som 
föreningen anordnat. Medlemskapet i 
Sofi a medför en möjlighet att samarbeta 
och utbyta erfarenheter och lärdomar 
med andra projektgrupper, samt att nå 
ut med information om Jenniferskolan 
till en större krets.

och lämnar skolan med mycket bristfälliga läs- och skrivkun-
skaper«. Den totala läskunnigheten i landet är ca 55 %.

»Utsatta grupper av barn med funktionsnedsättning, gatu-
barn, arbetande barn, barn som bor i slumområden i städerna, 
i avlägsna byar, barn som tillhör isolerade minoritetsbefolk-
ningar och de som har sin hemvist på teplantager och bordeller 
har alla avsevärt sämre tillgång och möjligheter till utbildning 
än andra barn.« 

(Situation Assessment and Analysis of Children and Women 
in Bangladesh, UNICEF 2009).

Fattigdomen i Bangladesh är utbredd och tillväxten kommer 
inte de mest utsatta till dels. Enligt UD beräknas 40 % av lan-
dets ca 160 miljoner invånare leva under fattigdomsgränsen 
på 1 USD/dag. Bangladesh rankas på 129:e plats av totalt 169 
länder i UNDP:s Human Development Index. En stor andel av 
befolkningen saknar tillgång till rent vatten och sanitet och 
människor dör i sjukdomar som kan botas och förebyggas; 
såsom undernäring och infektioner. Barnadödligheten mins-

t e x t o c h bil der
Ylva Hammarsten
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kar, men i snitt är det 54 barn per 1000 som dör före 5 års ålder, 
enligt UD:s rapport.

I två angränsande små lägenheter i ett hyreshus i mångmil-
jonstaden Dhaka ligger Jenniferskolan inrymd. Här går idag 
ett 90-tal elever. När vi kommer på besök en dag i mars sitter 
fjärdeklassarna lutade över sina engelskaböcker och kämpar 
med uttalet och i klass 2 turas eleverna om att läsa högt på 
bangla ur sagoboken.

Fyra- och femåringarna i förskoleklassen sitter på sina kud-
dar på golvet och ritar med färgglada vaxkritor, som skänkts av 
skolbarn i Sverige. Från gränden utanför hörs cykelrickshornas 
ständiga plingande, te-, grönsaks- och kycklingförsäljarna 
ropar ut sina varor och från vägen längre bort hörs tutor från 
bilar och babytaxis (eller CNG:s som de kallas här eftersom de 
går på naturgas).

Vi från stödorganisationen YRO går runt och hälsar i alla 
klasserna. Det är många nya ansikten men också glada åter-
seenden. Jag slås av hur stora Prya och de andra eleverna jag 
känner sedan tidigare blivit och hur mycket skolan vuxit se-
dan mitt senaste besök 2009, då lokalerna bara var hälften 
så stora och skolan kändes trång och något kaotisk. Nu råder 
ett relativt lugn och lärarinnorna lyckas vänligt men bestämt 
hålla ordning på även de minsta barnen som har svårt att sitta 
still. (Fast någon springer ibland ut till mamma som väntar i 
trapphuset.)

Jenniferskolan har funnits här sedan 2005, då rektor Farhana 
Ahmed startade med en första klass bestående av ett 20-tal 
elever boende i den närliggande Sattala-slummen. Sedan dess 
har skolan växt sakta men säkert och har idag fem klasser och 
lika många lärare.
Idén till skolan föddes på två håll och förverkligades genom ett 
samarbete mellan Farhana, en bangladeshisk lärarinna som 
såg behovet av undervisning anpassad till fattiga barns villkor 
och som drömde om att starta en egen skola och ungdomarna 
i den svenska organisationen Youth Reaching Out-Stockholm 
(YRO) som ville arbeta för ungas rättigheter och möjligheter i 
andra delar av världen.

a k t u e l lt

Vi hittade varandra genom en bangladeshisk lärare på Kristof-
ferskolan i Stockholm där flera av YRO-medlemmarna var elev-
er. Planering- och finansieringsarbete tog snabbt fart, och som 
ung gymnasielev med världsförbättringsdrömmar var det en 
fantastisk känsla av möjligheter och att få göra något menings-
fullt. YRO samlade in pengar genom att gå med bössor, ordna 
loppmarknader, göra städjobb etc och så småningom starta-
des även ett faddersystem där skolklasser och privatpersoner 
betalar ett månatligt bidrag för att stödja Jenniferskolan.

Så finansieras verksamheten även idag. Den totala kostna-
den för att driva skolan ligger idag på ca 6000 kr i månaden. 
Ungefär hälften av kostnaden täcks av fadderbidrag, reste-
rande belopp måste YRO varje år samla in genom olika insam-
lingsaktiviteter. Organisationen består av en handfull unga 
och allt arbete sker ideellt. Men just att organisationen och 
administrationen är i så liten skala och att vi samarbetar direkt 
med lärarna på Jenniferskolan gör att vi kan ha kontroll över 
att pengarna når fram och hur de används.

Jenniferskolan i Dhaka, Bangladesh:
Jenniferskolan har fått sitt namn till 
minne av Jennifer Marambio Fernandez 
som var engagerad i projektet innan hon 
omkom i tsunamin 2004.
Startades 2005 av lärarinnan Farhana 
Ahmed och svenska organisationen YRO.
Är kostnadsfri och finansieras helt av 
bidrag från givare i Sverige genom YRO.
Har 5 lärare och ca 90 elever i åldrarna 4 
till 13 år varav de flesta bor i slummen.

Info: 
www.youthreachingout.se
Kontakt: 
styrelsen@youthreachingout.se
PG: 364705-4

a k t u e l lt
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Jenniferskolans lärare försöker anpassa undervisningen till 
barnens verklighet och lägger till exempel inte så stort fokus 
vid läxor som man ofta gör i den statliga skolan, eftersom de 
vet att eleverna ofta har svårt att läsa läxor hemma då de saknar 
elektricitet, studiero och utbildade vuxna att fråga om hjälp.

Istället gäller det att få kunskapen att fastna under lek-
tionerna med hjälp av mer kreativa inlärningsmetoder. Un-
dervisningen är inspirerad av bl.a. waldorfpedagogiken, där 
individens utveckling står i centrum och teoretiska ämnen 
interagerar med konstnärliga, musikaliska och hantverksmäs-
siga dito.

Allra bäst tycker nog barnen om när musikfröken Suchana 
tar fram harmoniumet och alla får sjunga med. Lärarna har 
även regelbunden fortbildning med bangladeshiska pedago-
ger som arbetar med nytänkande alternativa metoder.

Förhoppningen är förstås att alla elever på Jenniferskolan 
ska kunna studera vidare efter grundskolan, och det finns där-
för planer på att införa någon typ av stipendium till stöd för de 
som saknar ekonomiska möjligheter. Ett långsiktigt mål är att 
Jenniferskolan ska växa för att på sikt kunna erbjuda eleverna 
en fullständig tioårig utbildning..

a k t u e l lt Eleverna på Jenniferskolan kommer från fattiga förhållanden 
och de flesta bor i slumområden, dit många familjer flyttat 
från arbetslöshet och skulder på landsbygden i jakt på en bättre 
försörjning. Bangladesh är världens mest tättbefolkade land, 
med över 1000 inv/km² och Dhaka är en av världens snabbast 
växande städer. Arbetslösheten är stor även här, men folk är 
uppfinningsrika och i slummen pågår en ständig kommers.

Föräldrarna till barnen som går på Jenniferskolan arbetar 
ofta som rickshawförare, textilfabriksarbetare, grönsaksför-
säljare etc. Ett vanligt arbete bland både vuxna och barn är 
också att samla plast för återvinning.

Trots att den statliga skolan är avgiftsfri i Bangladesh går 
många av barnen i slummen inte i skolan alls, och väldigt få 
fortsätter efter lågstadiets fem år.

Den främsta anledningen är att barnen måste hjälpa till med 
familjens försörjning, antingen genom att arbeta eller tigga 
eller genom att ta hand om småsyskon och sköta hushållet 
medan föräldrarna arbetar. Barnarbete är vanligt förekom-
mande i landet, trots ökande undersysselsättning vilket leder 
till informella och otrygga anställningar för många fattiga.

Många vittnar också om undermålig kvalité på undervis-
ningen i statliga skolor och om lärare som saknar pedagogiska 
kunskaper och istället använder förnedrande bestraffnings-
metoder. Den bangladeshiska tidningen The Daily Star rappor-
terade i juli om en lärare som avskedats från en madrassa-skola 
sedan han misshandlat en tioårig elev och kedjat fast honom 
i klassrummet.

Barnaga har förbjudits i skolan men är ännu vanligt före-
kommande enligt UD:s rapport om mänskliga rättigheter 
från 2010. De föräldrar som kan väljer därför att låta barnen 
gå på privatskola, men avgifterna är en oöverstiglig kostnad 
för många familjer.

Jenniferskolan är helt avgiftsfri och eleverna behöver inte 
ha skoluniform eller köpa egna böcker. Barnen får också ett 
gratis mellanmål i skolan för att hålla energin uppe (många 
äter ingen frukost berättar lärarna), vilket även fungerar som 
en extra motivation och en viss ersättning för förlorade in-
komstmöjligheter. På grund av stigande matpriser har YRO i 
samråd med lärarkåren nyligen beslutat att även börja servera 
lagad näringsrik mat i skolan, för att minska undernäringen 
bland eleverna.

Fahrana Ahmed, Rektor

a k t u e l lt
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t e x t
Hans von Essen 

Konferensen i Järna i maj 2011 om »Ekologiska kretsloppssamhällen« blev 
en succé. Speciellt uppskattat var dagen med studiebesök. Ett stort tack 
till er alla er som visade fram gårdar, trädgårdar, affärer, skolkantiner, res-
tauranger, mm. Detta är unika kvalitéer för just Järna och Södertälje och 
en stor inspiration för våra partners i de andra länderna runt Östersjön. 
Totalt är nu 19 ekologiska kretsloppssamhällen under etablering och base-
rade på de lokala förutsättningar. Det pågår ett viktigt utvecklingsarbete 
i BERAS projektet med att ta fram stödmaterial gällande omläggning till 
ekologisk kretloppsjordbruk. Huvudprincipen är att gården skall vara 
självförsörjande med foder och gödsel, en balanserat djurhållning och 
fl erårig vallodling med klöver. En bärande tanke med BERAS projektet är 
att kunna skapa en samklang med naturen där människan kan vara ett 
positivt bidrag och att både naturen och människan kan utvecklas. Idén 
bygger på mångfald. Att kunna låta olika naturtyper/biotoper få växa fram 
och spela sin roll, att olika djurslag fi nns på gården, båda vilda djur och 
husdjur och att det också skapas rum för en social gemenskap av män-
niskor. Gården är mer än bara att vara en produktionsplats för råvaror. 
För mig är detta kärnan i ett framtida lantbruk och enligt min uppfattning 
också en av de viktigaste uppgifterna för den antroposofi ska lantbruks-
impulsen.  Den enskilda lantbrukaren sedan ta ställning till betydelsen av 
de kosmiska sammanhangen och bruket av preparaten. Här följer en liten 
inblick i de aktiviteter som genomförs inom BERAS projektet: 

21 -23 mars: BERAS konferens i Riga kring frågor om ekonomi för  -
ekologisk odling, förädling och omsättning av produkter.
19 april: konferens om ekonomi och hållbarhet – lokala och globala  -
frågor på Kulturhuset Ytterjärna (arr. tillsammans med Ekobanken, 
Södertälje kommun och Antroposofi ska sälskapet).
23 juli - 3 augusti: en sommarakademi två veckor på Kulturcentrum  -
Järna med rubriken »Sustainable Food Societies«. Kursen riktar sig 
till universitetsstudenter i samtliga länder runt Östersjön. 

 Från och med januari i år har BERAS sekretariatet sina lokaler i Kulturcen-
trum Järna (f.d. Biblioteksbyggnaden). Vår måndagsfi ka från klockan tio 
har redan hunnit etablera sig som en mötesplats för en mångfald av frågor 
om lantbruk och mat m.m. Kom gärna inom for ett samtal! 

En viktig del av BERAS projektet är att utveckla »Diet for a Clean Baltic« 
— Östersjövänlig mat. Jordbruket är nyckeln till de stora globala miljö-
utmaningarna – havet, klimatet och den biologiska mångfalden. Genom 
Östersjövänlig mat hittar den frågan rakt in i vår vardag och ger var och en 
av oss en möjlighet att påverka.

Att utveckla konceptet »Diet for a Clean Baltic« för Östersjöns länder 
är ett uppdrag som leds av Södertälje kommuns Kostenhet för den of-
fentliga sektorn tillsammans med Saltå Kvarn AB för den privata sektorn. 
Södertälje kommuns kostenhet serverar dagligen cirka 20 000 portioner i 
kommunens alla skolor, äldreboenden och andra offentliga restauranger. 
Här fi nns en politiskt förankrad målsättning att öka andelen ekologiskt 
odlade råvaror – idag är det drygt 40% i genomsnitt och på vissa skolor är 
det över 60%. Detta åstadkoms utan att budgeten ökar. 

Det handlar om att arbeta med sex punkter:
Gott, hälsosamt, attraktivt!1. 
Ekologiskt odlade råvaror2. 
Närodlat3. 
Årstidens mat4. 
Balanserad köttkonsumtion (80/20, d.v.s. c:a 80% vegetabiliskt och     5. 
20% kött)
Minska spillet6. 

Det handlar i praktiken om att lägga upp hela måltider, matsedlar och 
menyer. En genomsnittlig svensk äter mer kött än vad som är motiverat 
ur näringssynpunkt. Mindre kött ger utrymme för att satsa på bättre – 
ekologiskt odlade – råvaror. Att passa på och ta tillvara överskott av färska 
råvaror i säsong är också ekonomiskt. I praktiken handlar »Diet for a Clean 
Baltic« om kunskap och engagemang för maten och det är en möjlig och 
attraktiv väg – även för de som har en trång ekonomi. Där spelar maten i 
skolan en nyckelroll – och denna nyckelroll tas tillvara..                                             

Not: I Oktober 2011 ägde det rum en öppen konferens i Köpenhamn med 
temat «Östersjövänlig mat».

t e x t
Jostein Hertwig, 
Ledare  BERAS 
sekretariatet 
Kulturcentrum 
Järna 

Jostein Hertwig

Hemsida: 
www.ingenvanlig-
matblogg.se

a k t u e l lta k t u e l lt
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t e x t
Maivor Forster, 
Norrköpings-
gruppen

a k t u e l lt a k t u e l lt

2011 1920

Den 22 oktober 2011 hade vi här i Norrköping förmånen att få uppleva 
»bilder« ur Mysteriedramat »Invigningens  Port« av Rudolf Steiner.

Först så höll Ulrike von Schoultz ett inledande föredrag om de utvalda 
scenerna i dramat. Sedan fi ck vi, förväntansfulla, möta de olika »tröskel-
situationerna i den moderna människans liv«. Vi var i Ensjöholms By (ett 
socialterapeutiskt boende) i den vackra nyrenoverade salen.

Scenen var mycket enkel. Från ställningar hängde raka tyger i mörkblått 
och grönt Och på golvet stod en stol. Det var allt. Eftersom allt var så en-
kelt, helt utan detaljer framträdde nu skådespelarna desto tydligare . De 
kom oss så nära i sina uttryck. Det »inre livet« utspelades inför oss med 
inramning av pianomusik och talkör. Dramat handlar om det »inre livet« 
i människan, kriser som måste genomlidas och som gör att människan 
kan vakna upp till nya möjligheter.  Dramat var så verkligt och levande, 
kändes modernt och rätt i tiden, som om det skulle vara skrivet nu och 
inte för nästan 100 år sedan. Vi kunde känna igen oss. Orden »levde« och vi 
blev påtagligt berörda vid fl era tillfällen. Dramat var utan sentimentalitet. 

Det var helt avskalat, det fanns bara där som något rent och äkta. Det var 
en ljus upplevelse med ett djupt allvar som berörde oss starkt!

Varmt och innerligt tack till er alla i gruppen för att vi fi ck ta del av de 
nämnda scenerna!

För snart 100 år sedan visades olika scener ur Mysteriedramat »Invig-
ningens Port« här i Norrköping. Det uppfördes av människor som för-
bundit sig med antroposofi n och som nu gick ut i offentligheten med 
dessa scener av Rudolf Steiner. Mycket arbete hade lagts ner på dekor och 
rekvisita. Se foto!

Innan mysteriespelen sattes upp hade Julspelen från Oberufer fram-
förts från 1916 med bl.a. en fyrstämmig kör. Efter 1922 minskade inrikt-
ningen i offentligen betydligt. Nu vidtog en grundlig fördjupning i stu-
diearbetet med Antroposofi n som senare låg till grund för bildandet av 
Rudolf Steinerskolan i Norrköping. Men det är en annan historia. »Att 
förena den djupaste esoterik med största möjliga offentlighet«. Det kan 
vi nu glädjas åt genom att Mysteriedramerna fått ett »nytt« liv..
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Oasis Game are two to four-day actions 
that invite a community to come 
together to cooperatively design and 
build a challenging project chosen by 
community residents to meet their 
needs, such as a plaza’s, parks, daycare 
centers, or cultural centers. It assumes 
a broad defi nition of community, and 
includes, if possible, representatives 
from all different parts of society. These 
may include representatives from 
institutions, local government, as well 
as people from other parts of the city. 
We engage community members to 
collectively design and build meaningful 
new public spaces. This game typically 
lasts a couple of days, and includes at 
least 4 meeting of dialogue with local 
community leadership.
Vidare information www.elosbrasil.org 

Idén att genomföra ett Oasis projekt föddes i samtal om vår 
delade oro över de sociala klyftorna i samhället, i Sverige såväl 
som i resten av världen. Eftersom vi nyligen själva fått uppleva 
kraften i Oasismetoden som verktyg för att stärka sociala re-
lationer och främja en större gemenskap, blev vi inspirerade 
att dela vår erfarenhet med andra.

Ett Oasis projekt är ett enkelt, roligt och billigt sätt att på-
verka både den sociala och faktiska miljön i ens närhet; och 
därtill ett sätt att väcka uppmärksamhet kring negligerade mil-
jöer och grupper i samhället, samtidigt som det erbjuder det 
civila samhället en chans att aktivt förändra sin närmiljö. Det 
bygger på Oasismetoden som skapades av Elos institutet i Sâo 
Paulo, Brasilien; projekten utformas så att samhället kan för-
verkliga en gemensam dröm utan att det behöver kosta något, 
och dessutom göra det fort – på bara några dagar.

När vi hade bestämt oss för att göra ett Oasis projekt följde 
många långa diskussioner om var, när, hur och med vilka vi 
skulle genomföra projektet för att det skulle komma till sin 
fulla rätt, i sin hela potential. Samtidigt som vi gärna ville att 
vårt projekt skulle få största möjliga påverkan på samhället, 
måste vi också vara realistiska och ta hänsyn till det faktum att 
det för de fl esta av oss skulle bli första gången som vi var dri-
vande i ett Oasis projekt, varför vi inte ville anta en alltför svår 
utmaning. Men när tillfället att arbeta med två åttondeklasser 
från Hovsjö i Södertälje dök upp, visste vi att vi hade hittat den 
perfekta platsen med den rätta balansen.
Även om all planering, research och alla praktiska förberedel-
ser av projektet före dess genomförande lärde och utmanade 
oss mycket, så var det ändå i de situationer som vi inte kunnat 
förutse som de största lärdomarna dragits. Som de gånger då 
tiden inte riktigt räckte till för de aktiviteter som vi planerat, 

eller den dagen då vi märkte att vi glömt viss materiel och blev 
tvungna att improvisera – eller som första dagen, då vi insåg 
att vi måste göra om planeringen för hela veckan; det var i de 
stunderna vi insåg vilken kapacitet vi ändå hade.

Vi hade alla en önskan och vision om att vi genom projek-
tet skulle kunna bryta några stereotyper och föra människor 
samman; ge dem en ökad tro på sig själva och samhället. Vid 
slutet av veckan var vi förvånade och överväldigade av den 
förvandling som ägt rum i oss alla – elever, lärare och i oss 
handledare.

Till syvende och sist, anser vi att veckan blev en riktig fram-
gång, även om vi många gånger utmanades till att arbete på 
gränsen av vår förmåga. I det arbetet fi ck vi möta känslor av 
panik, tvivel och rädsla; men också stunder av glädje och fram-
gång, och lyckan i att tillsammans lösa hinder och problem. 
Men när vi ser tillbaka på veckan och all den tid av förberedelser 
som föregick den, är vi ändå eniga om att vi inte skulle ha velat 
haft det på något annat sätt..

a k t u e l lt

Om mötet med en 
högstadieklass i Södertälje

I november 2011 initierade och 
handledde Alexandria Forsyth 
och åtta andra entusiastiska 
studenter från YIP (the 
International Youth Initiative 
Program) 50 åttondeklassare 
från Hovsjöskolan, i en veckas 
tid i ett s.k. »Oasis game«. Här 
följer hennes refl ektion över 
arbetet. 

a k t u e l lt

t e x t o c h bil d
Alexandria Forsyth, YIP 
deltagare från USA.

öv er sät t ning
Silja Farman
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t e x t
Frode Barkved är generalsekreterare i 
Antroposofi ska Sällskapet i Norge.

öv er s ät t ning
Göran Nilo

När yttre normer löses upp 
måste man skapa 
människovärdet inifrån.

Mari Boine, i Ságat 12 augusti 2009
»Jag tror på reinkarnation. Det är min 
kultur nu (...) Samtidigt har jag en 
universell identitet. Först och främst är 
jag en människa i världen.«

e s s ä
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Jag minns resorna i storasysters buss. I den 
satt barn och vuxna som jag aldrig tröttnade 
på att titta på. Några log nästan hela tiden, 
delade ut kramar och snackade högt. Andra 
var fastbundna vid bussens säten och slog 
okontrollerat omkring sig med armarna. 
En rödhårig man härmade trummor och 
trumpeter medan han dirigerade en ima-
ginär blåsorkester. Jag älskade detta, det 
skedde något hela tiden. Jag trivdes verkli-
gen i storasysters buss.

En av passagerarna var ganska skräm-
mande. En stor klump stack upp på hennes 
rygg, hennes armar var stela och vridna, 
händerna var kloartade. Det gulvita ansik-
tet var översållat med bruna prickar och 
f läckar. Kindbenen framträdde skarpt, 
ögonen var smala och liksom obebodda. 
Munnen gapade och det rann en seg sträng 
av spott ur den ena mungipan. Jag tyckte att 
ansiktet liknade en mask och undrade om 
det fanns någon bakom.

Men hon kunde gå och på julfesterna var 
jag alltid rädd för att hamna bredvid henne 
där hon hasade runt med sitt maskfejs och 
sin puckel. Men en gång hände det och jag 
förberedde mig på det värsta då hon tog tag 
i handen på mig. Men hon tog i den både 
mjukt och varsamt.

Ansiktet var fortfarande som en mask, 
men medan vi gick runt trädet, hörde jag 
att det kom ljud ur hennes mun. Och jag 
hörde att det långdragna, ylande ljudet 
stämde överens med rytmen i julsången. 
Det fanns någon därinne!
Den gången kunde jag inte sätta ord på 
det, men det jag upplevde var realiteten i 
begreppet »inneboende värdighet«.

Denna erfarenhet växte i styrka när jag se-
nare i mitt liv arbetade med utvecklings-
hämmade ungdomar inspirerad av Rudolf 

Steiners människosyn. En gång var det en 
ny medarbetare som skulle ansvara för en 
pojke utan språk med starka spasmer. Han 
var rullstolsbunden. Vi uppmanade med-
arbetaren att föreställa sig att det fanns en 
frisk människa bakom den yttre framto-
ningen.

En vecka senare berättade han att han 
drömt att pojken kom gående mot honom 
från slutet av en mörk korridor. Lyset i kor-
ridoren blev starkare ju närmare han kom. 
Till slut stod pojken där mitt i ljuset och var 
»en människa i världen«.

På 1920-talet betecknade man sådana 
människor som »fullidioter«, »tomma 
människohylsor«, »värdelöst liv«.  I Tysk-
land hade kioskvältaren »Straffrihet för att 
släcka ut liv som inte är värt att leva« just 
kommit ut. I Norge arrangerade man ett fö-
redrag i »Statsøkonomisk Forening«, där 
rasforskaren Jon Alfred Mjøen talade till te-
mat »Vad kostar minusindividerna staten 
och samhället?« 

 I detta medicinska klimat grundades det 
första antroposofiska hemmet för utveck-
lingshämmade i Tysk-land och man bad 
Steiner om medicinska och pedagogiska 
råd. Pionjärerna var uppfyllda av reinkar-
nationstanken. Steiner menade att man 
egentligen inte kan »tala om normalitet el-
ler abnormitet när det gäller barns själsliv, 
eller överhuvudtaget mänskligt själsliv« för 
»man tror att man kan hjälpa genom detta - 
och istället driver man ut något genialt.«.

Frågan om hur man skulle förstå utveck-
lingshämmade människors öden, avfär-
dade Steiner med att denna frågeställning 
om ödet bara kan belysas individuellt. Men 
ändå tillfogade han att ett geni ofta hade 
minst en inkarnation som »dåre« bakom 
sig och underströk att man borde arbeta 

inte bara med tanke på här och nu, utan 
också på det som kan uppnås i ett kom-
mande jordeliv. »Och det«, hävdade han, 
»kan vara ganska mycket om den rätta in-
sikten och hängivenheten finns«.

Även om ett sådant uttalande kräver en 
god portion fördomsfrihet blev Steiners 
framhärdande att det »kan bo en stor indi-
vidualitet i en hämmad kropp« en väsentlig 
drivkraft för de första pionjärerna inom det 
antroposofiska omsorgsarbetet.

Inte lång tid efter att vårdinstitutionerna 
grundats startade tredje rikets eutanasipro-
gram. Det möttes med protester, inte minst 
från biskop Graf von Galen. Adolf Hitler gav 
upp projektet efter en tid, speciellt dråp på 
vuxna människor. I det tysta fortsatte dock 
dråp på spädbarn, barn och ungdomar som 
ansågs ha »ett ovärdigt liv«.

Det totala antalet dräpta som följd av euta-
nasiaaktionerna uppskattas till 200 000 – 
300 000. Inom det medicinska området hit-
tar man nästan inga spår efter organiserade 
livräddande insatser, bortsett från några 
få läkare som vägrade lyda order. Antropo-
soferna utgör ett undantag. Bente Edlund, 
som i sin doktorsavhandling dokumenterat 
detta, skriver att »en rad barn som stod på 
makthavarnas dödslistor räddades undan 
detta öde. Vidare slapp, med få undantag, 
unga människor att bli tvångssterilisera-
de.« En av orsakerna var att »Steiner hade 
tonat ner eller upphävt samtidens övervär-
dering av arvets betydelse. I dess ställe hade 
han satt iden om den okränkbara individen 
som utvecklar sig i mötet med omvärlden 
genom olika jordeliv.’’

En av de första pionjärerna i antropo-
sofiskt omvårdnadsarbete, Franz Löffler, 
hade ansvar för en schizofren ung män-
niska, som myndigheterna krävde skulle 

tvångssteriliseras. Både pojken och Löffler 
vägrade och under denna process sa Löffler 
att »de arvsbiologiska lagbundenheterna 
säkert stämmer inom boskaps- och hunda-
vel, men de gäller inte för människor«.

Den antroposofiska läkaren Heinrich 
Hardt berättade att i det hem han före-
stod steriliserades inte ett enda barn. Och 
inte en enda psykiskt utvecklingshämmad 
»skickades bort till en våldsam död«.

Ofta var cirka en tredjedel av barnen av 
judisk härkomst. De var därmed utsatta för 
en dubbel risk: Inte bara jude, men också 
»fullidiotisk« jude – det var dåliga odds i 
Tyskland mellan 1939 - 1941, En man av ju-
disk börd berättade att han blev räddad av 
Hardt, som gav honom en bedövningsspru-
ta, så att han som-nade och kunde gömmas 
bakom en vedstapel när Gestapo inspekte-
rade hemmet.

I en återblick på nazitiden skrev Löffler: 
»Brist på ande leder alltid till grymheter och 
krig. (...) Det tjänar inget till att man avrät-
tar dem som förbröt sig mot det mänskliga 
i Nürnberg, om man samtidigt från alla ka-
tedrar fortsätter att predika samma idéer, 
som direkt eller indirekt har resulterat i 
dessa förbrytelser.«

Löffler placerar inte bestialiteten först 
och främst i en politisk, men väl i en ve-
tenskaplig sfär.  Åtskilliga decennier innan 
sociologen Zygmont Bauman lanserade 
liknande idéer, såg Löffler att de onda gär-
ningar som begicks under nazismen var 
»en följd av en normalvetenskaplig, d v s 
en materialistisk-biologisk tankegång« en 
koppling mellan »modern rationalitet« och 
»rashygien«.

För honom och andra antroposofer blev 
uppfattningen om »människans innebo-
ende värdighet« tillsammans med reinkar-
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Våra små syskon:
•     Rudolf Steiner insisterade på att 
det »kan bo en stor individualitet 
i en hämmad kropp« och det blev 
en väsentlig drivkraft för de första 
pionjärerna inom det antroposofiska 
omsorgsarbetet.
•     Steiner knöt reinkarnation 
(upprepade jordeliv) till idéer 
om en individuell och kulturell 
evolutionsprocess.
•     I denna text skriver Frode Barkved om 
reinkarnationsidén och nyttofilosofin 
ur ett humanistiskt perspektiv.
•     Mycket tyder på att mekaniseringen 
av människan kommer att tillta under 
det 20:e århundradet, med god hjälp av 
ett humanismbegrepp där skillnaden 
mellan människan, djuret och maskinen 
suddas ut, skriver Barkved.

nationsidén, en kraftkälla för den spirituella och praktiska humanism 
de företrädde.

Nyttofilosofen Peter Singer skulle antagligen beteckna Löffler som en 
artchauvinist. Löffler hävdade ju att »de arvsbiologiska lagbundenheter-
na« kan gälla för något hos fä men inte hos folk. Därmed blir han i Singers 
ögon en rasist som favoriserar homo sapiens i förhållande till andra djur. 
De två står långt från varandra. Enligt Singer har »modern medicinsk 
praxis blivit oförenlig med tron på att allt mänskligt liv har samma värde.« 
Och om vi »jämför ett gravt funktionshämmat mänskligt spädbarn med 
ett djur, som en hund eller en gris, kommer vi ofta inse att djuret har 
överlägsna egenskaper, både potentiella och aktuella för rationalitet, 
medvetenhet om den egna existensen och kommunikation.«

Morten Magelssen, vid Center för medicinsk etik, skriver att »foster och 
spädbarn med prognos som förutskickar ett obehagligt liv (enligt Singer) 
kan avlivas – eftersom deras liv inte har värde i sig självt. Motsvarande 
detta kan också föräldrarna göra abort eller till och med ta livet av sitt 
nyfödda barn om det nya livet reducerar deras egen totala lycka. Singer 
har föreslagit att föräldrarna innan fyra veckor efter födelsen kan avgöra 
om det nyfödda livet ska fortsätta, innan spädbarnet blir upptaget som 
fullvärdig medlem av mänskligheten.«

Singer är både logisk och konsekvent. Om egenskaper som rationalitet 
och medvetenhet är det som räknas i djurriket, är vi väl inkonsekventa 
»människorasister när vi dräper en häst, men inte ett spädbarn? En häst 
är ju mer rationell och kommunicerande än ett litet barn som är en dag 
gammal, en vecka eller till och med en månad.«

I boken »Hva er humanisme?« skriver Dag Hareide att Singer avvisar att 
det finns »något inneboende eller heligt« i människan. Därför kan han i 
enskilda fall försvara dråp på spädbarn eller efterblivna människor.

Singers behov av konsekvens gör att han ställer sig positiv till sex mel-
lan djur och människor. Om vi inte är kvalitativt olika djuren är väl detta 
helt i ordning? »Vi är djur« skriver han, »mer specifikt, vi är stora apor. 
Detta gör inte att sex över artgränserna är normalt eller naturligt, (...) 
men det innebär att det inte är en kränkning av vår status och värdighet 
som människor«.

Det är alltså inte nödvändigtvis förenligt med gemenskapslyckan att sjuka 
spädbarn eller senila gamlingar får leva, medan sex mellan fru Hansen och 
hennes häst kan vara det.

Peter Singer är en gengångare på universitetens litteraturlistor världen 
över. Han »predikar« att den gängse uppfattningen av människovärdet är 
»en kollaps i ett två tusen år gammalt moralsystem«.

Han får en följeslagare i transhumanisten och professorn i ro-
botik, Rodney Brooks: »Människan«, säger han »är inte något 
speciellt, vi är som andra djur eller maskiner. Vi är maskiner 
som våra makar, våra barn och våra hundar. Och nu bygger vi 
maskiner som kommer att matcha oss och gå om oss. Det är 
meningslöst att bjuda motstånd« (enligt Hareide, 18/10).

Han har delvis rätt; mycket tyder på att mekaniseringen av 
människan kommer att tillta under 20:e år-hundradet med 
god hjälp av ett humanismbegrepp där skillnaden mellan män-
niskan, djuret och maskinen suddas ut. En humanism som in-
kluderar en »inneboende värdighet« i varje människa oavsett 
funktionsduktighet kommer att ha nog att kämpa för i det 21:a 
århundradet.

Människa är inte något man automatiskt är. Det handlar i so-
kratisk mening om »att föda människan i sig själv«. I en tid när 
yttre normer upplöses måste människovärdet skapas inifrån.  
- Kommer det, när 21:a århundradet går mot sitt slut, finnas 
sådana som kan se människorna »i storasysters buss«?.
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Å ena sidan kan man jubla över att äntligen kommer det vik-
tiga ting in i vår tid igen. Och å den andra sidan behöver man 
ställa frågor: på vilket sätt kommer dessa ting in i våra liv och 
vad leder de till? Initiationsmystiken, som jag här talar om, 
återkommer i form av spännande och tillika förföriska berät-
telser och som dataspel. Dessa företeelser är mycket förföriska 
därför att de svarar mot våra innersta behov, en längtan att 
få utveckla det vi möter i vårt inre. Redan Rudolf Steiner har 
uttalat att man inte kan fl y motståndarmakterna som fi nns i 
det förföriska som det här handlar om. När man fl yr dem, då 
fl yr man dem rakt i händerna på det värsta sättet. Man kan inte 
undvika dem och de har sin faktiska plats i verkligheten. När 
vi inte vet var dessa krafter är, då är de inom oss! Och där skall 
de inte vara. De skall verka på oss, men utifrån. Inom oss skall 
Kristus – det kristuslika eller kristliga – mogna fram.

Det fi nns nu antroposofer som sysselsätter sig med frågor om 
initiationsmystiken och hur den åter dyker upp i vår moderna 
tid. En av dem är Arfst Wagner som bland annat engagerat sig 
i mytsymboliken i exempelvis Star Wars-fi lmerna. Och en an-
nan är Lorenzo Ravagli som bland annat ägnat närmare 10 år 
åt att förstå »Harry Potter-kulten«.

Det handlar alltså om initiationsmystik, något som måste be-
handlas med yttersta tillförsiktighet. I mystik når man inte 
alltid full klarhet. Klar kunskap om initiation och invigning är 
inte endast att skaffa sig kunskap om symboler eller tecken, 
vilka likaledes kräver full klarhet, utan även hur man skall gå 
tillväga med dem. Där behöver man veta hur man skall iaktta 
förändringsprocessen på vägen så att man vet hur man skall 
leda arbetet om något kanske skulle vika av i fel riktning. De 
första stegen är därför oerhört viktiga. Där grundläggs proces-
sens säkerhet. Rudolf Steiner är ju mycket noga med att vi skall 
skola vårt tänkande och varför det? Jo, så att vi skall kunna 
greppa och även styra processen vi går igenom! 

t e x t
Sergeij Almstedt

Om initiationsmystiken 
och dess återkomst i våra 
moderna media

Häri ligger en tydlig skillnad mellan Rudolf Steiners väg och andra vägar. 
Det handlar ju om något nytt som givetvis först behöver förverkligas. 
Skulle det bara vara att »hämta fram«, är det då något nytt? Rudolf Steiner 
har beskrivit att man visst kan gå igenom ett gammalt initiationsförlopp 
och genom detta uppleva att gamla mytiska förlopp spelas upp för en, 
men det är inte tillräckligt med hänsyn till de olika stadier som människan 
genomgår under evolutionen. Nu skall den medvetandegörande utveck-
lingen genomföras så att det medvetenhetsmässiga i själen kan börja ta 
sin form inom oss. Det handlar om det moderna tänkandet! Här uppstår 
det ofta full förvirring och oreda.

En anledning till att Rudolf Steiner var så angelägen om »Frihetens fi losofi « 
handlar inte bara innehållet, utan om vikten att ordentligt ta i tu med tän-
kandet. Till klargörandet hör till exempel att lära sig vad en föreställning 
är eller hur ett korrekt omdöme bildas och vad en riktig begreppsbildning 
är. Därigenom kan vi skydda oss mot problem som skulle kunna dyka upp 
under skolningsvägen. Vi har då inte bara förståndsmässig kännedom 
utan förstår att greppa det vi möter genom själva det logiskt processuella. 
Det medför senare att vi även på rätt sätt kan greppa ockult symbolik på 
ett medvetet sätt. Vi vaknar på detta sätt i oss själva och känner av vårt inre 
väsen! Det här är rosenkreuzerskolningens första steg och kallas vanligen 
för Studium av Rudolf Steiner. Här ingår även de sex grundläggande bred-
vidövningarna. Att utveckla tänkandet på detta sätt gör, enligt Rudolf Stei-
ner, att elevens väg tar mycket längre tid. Genom tänkandet binder man 
till att börja med »livskroppen« vid hjärnan och »motarbetar« därigenom 
de andliga resultaten (GA 117). Att lära sig logiken är även det första steget 
som fi nns beskrivet för den första bredvidövningen: att lära sig hur varje 
tanke har en »kontrolltanke« som man bör pröva »fram och tillbaka« för 
att på så sätt inte bara kontrollera sina tankar, utan få dem att logiskt växa 
ur varandra (GA 88). Ett andra steg är att man själv lär sig fi nna ut det logiska 
sammanhanget genom att man ställer en tanke i mitten av sitt tänkande. 
Och som ett tredje steg fi nns en mer ockult handling man utför i samband 
med detta. Liknande steg kan man även fi nna beskrivet i samband med 
andra bredvidövningar, dock oftast som »fi nstilta nyanser«. Genom ett 
grundläggande övande utvecklas ett adekvat redskap för den fortsatta 
skolningsvägen och även för en belysning av initiationsmystiken.

e s s ä
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I tidskriften »På Väg« (nr. 1, 2008) skrev Gö-
ran Fant om Harry Potter-böckerna och om 
hur Harry Potter går igenom olika initiato-
riska förlopp, som även återfinns i de stora 
myterna, och som sedan mynnar ut i den 
stora invigningen. Dessa förlopp skildras i 
sju steg genom sju böcker. I artikeln tar Gö-
ran Fant upp Lorenzo Ravaglis bok om Harry 
Potter, som på svenska skulle heta »Joanne 
K. Rowlings fördolda budskap – en nyckel 
till Harry Potter« (finns ännu inte i svensk 
eller engelsk översättning). Det finns andra 
böcker som också tar upp dessa initiations-
sammanhang om än inte på lika storartat 
sätt som i J K Rowlings böcker.

En bokserie av värde att nämna är böckerna 
om »Trollkarlen från övärlden« (A Wizard 
of Earthsea) från 1968 av den nu 82-åriga 
författarinnan Ursula K. Le Guin som ock-
så är känd för en unik översättning av Tao 
Te Ching. Även denna bok handlar om en 
trollkarlsskola där tre vänner inte helt olika 
Harry Potter och hans vänner möts. Ged, 
som är huvudpersonen, är son till en smed. 
Hans mor lever inte längre, men han träffar 
då och då en äldre kvinna som lär honom 
olika magiska kunskaper. Byn där Ged bor 
blir attackerad varvid han under olika om-
ständigheter tillslut faller utför en klippa 
och drunknar som det verkar. Till byn kom-
mer trollkarlen Ogion som säger att hans 
ande ännu inte har lämnat hans kropp. 
Trollkarlen återkallar hans ande till allas 
stora förundran och han frågar Ged om 
han vill veta sitt sanna namn. Senare kom-
mer Ged till trollkarlsskolan. Där begår han 
den absolut värsta synden när han på grund 

av ett vad frammanar en död människas 
ande. Allt går helt fel och liksom ur anden 
framträder nu en Gebbeth. En Gebbeth har 
karaktärsdrag av det som Rudolf Steiner be-
skriver som väktaren vid tröskeln, och det 
enda sättet att övervinna en Gebbeth är att 
uttala dess sanna namn, vilket i detta fall är 
Ged. Detta väsen är nämligen en del av Geds 
eget väsen, vilket är den insikt han behöver 
för att kunna bemästra den. Berättelsen har 
formen av en spännande saga.

Christopher Paolinis böcker om den 17- 
årige Eragon kommer också in på temat att 
varje ting har ett sant namn. Genom att lära 
känna någots sanna namn såsom eldens 
namn, vinner man över dess kraft. Eragon 
råkade en gång höra hur hans följeslagare, 
som var hans lärare, startade en lägereld 
genom att uttala ordet »brisingr«. Vid ett 
senare tillfälle blev de båda överfallna var-
vid Eragon instinktivt utropade »brisingr« 
och då svimmade han. Efteråt frågade Era-
gon sin lärare om han hade dödat angri-
parna. »Jaa«, svarade han allvarligt, »men 
död är inget att fira. Magi får endast vara en 
sista utväg. Den har sina begräsningar och 
måste behandlas med största försiktighet. 
Vissa magiska ord kommer att göra dig svag 
och andra kan även döda dig om du inte kan 
behärska dem. För detta måste man lära sig 
älvornas språk ’Brisingr’«, förklarade hans 
lärare vidare. Berättelsen är berättad som 
ett ungdomsäventyr.

Här framgår det i båda berättelserna att det 
finns en initiationskunskap som man behö-
ver lära sig. Går man på en andlig skolnings-

väg måste man på rätt sätt kunna behärska 
sina andliga krafter. Ett praktexempel på 
detta är J K Rowlings Harry Potter-böcker. 
Lorenzo Ravagli går mycket utförligt in på 
det i sin Harry Potter-bok. Det stora proble-
met idag är att det oftast inte alls blir någon 
klarhet i dessa frågor. Barn och ungdomar 
slukar ju allt med hull och hår. Det är bar-
nets och ungdomens natur i oss alla!

Självklart är det så att romanlitteratur av 
det här slaget inte är någon skola för initia-
tionskunskap lika lite som gamla myter och 
sagor är det. Och om nu våra barn eller ung-
domar blir intresserade (eller vi själva) och 
kanske vill veta mera, vart går de då? Man 
bör ha klart för sig att antroposofi knappast 
är ett förstahandsval för de flesta. Kanske 
börjar någon läsa wicca litteratur (nyhed-
nisk religion). Eller så kanske man hittar nå-
got sällskap eller t.o.m. ett ordensliknande 
sammanhang, på gott och ont. Men i vär-
sta fall kan man stöta på mycket olämplig 
litteratur. Mycket lämpligare vore det om 
Lorenzo Ravaglis bok kunde bli översatt till 
andra språk, åtminstone till engelska, där-
för att man i den kan finna lämplig orien-
tering för dessa saker. Bra böcker av denna 
typ, som tar upp och bringar klarhet i det 
man möter i bland annat populära media 
idag, skulle behöva skrivas, även så att de 
kan säljas bland andra populära böcker. Se-
riös popularisering, det var ju något som 
Rudolf Steiner ville initiera. Därav titlar 
som »Populär ockultism« (GA 94).

Utöver dessa berättelser finns även böck-
erna om Narnia (C S Lewis) och, inte att för-
glömma, »Sagan om ringen« (J R R Tolkien). 

Den sistnämnda skildrar, så uttrycks det i 
den sista boken, att »älvornas tid är slut. 
Vi lämnar dessa stränder. Nu är det tid för 
människorna.« Dvs. en övergångstid då 
människan mer och mer slutade att kunna 
iaktta den andliga världen. Tolkien själv lär 
ha betraktat dessa böcker som en alterna-
tiv-historia för det som utspelade sig mel-
lan ca 5000 f. Kr. – 4000 f. Kr. Böckerna om 
Narnia däremot handlar om fyra barn som 
åter upptäcker den andliga världen med 
alla dess väsen. Böckerna om Narnia och 
»Sagan om ringen« är mer i en fiktivt be-
rättande form om dessa sammanhang än 
berättelsen om Harry Potter. Genom Har-
ry Potter-böckerna upplever man istället 
detta genom initiation i den mer »vanliga« 
vardagen och som en skolningsväg. För öv-
rigt förekommer det mycket datum i Harry 
Potter-serien och berättelsen utspelar sig 
exakt mellan 1991 och 1998..
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Tysklands generalsekreterare, Hartwig 
Schiller berättar om sina upplevelser 
från Antroposofi ska Sällskapets 
Vintermöte (5 – 7 januari 2012) och från  
Generalsekreterarmötet i Järna (13-15 
januari).

k r ö n i k a

bil der
Fotoserie med motiv från Kyoto, Japan. 
Bilderna är tagna i samband med ett 
besök hos generalsekreteraren Yuji 
Agematzu som kommer till Sverige den 
2-3 april.Serien publiceras här som ett 
vänskapsförhållande mellan skribant 
och fotograf. Foto: Mats-Ola Ohlsson

t e x t
Hartwig Schiller

öv er s ät t ning
Göran Nilo,
Tobias Ossmark

I Sverige hälsar människorna på varandra med »god fortsätt-
ning« i mellanrummet mellan två år, tidsrymden som utgörs 
av de heliga nätterna och dagarna under jultiden. Det blev 
motivet för de första arbetsdagarna på det nya året i de långa 
nätternas land vid en havsvik i Bottenhavet i Järna.

Jag fi ck en inbjudan att ge ett bidrag till det Svenska Lands-
sällskapets Vintermöte med temat »Vänskap«. Man ska då inte 
uppfatta vänskap som ett lyxtema i ett välfärdssamhälle, utan 
mer i den mening som Rudolf Steiner uttryckte i sin skriftliga 
dedikation till det äkta paret Künstler i Köln i ett exemplar av 
förstautgåvan av »Teosofi «:

»Vänskapens ädlaste band är de andliga mål som människor 
gemensamt fi nner.«

Bidraget från Tyskland försökte i denna mening slå en båge 
från de äldsta skriftstyckena om stor vänskap till Rudolf Stei-
ners sätt att sluta vänskapsband, liksom till vänskapsbehov 
och  vänskapsförståelse i vår tid. Utgångspunkten togs i Gilga-
mesch och Enkidus relation, som förmedlats till eftervärlden 
genom materiella kilskriftsfynd, mystiskt-reala efterlämning-
ar och andevetenskapliga fakta. Den övre människans krafter, 
representerade genom Gilgamesch, som två tredjedels Gud, 
och den kyska renheten hos den på jorden skapade Enkidu, för-
binder sig med varandra. Ett möte framsprunget ur det genuint 
mänskliga behovet  av att uppleva det övre och det undre som 
en enhet. Att mänskligheten bit för bit förverkligas genom 
föreningen av gudomligt ursprung och andlig-själslig-jordisk 
existens på jorden.

Detta motiv klingar i ett språk av Angelus Silesius som an-
knyter centralt till julhändelserna:

»Himlen sänker sig, kommer närmare och blir till jord.
När träder jorden fram och blir till himmel?«
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I alla sanna vänskapsförhållanden finns det drivande motivet: sökandet 
efter jordens transformation från att vara en ort med andligt mörker till 
att bli en ny himmel fylld av ande. Mellin de Saint-Gelais formulerade 
följande på 1500-talet: »En vänskap som kan avslutas har egentligen aldrig 
riktigt börjat« (Oeuvres poétiques). Med det tar han upp Senecas levnads-
praktiska förmaning: innan två människor förenas bör förutsättningarna  
ingående prövas. Cicero emanciperar vänskap från släktskap genom att 
uppmärksamma att ett blodsband kan existera utan välvilja men aldrig en 
vänskap. Han förekommer där Goethes »valfrändskap«. Medvetandegö-
randet av vänskapens betydelse för en annan människas jagtillblivelse för 
Cicero till en höjdpunkt, när han strax innan tidens vändning formulerar: 
»En sann vän är som ett andra jag.«

Enkidu skapades av gudar som en motspelare till Gilgamesch. Vägen 
till den blivande vännen skapades genom en list. Genom den processen 
slets han ut ur sin paradisiska enhet med naturen. Det gav honom själv-
medvetande. Till födelsen av Enkidus »nedre jag« vid tidens vändning 
ansluter sig ett »högre jag«. Detta upptäcker betydelsen av ett Du för den 
individuella utvecklingen.

Rudolf Steiner har tillskrivit förståelsen av vänskap ytterligare kvalitéer  
genom en ännu högre dimension av »det sanna jaget«. Han var inte bara 
ett vänskapsgeni, som hans världstillvända och mångsidiga spektrum av 
talrika vänskapsrelationer visar. Han pekade också i »Frihetens filosofi« 
på försoningen mellan huvud och hjärta eller på den överskattade rele-
vansen av könsmässig identitet för mänskliga relationer. Man kan följa 
allt detta i Rudolf Steiners egen konsekventa livsföring.

1964 offentliggjorde den 23-årige amerikanska diktaren Robert Zim-
mermann en dikt med titeln »All I really want to do«. I denna beskriver 
han 47 förhållningssätt som han vill undvika gentemot sin älskade kvinna 
eftersom han inte vill vara något annat än en »vän«.

Som vän vill han förstå, befrämja, vara tillåtande, respektera och möj-
liggöra. Detta visar hur förståelsen av vänskap i vår tid står där på ett själv-
klart sätt. Rudolf Steiners ord gäller:

»Vänskapens ädlaste band är de andliga mål som människor gemen-
samt finner.«

Vännen visar upp ett högre jag i den bild som uppstår i mötet. Dessutom 
hjälper vännen den andre liksom sig själv i det sanna människo- respek-
tive jag-vardandet. Ett imponerande exempel på detta är vänskapen mel-
lan Rudolf Steiner och Mathilde Scholl. Ekkehard Meffert, som skrivit 
hennes biografi, skildrar hur hon besöker Rudolf Steiner hösten 1912 på 
Motzstrasse i Berlin. Den annars så älskvärde och uppmärksamme Rudolf 
Steiner bemöter henne med en avvisande gest och drar sig strax tillbaka 
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till sitt arbetsrum. Scholl frågar Marie von Sivers hur hon ska uppfatta 
detta. Von Sievers berättar då att Steiner är alldeles tillintetgjord av ryktes-
spridningen om honom i Teosofiska Sällskapet och att det förelåg en risk 
för att han skulle bli helt isolerad genom insceneringen av Stjärn-orden. 
Baktalad som maktsugen jesuit kände han sig förrådd och övergiven av 
medlemmarna  och han kunde inte föra sin egen försvarstalan. Andra 
trädde inte in för honom.

Detta ledde till att Scholl tog tag i saken. Inom en vecka hade hon sam-
mankallat sina styrelsekollegor i den tyska sektionen. De tog ett enhälligt 
beslut och förmedlade det till Annie Besant som president för Teosofiska 
Sällskapet och inledde med detta grundandet av Antroposofiska Sällska-
pet i december 1912  i Köln. Detta utgör motiv som Tyska Landsällskapet 
kommer att behandla 22 – 24 juni i Dornach och på sin Mikaelikonferens 
28 – 30 september.

Rudolf Steiner var inte bara vän till andra. I gestalter som Mathilde Scholl 
fann han också själv – om än alltför sällan – vänner. Som Goetheanum-
branden och Sällskapets historia visar var förhållandet mellan skänkt och 
mottagen vänskap varken utbalanserat eller tillräckligt.

Året 2012 innehåller djupa och allvarliga motiv för Antroposofiska Säll-
skapet, med tanke på lagbundenheten att bestämda historiska händelser 
efter etthundra år uppträder igen, men då metamorfoserade och steg-
rade. Vi kan av året 1912 förvänta avgöranden gällande sanningsenlighet, 
seriöst arbete och andlig dignitet. I den meningen har önskan om »en god 
fortsättning« en djup betydelse för hela året.

Det gångna årets praktiserande av dialogiska arbetsformer på olika 
orter (exempelvis  också på medlemsmötet i Weimar) utvecklades vidare 
i Järna. Vänskapspar var ombedda att belysa olika sidor av sin vänskap. 
Regula Nilo och Inger Hedelin talade om sitt livsmöte som eurytmister 
och som hade utvecklat sig  från en lärare-elev relation till en vänskap 
mellan suveräna väninnor. På ett liknande sätt framställde Ulf Wagner och 
Marius Wahl Gran sitt möte inom måleriets område och berättade också 
om törststräckor och motsättningar där vänskapen bestått.

I samtalet mellan Cristina di Marco och Klara Henning var utgångspunk-
ten i relationen det gemensamma pedagogiska arbetet. Det hade uppstått 
en så stark inre förtrogenhet att de beslöt sig för att arbeta på olika skolor 
för att undvika att de skulle avskärma sig för mycket i förhållande till kol-
legerna och obehindrat kunna förbli vänner.

Programmet fullbordades genom en mångfald av arbetsgrupper och 
högst stimulerande talgestaltningsövningar med Martin Goldberg. 
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Vidare en konstnärlig afton som började med en konstbetraktelse av 
Renate Schiller. Hon exemplifierade vänskap genom relationen mellan 
benediktinernunnan Jacques Marie och målaren Henri Matisse och som 
ledde till Matisses gestaltning av kapellet i Vence. Programmet avslutades 
med en mångsidig eurytmiföreställning av olika eurytmiska grupper, 
som visade det lätta och eteriskt sköna i den svenska eurytmin.

Sammantaget möjliggjorde genus loci med sina osedvanliga möjlighe-
ter ett otvunget, mänskligt realt vänskapsklimat som kan vara förebildligt 
för sammankomster inom Antroposofiska Sällskapet. Substansinnehåll 
och otvungna öppna mötesformer förenades på ett vackert sätt i Järna. 
Hjärtlig gästfrihet, förståelsefull tolerans och frihetsutrymme formade 
ett mänskligt klimat som, trots klirrande frost och isiga vindar, lät en 
ljusfylld värme uppstå. 

Tre tyngdpunkter präglade Generalsekreterarträffen under det följande 
veckoslutet den 13-15 januari. a) Antroposofins utveckling, i dess historiska 
förlopp, i de olika landssällskapen, i Järna och i dess framtidsperspektiv. 
b) Aktuella problem och förberedelsen av kommande generalförsamling 
i Dornach. c) Särskilda händelser vid konferensorten Järna.

Det första temaområdet öppnades genom ett möte med styrelsen för 
det svenska landssällskapet som gav en överblick över ett fält av etable-
ringar och kultur i Järna. Detta fält omfattar idag talrika initiativ och in-
rättningar på områdena för antroposofiskt lantbruk, medicin, pedago-
gik, läkepedagogik, konst, ekologisk livsföring och omvärldsgestaltning 
respektive social samhällsgestaltning i riktning mot tregrening.

Mats-Ola Ohlsson förde in den nya framträdelsen av Kristus i det eteris-
ka som ett centralt motiv. I anslutning kastades en blick på grundandet av 
Antroposofiska Sällskapet under hösten 1912 som inte hade varit möjligt 
utan en avgörande medverkan genom Mathilde Scholl. Hennes ingrepp 
är i grund och botten räddandet av det i övrigt misslyckade försöket till 
grundandet av "Stiftung für Theosophische Art und Kunst". 

I början av det antroposofiska arbetet i Järna stod en läkepedagogisk 
grundarimpuls bland centraleuropeiska utvandrare på 1930-talet. Det 
andliga giftet, klassificeringen av "ovärdigt liv", grasserade visserligen 
även i Sverige, men emigranterna kunde ändå inrätta fröceller av ett skyd-
dat liv med själavård för funktionshindrade människor. Till dessa fröceller 
anslöt sig under tidens lopp ständigt mer. Genom gåvorna från familjen 
Carlgren och den geniala finansieringsförmågan hos Åke Kumlander 
uppstod på 1960- och 70-talen ett campus på mer än 2 000 hektar som 
erbjöd flertalet initiativ rum och utvecklingsmöjlighet. Människor som 
Gustaf Ritter, Arne Klingborg, Walter Liebendörfer fann ett samarbete, 
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k r ö n i k atillsammans med de övriga nordiska landsällskapen och dess represen-
tanter som Jörgen Smit, Reijo Wilenius och Oskar Borgman Hansen, för 
att grunda Rudolf Steiner Seminariet och som slutligen gav förutsättning-
arna för det intrycksfulla Kulturhuset. Ett biodynamiskt varumärke som 
Saltå Kvarn åtnjuter idag i hela Sverige ett högt anseende. 

Grundarpersonligheterna har emellertid gått över tröskeln och beled-
sagar utvecklingen med välvilja, hopp och inspirativ kraft. Initiativ som 
den förgångna sommarens utställning See Colour med Rudolf Steiners 
tavelskisser, den allra första utställningen med verk av Hilma af Klint, 
fysikaliska experimenten till Goetheas färglägga och James Turells in-
trycksfulla installationer stimulerar likaså ett nytt liv liksom etablerandet 
av YIP-projektet för fyra år sedan. 

Vid sidan om dessa glädjande perspektiv anslöt sig dock även bekym-
mer kring sammanhållandet och förbindelsen mellan levnadspraktisk 
verksamhet och antroposofisk genomträngning och vidareutveckling. 
Antroposofiska Sällskapet ser här förmedling och stimulering som viktiga 
funktioner.

Per-Erik Jonsson introducerade temat genom samtalsgrupper där olika 
frågor diskuterades ut-ifrån en liksidig triangel vars spetsar betecknades 
med orden "jag", "vi" och "handlingar". [Se Göran Nilos bidrag i detta 
nummer, "Att bli ett vi", red. anm.].

Uppgiften att levandegöra och förnya lever i alla länder. Överallt kan 
man förnimma en önskan att träda ut ur sjävsatta gränser och att vända sig 
till människornas aktuella livsfrågor. Det fordrar samtidigt ett rensnings-
arbete och kraften att ta sig an egna ogenomlysta vrår. I några länder görs 
upptäckten att nära 30 % av medlemmarna inte betalar medlemsbidrag 
och att kommunikationen med de som inte betalar sedan länge är bruten. 
De nödvändiga iordningställandena framkallar då ofta dålig stämning 
och motvilja.  

Från alla åtta företrädda länder följde rapporter. [Dessa har här uteläm-
nats av utrymmesskäl, red. anm.]

Arbetet under mötet kunde fördjupa följande specifika teman med 
blicken riktad mot Allmänna Antroposofiska Sällskapet och den kom-
mande generalförsamlingen: 

a) Frågan om institutionellt medlemskap. Här övervägs numera in-
förandet av ett stödmedlemsskap för att inte påverka den individuella 
principen i sällskapsformen. Om överhuvudtaget och hur ett sådant 
stödmedlemsskap ska inrättas behöver övervägas grundligare och kom-
mer förmodligen inte vara moget för en diskussion till detta års general-
församling. Som förberedelse måste det finnas tillräckligt utrymme för 
samtal med medlemmar.

b) Formen för samarbete i utvidgade styrelsemöten vid Goetheanum. 
Samarbetet är resultatet av en önskan från både styrelse och generalse-
kreterarkretsen, dvs. styrelsen ger förslag som generalsekreterarkretsen 
sedan röstar om. Från mötena rapporteras det regelbundet i muntlig och 
skriftlig form för att garantera en bärkraftig kommunikation.

c) Utvecklingen i Weleda AG. Företagsutvecklingen i Weleda AG är svår. 
För de problem som ska lösas har en "Taskforce" bildats med sammanlagt 
sex företrädare från både ägare och företagsledning.

d) De nya gestaltningsimpulserna för generalförsamlingen. Det efter-
strävas en församling som innehållsmässigt kan förnimmas starkare som 
ett antroposofiskt arrangemang. För det syftet ska å ena sidan lämpliga 
teman starkare lyftas in centralt och å andra sidan den förberedande kom-
munikationen förbättras. Tyvärr kan den nya ansatsen i år inte komma 
till fullt uttryck eftersom församlingen kolliderar med ett annat arrang-
emang och måste begränsas till fredag-lördag.

Mötet började med en blick i det som varit och i omsorg i upplevelsen av 
samtiden. På lördagskvällen förvandlade sig det till en glansfull blick in i 
en hoppfullt stämd framtid. Mats-Ola Ohlsson hade bjudit in företrädare 
från flertalet verksamheter i Järna som kunde återge något av en färg-
grann och differentierad representation för det antroposofiska livet, 
t.ex. genom den tidigare generalsekreteraren Anders Kumlander och 
Rembert Biemond, motorn bakom See Colour. Därtill anslöt sig 34 unga 
kvinnor och män från YIP, deltagarna i Youth Initiative Programm, alla 
mellan 18 och 25 år gamla, så som är förutsättningen för att bli antagen. 
De alla gör under ett års tid praktiskt arbete i antroposofiska sammanhang 
och genomgår därigenom samtidigt mycket mångsidigt individuella och 
gemensamma introduktioner till antroposofi. Praktisk yrkeserfarenhet, 
studium och konstnärlig praktik förbinds så på ett mycket stimulerande 
sätt. Deltagarnas positiva erfarenheter kom till uttryck i begeistrade 
rapporter. Så uppstod under kvällen en festgemenskap vars realitet inte 
lät någon betvivla framtiden för den antroposofiska impulsen. Sällskap 
och impuls måste bara på ett levande sätt justeras och bli överensstäm-
mande.

Att få uppleva detta med svenskarnas speciella begåvning för att lyckas 
med att låta gemenskapslivet vara fritt - det skapade den vackraste start på 
det nya året som en representant för den antroposofiska saken kan tänka 
och önska sig. Tack så mycket kära svenska vänner!.

k r ö n i k a
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Hur många vänner har Du? Frågan går rakt på djupet. Är vänskap en färsk-
vara? Ja, på något sätt. Vänskapen måste vårdas som en planta, hela tiden 
skapas. Egentligen har vi svaret först efteråt. Vännen prövas i nöden.

Vänskap är också något osynligt, en tråd/band mellan två människor. 
Förtrolighet och viljan att vi förstår varandra fast vi kan vara så olika. Ett 
överseende med varandra som vi kanske inte har annars. Vänskap bärs 
på något sätt så att den bara ÄR där. Och där i ordet ÄR ligger gåtan, tror 
jag.

En vän kan jag vara uppriktig med, förutsatt att han/hon är uppriktig 
med mig. Tillspetsat kan man säga att det är bara om man är sann med 
varandra, så är man vänner. 

Detta behöver jag inte förvänta mig. I förtroendet som uppstår när jag 
möter en individ som jag identifi erar som vän/själsfrände, kan jag ge ifrån 
mig kärlek (som per defi nition ska vara ärlig). Jag erbjuder den gesten 
utur förtroendet jag känner gentemot en vän. Och utan att jag förväntar 
mig en särskild form för gensvaret, så kommer kärlek tillbaka. Då är det 
ömsesidigt och samtidigt fritt. Bara så egentligen kan vänskap och kärlek 
uttryckas: villkorslöst, ömsesidigt och sant.

Hur gör man för att konfrontera en vän på ett sätt så att det inte uppstår 
en blockering. »När passar det att vi har ett samtal?« Det fordras öppenhet, 
ärlighet och att man känner av situationen.

Om jag möter jag så är det strid.
I ett appendix till Frihetens Filosofi  beskriver Steiner förloppet hos in-
dividen vid ett samtal som en pendling där jaget vaknar upp i den andre 
medan det egna jaget somnar för att sedan snabbt vakna när det lämnar 
den andre.

Varje möte ett avkännande av den andre, ett mer eller mindre utvecklat 
rollspel.

Samtalet kring "roller" tyckte jag också var spännande. Så fort man är 
i en roll blir relationen på ett eller annat sätt villkorad. Helt villkorslös 
kärlek kräver frihet från roller, ja frihet över huvud taget... även om en 
professionell roll kan skapa frihet från subjektivt, känslomässigt "grums" 
så öppnar den inte för sann vänskap... (Kanske bland annat är därför vi 

föds in i karmiska roller, för att öva oss att arbeta oss igenom dem, fram 
till varandra, liksom... Varför blir jag någons mamma, dotter, anställda, 
lärare, granne egentligen...).

Jag bör vänta på en fråga och försäkra mig om att frågan är sann, innan 
jag med min vilja ingriper i en väns öde.

Medmänniska, bekant, vän kan ses som steg i en utveckling av ökad 
ömsesidighet. Vänskapen kan ha olika sfärer. Det kan vara arbetskam-
rater, kunder eller intressegemenskaper som är kittet. Ibland fortsätter 
vänskapen sedan kittet fallit av ibland inte. 

Om arbetet ska fungera så måste jag göra mig till vän med mina arbets-
kamrater. Vi står i ett beroendeförhållande. Jag måste skapa vänskap. 

Jag funderar vidare på skillnaden mellan "skapad vänskap"- medvetet 
vänskapande genom egenaktivitet- och den naturligt, självklara "på-sam-
ma-våglängd"- vänskapen som så att säga uppstår av sig självt. Den förra 
anstränger man sig att bygga genom kärlekshandlingar, aktivt lyssnande, 
givande/tagande medan den senare inte kräver så mycket ansträngning, 
den "bara är".

Är en vän en vän för evigt eller något temporärt? Återseende av gamla 
vänner där man antingen återknyter och fortsätter en vänskap eller bara 
ett möte som blir till något som omfattar förgången tid. 

Egentligen är det fullt möjligt (och kanske är det det som utgör vårt upp-
drag som människor överhuvudtaget) att möta var och en av individerna 
som korsar vår livsväg såsom vi gör med dem vi kallar för vänner. Än är det 
långt kvar, men det vi upplever med en vän kan ses som en test för vad vi 
skulle behöva öva oss till gentemot alla våra medmänniskor.

Vid mötets avslutande redogörelse av deltagarnas tankar, citerades Dag 
Hammarskiöld: "Skulle den som fått den yttre möjligheten att förverkliga 
sitt innersta öde ta risken att ej nå fram bara därför att han ej velat kasta 
annat?« Som antroposofer erkänner vi läran om inkarnation och därmed 
att vi kan ha bestämda uppgifter med oss till jorden.

Den djupaste vänskapen är den, där två eller fl era människor hjälper 
varandra att fi nna och genomföra var och en sin individuella uppgift i 
nuets inkarnation..

k r ö n i k a k r ö n i k a
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De europeiska generalsekreterarna och Paul MacKay med Seija Zimmer-
mann från styrelsen i Allmänna Antroposofi ska Sällskapet vid Goethe-
num, Dornach (CH) hade sin januariträff i Sverige, på Kulturhuset i Järna. 
Det svenska Sällskapet med vår generalsekreterare, Mats-Ola Olsson stod 
för värdskapet.

Den svenska styrelsen träffade kretsen under några kvällstimmar kring 
ett samtal med temat: »Hur vi ser på utvecklingen av Sällskapet med sin 
Högskola och dess sektioner. Hur sambandet, relationerna skulle kunna 
optimeras.« Per-Erik Jonsson från svenska styrelsen hade fått frågan om 
han kunde processa dessa frågeställningar med oss.

Som utgångspunkt gjorde var och en individuell refl ektion om frågor ur 
antroposofi skt perspektiv: Vad längtar jag efter? Vad inspirerar mig och 
ger mig en känsla av kärlek och tacksamhet? Vilka ämnesområden är av 
stor vikt i mitt liv?

Vid nästa nivå brände det till ordentligt för mig. Först en tyst egenrefl ek-
tion till temat »vi« med frågor som: I vilken kontext har jag valt att vara del 
av ett »vi«? Hur blir detta »vi« en realitet? Vilka kvalitéer har det?

Jag insåg att upplevelsen vi är ett »vi« som på inget sätt är en självklar-
het. Minnen av att ha deltagit i olika grupper med gemensamma arbets-
uppgifter – styrelser, arbetsgrupper, ledningsgrupper ... ibland kanske i 
åratal – utan att på allvar ha blivit »vi«, dök upp i största klarhet. Insikten 
att det varit så kändes både sorglig och smärtsam. Erfarenheten ger vid 
handen att en grupp som inte når fram till »vi«-stadiet egentligen inte för-
mår uträtta särskilt mycket. Inte särskilt mycket om referensen är tydliga 
mänskliga kvalitéer som förmår gripa tag i även andra utanför gruppen.

Världen är full av solister, men de individuella, storartade, skickliga, 
geniala resultaten är som månens glans i förhållande till det som äkta »vi«-
grupperingars aktiviteter strålar ut som en solig planets värme och ljus.

Att känna hur »vi«-känslan börjar växa är en magisk upplevelse och som 
sagt på inget sätt självklar...

I vår samtalsgrupp, som bestod av Italiens och Norges generalsekrete-
rare och två från den svenska styrelsen, kretsade vårt samtal kring dessa 
fenomen. »Vi« är en realitet i en grupp, om känslan utvecklat sig. Som 
ett centrum, en kärna kring vilken en organism kan spinnas. Det kom-

mer inte av sig självt, det krävs ett arbete, ett aktivt förhållningssätt och 
faktiskt en längtan efter detta tillstånd. Finns inga föreställningar om 
en sådan möjlighet i en grupp, blir det heller ingen utveckling i den rikt-
ningen.

Samtalet genererade några insikter: 
- att den förhöjda, solartade aktiviteten till följd av en »vi«-känsla 
fi nns som en möjlighet när individerna i en grupp verkligen vill »vi«-
utveckling.
- att en grupp har en given »scen« att utveckla aktiviteter på. Den 
har som alla scener begränsad yta. Enskilda individer i en grupp kan 
genom kraftfulla individuella initiativ, lägga beslag på största delen 
av de gemensamma möjligheterna. Någon, några solister och resten 
passiva åskådare, en slags statister...
- att kvalitéer i fältet »vi«-utveckling i en grupp kan få konturer. Det 
är nödvändigt att det fi nns en »frågekultur« i gruppen. Vi delade på 
många sätt upplevelsen att just i antroposofi ska sammanhang har 
det härskat en »svarskultur«, kanske härskar det till del fortfarande. 
Antroposofer beskylls ibland för »att ha svar på alla frågor«. Denna 
attityd upplevs då som odrägligt besserwisseraktig och ger ingen 
energi till en »vi«-utveckling, den tar snarare död på den energin. 
Först när gruppmedlemmarna på allvar börjar intressera sig för de 
andra och ställer frågor motsvarande, börjar man samsas om det ge-
mensamma scenutrymmet. Nu är det ensemblen som spelar upp...
- till sist förstod vi att de för många välkända »bredvidövningarna« 
(som Rudolf Steiner formulerat) naturligtvis kan aktiveras hos var 
och en i en grupp och därmed bli ett verkningsfullt instrument i »vi«-
utvecklingen. Att få en tilltagande egenkontroll över sina tankar, 
känslor och förnimmelser, sin viljekraft, har ju som parallellprocess 
att man tittar på sig själv utifrån. Man får i bästa fall syn på hur man 
gör, känner och tänker om de andra gruppmedlemmarna och kan i 
tid upptäcka dragningen till solistuppträdanden.

Antroposofi ska Sällskapet i sitt förhållande till Högskolan och sektio-
nerna behöver skapa sammanhang där »vi«-känsla kan ge grund för stär-
kande och utvecklande aktiviteter….

k r ö n i k a k r ö n i k a
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rosor undulater

klaviatur och tangentbord

styr upp melodier

under hallon-ull

en gammal elohim över fullmånen

sover

bergtagen inom oss

från insida till spets

bor  haren

och små små

mikrosmå knyppelfår

»Drömmar & Himmelska nätter - ur nattens liv, skådande det 
gudomliga«. Ett uppslag med dikt och bild av Helena Olsson Wistrand.

Författaren har använt material från en anteckningsbok för drömmar 
som hon skriver varje år mellan julnatten och trettondagen.  
Erfarenheterna formas till frågor som hon ställer sig: Jordens andning 
in, paus och ut, tillåter vi oss känna den? Efter nattens närvaro vi nyss 
skådat, hur tar vi emot dem? Förvaltar Mikaelskolans elever sina 
nysända andemaningar? Vad har du drömt?

singlar genom luftrummet

bildar värme

stamtavlors blomstring

över gårdagens morgon

Vet Du 

Jakarandaträdet står i full storm

och pastellgrön motvind

trotsar antika dörrar

smäller på

i dur och moll 

står ovetande på rad 

för nya ägares omsorg
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Att Afrika kommer att ha en viktig roll att spela på framtidens globala arena 
har väl knappast undgått någon. Afrika var den enda marknad under senaste 
finanskrisen som hade tillväxt i ekonomin.  Men i Afrika finns en stark fram-
tidstro blandad med mycket stora problem.  Detta väcker intresse. Då jag fick 
Pär Granstedts och Joe Frans bok ’Den Trebenta Pallen’ i min hand såg jag en 
chans att uppdatera mina delvis stora kunskapsluckor om Afrika. Något trodde 
jag mig veta, men om dagens Afrika visste jag inte så mycket. Efter att ha läst 
boken vet jag mycket mer.  Det är en lättläst bok och en intressant blandning 
av historia, politiska frågeställningar och författarnas engagemang för glo-
bala framtidsfrågor. Europas ödesdigra roll i Afrikas historia beskrivs från ett 
Afrikanskt perspektiv. Hur kolonialismen bröt sönder existerande riken och 
kulturer om och om igen över hela kontinenten, med maximal profit som mål, 
är smärtsam läsning. Författarna levererar slagkraftiga argument för att vi här 
på norra delen av halvklotet har en stor skuld att återbetala till Afrika. Vi kan 
inte bara se på vi är en del av lösningen.

Länderna i Afrika är många och med hjälp av boken reser man runt på kon-
tinenten och får korta inblickar i historiska bakgrunder, problem och utveck-
lingsperspektiv. Eftersom varje kapital har sitt eget perspektiv så gör man resan 
ett par gånger. De fruktansvärda folkmorden i Rwanda blev uppmärksammade 
i media men hur många vet de bakomliggande orsakerna till det och hur många 
vet att just detta land de senaste åren genomgått en häpnadsväckande positiv 
utveckling? Att läsa ’hela historien’ kändes tillfredställande.

Men efter att ha läst om kolonialismen, dess upplösning och de nya fria 
länderna med deras problem så beskrivs en ny kamp. Det som sker just nu. 
Kampen om jordbruksmark, kampen om mineraler, kampen om fisket, ja om 
det Afrika är rikt på, pågår fortsatt och eskalerar. Nya mäktiga aktörer som Kina 
och Indien har starka intressen av att få kontroll över Afrikas rikedomar. 

En central del i boken är att beskriva de politiska utvecklingar som skett i det 
fria Afrika. De olika försöken till demokrati. De järnhårda diktatorerna. Den 
senaste utvecklingen med positiva tecken. Med det som bakgrund skisserar 
författarna möjliga nya utvecklingsvägar där länderna i Afrika kan få kontroll 
över sina egna rikedomar och utveckla demokratiska samhällen. Sista kapitlet 
i boken börjar med fredspristagaren Wangari Maathais beskrivning av vad som 
är nödvändigt för områden i samhället behövs för att bära utvecklingen; det 
demokratiska fältet - ett fritt civilsamhälle, det rättvisa samhället..

b o k a n m ä l a n b o k a n m ä l a n

Pär Granstedt 
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En roman om Rudolf Steiner? Varför inte egentligen?
Det spirituella, humoristiska anslag som blivit ett signum för Jan G Perssons 

framträdanden i olika sammanhang känns igen i det här livfulla och mycket 
personliga sättet att presentera antroposofin och dess grundare.

Jan G Persson presenterar oss för Johannes Zimmermann, en wiensk bok-
handlarson som berättar om sitt liv som när vän till Rudolf Steiner. Han häpnar, 
förskräcks, beundrar, tycker om, tröstas av, hjälper och hjälps av sin berömde 
vän från det första mötet när de bägge är i tioårsåldern till Steiners död.

Den första scenen är mycket charmfull: vid middagsbordet berättar fadern 
upprymt att en professor varit i bokhandeln och köpt Kants Kritik der reinen 
Vernunft. »Professorn« bjuds hem och det visar sig vara en tioårig gosse vid 
namn Rudolf Steiner. Vänskap uppstår, och Johannes berättar om de gemen-
samma läroverksstudierna, om de bohemiska åren på nittiotalet i Berlin, om 
Steiners uppskattade föredrag dels i Arbetarnas bildningsförening och så små-
ningom också i Teosofiska samfundet. Men Johannes engagerar sig också i 
uppförandet av det första Goetheanum i Dornach, i waldorfskolans grundande 
och grundandet av Antroposofiska Sällskapet.

Romanen ger på så sätt en personlig, engagerad introduktion och samtidigt 
en relevant idéhistorisk bakgrund till antroposofin – även om det ibland ten-
derar att bli en smula kändisbetonat och perspektivet ibland gör Steiner till en 
väl gemytlig mysfarbror. 

Persson (eller rättare sagt Johannes Zimmermann) berättar om de betydande 
gestalter i litteratur, bildkonst och filosofi som mött Steiner i olika samman-
hang. Visst, intressant och belysande för det mesta. Men lite synd tycker jag det 
är att det i några markanta tillfällen blir onödiga anakronismer. Det pinsam-
maste är att Steiner påstås möta Blavatsky på en teosofisk kongress 1907. Hon 
har då varit död i sexton år, men ingenting tyder på att det skall ha rört sig om 
någon spiritistisk kontakt. Kanske man tycker att det är ett symptom på kalen-
derbitande när jag likaså klagar över att det intressanta, klart dokumenterade 
mötet med Kafka påstås äga rum i Goetheanum omkring 1920 – en tidpunkt då 
han redan skrivit flera av sina viktigaste verk. Men det korrekta årtalet är 1911. 
Kafka skulle då möjligen, som romanen säger, kunna beskrivas som en ung 
man som inte är säker på om han skall ägna sig åt författarskap.

Hermann Hesse dyker också upp på Goetheanum enligt Persson/Zimmer-
mann. Men för oss hesseälskare är det en horrör att säga att man då hört talas 
om att han skriver om något glaspärlespel – på tjugutalet är det ännu långt kvar 
till storverket som handlar om detta..

Förutom genom den 
vanliga bokhandeln 
kan boken köpas, 
till förmån för 
Föreningen SOFIA:s 
biståndsverksam-
het, på Robygge i 
Ytterjärna. 
Den finns också 
till försäljning i 
Stockholmskret-
sens bokhandel 
på Hagagatan 14  i 
Stockholm.
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I maj 2011 hölls i Stockholm en mycket intressant konferens om det mänskliga 
medvetandet,  »Towards a science of Consciousness« även kallat Mind Event. 
Den har arrangerats en gång per år sedan 1994 på olika platser runt om jorden. 
Temana spänner över så mångskiftande områden som neurovetenskap, filo-
sofi, psykologi, biologi, kvantfysik, meditation etc. och samlar professionella 
forskare från många olika discipliner. Den grundläggande frågan hur hjärnan 
skapar medvetna erfarenheter. 

Bland föreläsarna fanns Marek Majorek (European Foundation Professor 
of Sociology in Residence at the Center for Global and International Studies 
at the University of California) som talade om sin forskning om medvetandet 
och speciellt om det perspektiv som han funnit hos Rudolf Steiner. Han me-
nar att hjärnan inte ska ses som skapare av medvetande utan snarare som en 
spegel för verkligheten utanför, i enlighet med urgamla andliga traditioner. 
En process som spiralformat går mellan polerna subjektivt-objektivt öppnar 
för experimentella integrativa angreppsätt som kan försona de fortfarande 
motstående synsätten inom naturvetenskap och humaniora. 

Majorek har nyligen kommit ut med en bok som sammanställer Steiners 
skriftliga och muntliga uttalanden om naturvetenskap och belyser åtskillna-
den mellan naturvetenskaplig och andlig forskning. Boken visar på Steiners 
övertygelse att forskningen om den andliga världen idag är en logisk fortsätt-
ning på naturvetenskapen. Boken innhåller bland annat steinercitatet »... 
andevetenskapens verksamhet är bara grävandet i en kunskapstunnel från 
ena sidan; från andra sidan gräver naturvetenskapen sig in i berget. Om båda 
eftersträvar rätt riktning så sammanträffar de i mitten«.

För övrigt kan nämnas att många av föreläsningarna på konferensen rörde 
sig i närliggande tankebanor där man till exempel talade om medvetandet som 
något som tycks vara non local, dvs inte  producerat av hjärnan, vilken istäl-
let tycks fungera som en slags antenn. Det presenterades också många olika 
former av bevis för att det verkar förhålla sig så. Den nya kvantfysiken visades 
också sammanföra naturvetenskapliga och andliga perspektiv. 

För den som vill veta mer om konferensen finns många videoinspelningar på 
bland annat You Tube att se. För den som vill läsa Majoreks bok finns den nu att 
låna på Stockholmskretsens bibliotek på Hagagatan i Stockholm tillsammans 
med den fylliga konferenskatalogen..
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I FORUM 2011-3 berättade Elizabeth Wirsching om Goetheanum-Medi-
tation-Initiative Worldwide som startade år 2006 med målet att främja 
utövandet av meditation med antroposofi som grund och göra det syn-
ligt. I ett första fortsatt steg följer här Lydia Fechners berättelse från ini-
tiativet.

Allt började med frågan om huvuduppgifterna för Goetheanum och hur 
antroposofiska stiftelser kan främja dem. Anders Kumlander från Vidar-
stiftelsen (SE) och Rolf Kerler från Evidenzgesellschaft (CH) fann ett svar 
vid en överläggning som gjordes hösten 2006 med Arthur Zajonc, Ur-
sula Flatters, Carina Schmid och Heinz Zimmermann: Främjandet och ett 
starkare synliggörande av ett meditativt utövande utifrån antroposofin. 
Detta var man eniga om, men man berörde med denna tematik ytterligare 
en insikt, som inte gjorde frågan enklare: Ett fält öppnades upp som det, 
för första gången på de senaste åren, blev möjligt att överhuvudtaget tala 
om och bakom vilket en decennielång underskottssituation dolde sig. 

Det verkade nödvändigt att ta med ytterligare människor i båten för 
att känna av det meditativa livet i Antroposofiska Sällskapet och sedan 
också kunna ge det positiva impulser. Då anslöt sig Ignaz Anderson (Iona-
Stiftung, NL), Elizabeth Wirsching, Robin Schmidt, Bodo von Plato från 
Goetheanum och Ron Dunselman (NL). Denna första kärngrupp började 
dela med sig till varandra av meditativa metoder och erfarenheter.  2007 
fick man idén att bilda en delvis nybesatt internationell grupp av tolv 
människor, som kom från olika länder, främst från Europa. 

Arthur Zajonc illustrerar sin vision från den tiden: »Bilden som jag bar 
inom mig var sådan att de enskilda från de olika delarna av världen skulle 
bindas samman med de övriga, med antroposofiskt spirituellt utövande 
som grund. Hemkomna igen skulle de innerligt hålla kontakten med de 
människor som de lärt känna och arbetat med på mötet. På detta sätt skul-
le ett nät av ljus uppstå - född ur meditationen - omfattande jorden.« 

Efter att gruppen under två år samlat erfarenheter i det gemensamma 
arbetet vidgades kretsen för att komma närmare visionen om ett världs-
omspännande nätverk. Under åren 2010 och 2011 skulle var och en efter 
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eget omdöme och öde bjuda in några aktiva, intresserade eller erfarna 
människor som ville åta sig att komma till tre arbetskonferenser. De tre 
stiftelserna stödde initiativet så att ungefär 90 människor kunde träf-
fas två gånger i Järna och en gång i Dornach. »Snöbollseffekten var vårt 
hopp«, tillbakablickar Bodo von Plato. 

Hur kan läget för det meditativa livet inom det Antroposofiska Sällskapet 
och dess omkrets värderas närmare? Varför framstod det som så nödvän-
digt för initiativtagarna att aktivt främja denna – i allmänhet snarast som 
privat uppfattade – sida av det spirituella livet? Bodo von Plato tror att det 
lever en djup övertygelse om den livsavgörande betydelsen av ett medi-
tativt utövande i antroposofiska kretsar. I ändå visste många trots att de 
studerat antroposofiska böcker, inte så noga vad de konkret skulle göra. 
Då blir övertygelsen till ett tryck, den egna overksamheten till ständig 
förebråelse. En djup längtan, som blir till ej uppfylld plikt, som tar bort 
livsglädjen, självförtroendet och tillförsikten till andlig utveckling. 

Bodo von Plato observerar ofta fasta föreställningar om vad meditation 
är, istället för ett förutsättningslöst sökande. Föreskriftstänkande, pre-
stationsångest, för högt ställda förväntningar försvårar enligt hans åsikt 
en öppen, lugn och mottaglig stämning. »Modet att ur Rudolf Steiners 
mångfaldiga uppslag utveckla en egen väg, har i antroposofiska kret-
sar inte kunnat genomdrivas gentemot uppfattningen att det finns en 
definierad skolningsväg som man enligt bestämda föreskrifter måste 
absolvera. Här kan vi ömsesidigt hjälpa varandra.«

Det »levnadsavgörande« i att gå en inre utvecklingsväg, som grundar sig 
lika mycket på oberoende  omdöme som på insikten i förutsättningarna 
för Antroposofin, hänvisar till ödets betydelse för de egna ansträngning-
arna. Först i förståelsen och emottagandet av det egna och den andres 
öde kan ett tolerant umgänge med temat meditation uppstå. Bara om 
jag själv inte lever i illusionen att det finns en för alla människor gällande 
»skolningsväg« (redan ordet i singular är vilseledande) är det möjligt att gå 
de konkreta stegen självständigt och att ömsesidigt stödja varandra. 

»Enligt min erfarenhet kan inte betydelsen av den egna karman över-
skattas« tillägger Arthur Zajonc . »Man kan med avseende på spirituell 
utveckling inte tänka allmängiltigt. Varje människa går slutligen sin egen 
väg.« Han betonar att det i de antroposofiska övningsanvisningarna finns 
oändligt många varianter och vad som är en hjälp för den ene kan vara 
skadligt för den andre. 

Också därav följer omöjligheten att ge en fast definition av »antroposofisk 
meditation«, vilket förmodligen var Rudolf Steiners avsikt. Ursula Flatters 
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ser där också anledningen till att vi »borde hjälpa varandra«, för »var och 
en har sin egen väg och sina egna ensidigheter«. Utvecklingen av Den fria 
högskolan för andevetenskap och avsaknaden av ett klimat för en god 
samtalskultur visar oss, att det är en av de svåraste och till största delen 
olösta uppgifterna att göra sig förstådd på detta område /dessa vägar. Det 
saknas rum för samtalet och institutionaliserade former för fortbildning 
av meditativa färdigheter. 

För Ron Dunselman var detta en av anledningarna till att i Antropo-
sofiska Sällskapet i Nederländerna, tillsammans med andra, inrätta 
meditationsverkstäder. Det började 2004 med meditations verkstäder 
för medlemmar i Antroposofiska Sällskapet, därefter för medarbetare i 
antroposofiska arbetsfält och nu finns också offentliga meditationsverk-
städer. I mer än 60 meditationskurser har över 800 människor lärt känna 
antroposofisk meditation. 

»Utvecklingen av en meditativ kultur i det Antroposofiska Sällskapet 
och i institutionerna är otroligt viktigt i vår tid« menar Ron Dunselman, 
»eftersom det skapar möjlighet att som människa, också i samarbete med 
andra, stå ’mellan himmel och jord’ och vara öppen för andliga inspira-
tioner och intuitioner

Elizabeth Wirsching (till slutet av 2011 ledare för ungdomssektionen 
vid Goetheanum) tror »att ungdomen idag är ärligare och öppnare 
om det handlar om den egna utvecklingen och att meditation var mer 
intimt personlig förut och inget tema för offentligheten. Hos den yngre 
generationen ser jag att meditativ verksamhet inte låter sig begrän-
sas till den personliga vägen, utan att det är en samhällsfråga. För att 
komma till riktigt beslut behövs kvaliteter som inre ro; för att vara en 
god medarbetare behövs förmågan att lyssna; och för att hantera svåra 
levnadssituationer behövs stor självinsikt. Meditation är här viktigt som 
medel för sociala och mänskliga situationer.«

Arbetsmötena i Goetheanum-Meditation-Initiative Worldwide förverkli-
gade på många ställen denna autenticitet. Hierarkier och yttre positioner 
spelade här mindre roll och varje dag var ett steg framåt att notera. Genom 
det intensiva arbetet i grupper kunde det nödvändiga förtroendet åstad-
kommas, vilket också återspeglades på morgnarna under klasstimmarna. 
Många deltagare lade märke till den tilltagande värmen och modet att 
lämna konventioner bakom sig och att träda in i ett rum/område som var 
osäkert. Genom det uppstådda förtroendet visste man att man hade stöd. 
Bodo von Platos erfarenhet av att hans meditativa liv »i högst väsentlig 
grad har bestämts genom samtal med andra och på andras initiativ«, gör 
att man måste ställa sig frågan hur egentligen den individuella meditatio-
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I november 2011 träffades flera av de aktiva deltagarna från Goetheanum 
Meditation Worldwide's (GMW) tre arbetsmöten. Det var intressant att 
höra från de enskilda hur arbetet går vidare. Någon har blivit inspirerad 
till att ta upp temat kring meditation i sitt arbetssammanhang, andra har 
tagit initiativet till att utveckla och förstärka redan existerande arbets-
grupper. Vi tittade på var initiativet hör hemma, och vi såg det som en 
impuls ur Fria Högskolan för Antroposofi. Det är viktigt att impulsen står 
i sammanhang och utvecklar sig i samarbete med det bestående arbetet 
samtidigt som den är fri till initiativ. Bilden av en impuls som förstärker 
sig själv genom fortsatt övning och genom att fortsatt dra till sig nya män-
niskor blev tydlig här. Samtidigt handlar det inte om att institutionalisera 
arbetet, det må leva fritt i sammanhang. 

Vidare samtalade vi om att GMW’s uppgift är att stödja, befordra och 
hjälpa utvecklingen av meditation i de olika länderna. Det kommer ske på 
olika sätt i det enskilda landet, och det må också så vara. GMW är tjänande 
och rådgivande inom Högskolan/Sällskapet. 

Avslutningsvis vill jag återge något av det som jag skrev efter ett inlägg 
från Frode Barkved till temat »När meditation blir existentiell«:

»Sökandet efter det spirituella sker ofta i samband med en person-
lig kris, upplevelse av smärta, då det inre arbetet blir existentiellt för att 
kunna få tag i ’undergrundströmmarna’. Novalis beskriver det i sin Hymn 
till natten. En inre utveckling som kan beskrivas i tre stadier: smärtan – 
kärleken – livet. 

I humanismdebatten som pågår i vår tid är det viktigt att vara uppmärk-
sam på att ’människan’ får helt nya definitioner och att humanismbe-
greppet helt har bytt innehåll. Människan definieras utifrån en teknisk 
verklighet och har förlorat det spirituella. Det ’nya’ kallas transhuma-
nism och undervisas på alla högskolor och universitet. Frode Barkved 
hänvisade också till förljande citat: »det du tänker i dag blir den sociala 
verkligheten i morgon«. 

Humanismbegreppet vill bli återerövrat, definierat på nytt eller erhålla 
en ny definition som spirituell humanism. Här kan vi som antroposofer 
vara på banan och arbeta med detta på alla fält. Som verktyg är meditia-
tion helt centralt..
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nen hänger samman med de stora världshändelserna. Han ställer därmed 
övertygelsen till disposition att bara den ensamme, och den från mig/sig 
själv åstadkomna viljeimpulsen, kan styra skolningens riktning. Rättare 
sagt, det blir tydligt att inre utveckling och det omgivande sociala fältet 
måste interagera. 

Elizabeth Wirsching har ovan redan hänvisat till den civilisatoriska 
effekten beträffande färdighetsbildningen. Ursula Flatters och Arthur Za-
jonc går ännu längre. Zajonc uppenbarar inte bara en tillväxt i kreativitet 
och uppmärksamhet i de olika levnadsområdena, utan även ett skolning-
ens andra plan: Denna skapar en själslig-andlig atmosfär som principiellt 
kan stärkas så långt att en människa som Francesco av Assisi kan lindra 
sina medmänniskors lidande och rent av hela människor. »I detta avse-
ende har meditation en stor betydelse för världen. Den högre etiken som 
den är beroende av, visar att det vi uppnår för oss själva i meditation bara 
kan vinnas om vi utför det i hängiven dygd för medmänniskorna. 

I detta världssammanhang finns också Mikaelskolan som ett för alla 
tillgängligt rum för vidareutveckling. Flatters flyttar den aspekten rakt 
in i centrum för hennes intentioner för initiativet.   Mikaelskolan, det vill 
säga särskilt meditationerna i högskoleinnehållet, är helt och hållet för-
bundna med det yttre livet. De ska hjälpa oss att skapa en kultur grundad 
på andlig forskning och erfarenhet. I högskolan lever en underbar vision 
om den framtida människan som genom våra ansträngningar i nutiden 
kan lysa upp. 

Jag har fått intrycket att i just dessa världstillvända ansatser, att främja 
det meditativa livet, har Goetheanum i sin huvuduppgift, funnit sig själv. 
Vill vi verkligen ta steg i denna riktning måste stödjandet av den andra, 
och dennes framsteg, vara en lika stark angelägenhet som vår egen ut-
veckling. Är vi i det läget att vi kan skapa en miljö som återigen blir en 
samlingspunkt för spirituellt strävande människor? Frånvaron av en guru 
inom Antroposofin borde leda till att vi blir ömsesidiga ledare och lärare 
för varandra. Goetheanum-Meditation-Initiative Worldwide är i och med 
denna avsikt framtidsavgörande. 

»Om den antroposofiska rörelsen vill förnya sig under de närmsta år-
tiondena är det nödvändigt att skapa ur samma andliga källa som Rudolf 
Steiner« tror Arthur Zajonc. I den senaste konferensens avslutningsple-
num visade det sig att medvetenheten fanns om att föra det upplevda 
vidare. I många av jordens länder bildas nu grupper av människor som tar 
meditationen ut ur det privata för att göra det till något för alla. Att vi alla i 
detta avseende är nybörjare stärker förhoppningen att det lyckas.«. 
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t e x t
Pär Granstedt 

Sedan åratal tillbaka utmanar den rådande skolpolitiken de 
waldorfpedagogiska grundvalarna på ett sätt som hotar wal-
dorfpedagogikens framtid. Det är särskilt tydligt i fråga om 
lärarutbildningarna. 

När regeringen bestämde sig för att reformera de svenska 
lärarutbildningarna glömdes waldorfpedagogiken bort. Re-
sultatet har blivit att den offentligt finansierade waldorflärar-
utbildningen har stoppats. 

Om det inte finns några waldorflärare finns det heller ingen 
waldorfpedagogik. Ja, det är ju ganska självklart, men det talas 
väldigt tyst om att det är just en sådan situation som håller på 
att etablera sig i Sverige: Vi har godkända waldorfförskolor och 
skolor som är offentligt finansierade, vi har godkända waldor-
flärarutbildningar men de saknar offentlig finansiering. De 
tvingas driva sin verksamhet som privata högskolor och ta ut 
avgifter från skolor och enskilda studenter för att det ska bli 
några waldorflärare utbildade överhuvudtaget.

Waldorflärarutbildningarna har alltid burits av personer med 
gedigen praktisk lärarerfarenhet och en stor portion idealitet. 
Vi är fortfarande måna om dessa pionjärkvaliteter, men nya 
tider ställer nya krav som också måste uppfyllas utan att det 
tummas på den bredd och det djup som kännetecknar arbetet 
med waldorfpedagogik. Vi måste komplettera våra kvaliteter 
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vi har en fast medarbetarkrets på sex 
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I Järna pågår ett arbete kring hur ett antroposofiskt samhällsperspektiv 
kan bidra till vår förmåga att verka, inte minst lokalt, för global uthål-
lighet. I det deltar bl. a. Antroposofisk Sällskapet, BERAS/Biodynamiska 
Forskningsinstitutet, Ekobanken, Föreningen SOFIA, Huvudmannaför-
bundet, Medarbetarförbundet och Steinerhögskolan. 

Vi gör det mot bakgrund av vad vi anser vara en ganska dramatisk si-
tuation i den globala utvecklingen. Det höga materiella välstånd, som vi 
åtnjuter i Europa, Nordamerika och ytterligare några ställen i världen har 
särskilda historiska orsaker. De bygger på att den europeiska minoriteten 
av världens befolkning i ett par århundraden kunnat kontrollera i stort 
sett hela världens resurser och använda huvuddelen för egen del. Den 
epoken avslutas nu!

En utmaning för vår del av världen är att ställa om till en solidarisk eko-
nomi, där vår konsumtion och livsstil inte inkräktar på livsutrymmet för 
andra folk eller för kommande generationer. 

En annan återfinns på det kulturella planet. Den europeiska kulturella 
dominansen är också över.  Vi måste inse att vi lever i en mångkulturell 
värld och att även de lokala samhällena är och kommer att förbli mång-
kulturella. Det gör det mer nödvändigt än någonsin med ett fritt kulturliv, 
som respekterar olikheterna och frigör på dess kreativa möjligheter. 

Frihet och rättvisa förutsätter demokrati och respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Arbetet, för att upprätthålla och stärka de demokratiska 
värderingarna och alla människors lika värde och rättigheter måste därför 
stå i centrum för utvecklingen globalt och lokalt.

Visionen om det tregrenade samhället presenterades av Rudolf Steiner 
under den turbulenta tiden i första världskrigets slut. Han tankar om 
nödvändigheten av kulturell frihet, ekonomisk solidaritet och en demo-
kratisk rättsstat är nu mer aktuella än någonsin. 

De globala utmaningarna framstår lätt som överväldigande, men vi vill 
i vårt arbete fokusera på vad var och en kan göra, enskilt eller i gemen-
skap. Att tänka globalt och handla lokalt. Södertälje, men en kulturell 
mångfald, ett internationellt näringsliv och många spännande projekt, 
inte minst runt det antroposofiska klustret i Järna, är en bra bas för ett 
»glokalt« arbete.

I juni förra året genomfördes en workshop på temat »Krisen då och nu«. 
Då jämförde vi den situation som rådde när Steiner presenterade sina tan-
kar om det tregrenade samhället med dagens ekonomiska kris, och disku-

terade hur hans idéer kan bidra i dagens problemhantering. I 
december kom nästa workshop, nu på temat »Tänk globalt och 
handla lokalt«. Den 19-20 april, i anslutning till Ekobankens 
stämma och strax innan Antroposofiska Sällskapets årsmöte 
blir det så en större konferens om »Lokal utveckling för global 
hållbarhet«. Då räknar vi också räknar med medverkan från Sö-
dertälje kommun och civilsamhälle och näringsliv i Södertälje.  
Under året genomför dessutom SOFIA och Steinerhögskolan 
en kurs/seminarieserie på samma tema, med fokus på Afrika 
utifrån Granstedt-Frans bok »Den Trebenta Pallen – Afrikanska 
Utmaningar och Europas Ansvar.«.
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med forskning och utvecklingsarbete i och kring waldorfpedagogik. Det 
gäller inom såväl teori som konst och hantverk. Myndigheterna har varit 
tydliga med att utbildningarna måste utvecklas i syfte att hålla en akade-
misk nivå om de ska fortsätta att ge behörighet. 

Att waldorfpedagogiken bedriver forskning är även angeläget också för 
sakens egen skull. Utan nyfikenhet och ifrågasättande stagnerar utveck-
lingen. Vi har nu en historisk chans att låta forskning om waldorfpeda-
gogik ta plats i den svenska pedagogiska debatten där den alltför sällan 
gör sig hörd. 

WLH arbetar på ett ambitiöst program för att etablera våra perspektiv i 
skolvärlden och låta många fler ta del av våra tankar om barn, uppfostran 
och lärande. 

Vill du stödja att waldorfskolorna har waldorfpedagogiskt utbildade 
lärare? Tycker du att de waldorfpedagogiska perspektiven behövs i dagens 
skoldebatt? Överväg i så fall möjligheten att bidra ekonomiskt till att rita 
en ny pedagogisk karta över utbildningslandskapet där waldorf finns med 
(se faktaruta). Det behövs så innerligt väl i våra tider!.

Skänk ett bidrag till 
WLH:s forsknings-
program. Sätt in ditt 
bidrag på WLH:s plus-
gironummer 358054-5 
och ange »WALDORF« i 
meddelanderutan.

Hemsida www.wlh.se

Sektionskretsen möts under 4 heldagar per år. Vid vartannat möte står 
en klasstimme i centrum för vår gemensamma utvecklingssträvan, ett 
arbetssätt som har pågått under många år. Sektionskretsen grundades 
under tidigt 1980-tal av Walter Liebendörfer med kollegor.

En mindre grupp håller i förberedelserna för och genomförandet av ett 
årligt »Svenskt Waldorflärarmöte«, som hålls i slutet av januari varje år. 
2011 års möte med temat »DEN SVENSKA WALDORFSKOLAN – ett rådslag« 
ägde rum på före detta Lärarhögskolan i Stockholm, numera Konrads-
bergs konferenscenter ägt av Stockholms Universitet. 350 lärare från hela 
landet deltog. Mötena samlar i regel så många eller fler deltagare.

Under år 2011 kunde pedagogiska sektionen finansiera projektet »ansö-
kan om eurytmi som nationellt godkänt ämne i nya gymnasieskolan« det 
vill säga arbetet att utforma den ganska omfattande ansökan. Nu, i början 

av 2012 har ansökan till vår stora glädje blivit godkänd av Skolverket. Hade 
inte detta gjorts, vore ämnet eurytmi struket från schemat i waldorfsko-
lornas gymnasiedelar. 

Ett annat åtagande  för sektionen är att möjliggöra deltagande i Inter-
nationella konferensen för Waldorfpedagogik – före detta HaagerKreis 
- ett internationellt samrådsorgan inom inom waldorfrörelsen. Regula 
Nilo har, efter Walter Liebendörfer, under de senaste 12 åren deltagit i 
dessa möten.

I samband med lärarmöten översätter vi studie och förberedelsemate-
rial. Vi har sedan något år också en hemsida som en flik på Antroposofiska 
Sällskapets hemsida där vi lägger ut aktuellt material gällande waldorf-
rörelsen. Bl a kan man där läsa om vilka kriterier som gäller för att kunna 
kalla sig waldorfskola..

sek t ioner n a s 
v er k s a m he t sber ät t el ser 

f ör  2011
–

t e x t
Regula Nilo

m edic in s k a  sek t ione n

pedag o g is k a  sek t ion s k r e t se n

I den årliga internationella medicinska konferensen i Goetheanum i sep-
tember var temat samarbetsförmåga och konfliktberedskap inom de 
antroposofiska medicinska verksamheterna. Det är en viktig källa till 
inspiration och förnyelse att delta i dessa stora konferenser. Tyvärr har de 
senaste åren endast få svenskar deltagit. Det gäller också det årliga Nord-
iska läkarmötet i januari, som 2011 genomfördes i Helsinki. Vi hoppas att 
till nästa års möte att förändra det då det skall arrangeras här i Sverige.
Under året har Vidarklinikens utbildningsenhet under Ursula Flatters 
ledning och i samverkan med LAOM ordnat en kurs om smärta och dess 
behandling i mars. 3 månader senare ordnades där för första gången en 
IPMT-kurs (International Postgraduate Medical Training) som har som 
mål att utbilda nya läkare i hela världen till att bli certifierade antropo-
sofiska läkare. Tema var det metabola syndromet (diabetes, fetma, högt 
blodtryck). En större grupp ryska läkare deltog i denna utbildning. Den 
avslutades med en kurs för alla medicinskt verksamma med samma tema, 
där SAMT var medarrangör. SAMT är den takorganisation där alla olika 
yrkesföreningar inom den antroposofiska medicinen i Sverige är med.
Vid de olika läkarkurserna deltar nu regelbundet ett 20-tal yngre läkare. 
Praktikplatser för dem behövs och planeras på Vidarkliniken. Fortfarande 
finns alltför få läkare utanför Järna-Stockholmsområdet som praktiserar 
antroposofisk medicin i sin dagliga verksamhet.
På Vidarkliniken fortsätter arbetet med att få till en verksamhet med ba-
lans mellan intäkter och utgifter samtidigt som kvalitetsmålen bibehål-
les. Strömmen av remisser från läkare ute i de landstingsområden som 

t e x t
Kristian Holmberg
Ordförande i LAOM, 
Läkarföreningen 
för Antroposo - fiskt 
Orienterad Medicin
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t e x t
Dick Tibbling

l ä k epedag o g ik  o c h 
s o c i a lt er a pi

Ett arbete har påbörjats med att utveckla ett forsknings- och kunskaps-
centrum för Läkepedagogik och Socialterapi (Fokuc). Initiativtagare är 
Jackie Swartz, Ingrid Liljeroth och Dick Tibbling. Syftet är att skapa ett 
forum där det finns möjligheter att mötas och bearbeta erfarenheter 

kliniken har avtal med, vittnar om att kliniken är känd och uppskattad 
för sin rehabiliterande verksamhet. Samtidigt finns det ideologiska mot-
ståndare som för fram sina kritiska synpunkter på klinikens verksamhet 
så snart tillfälle erbjuds.
På hösten kom det domslut som förändrade det rättsliga läget för läkare 
som vill arbeta mer med komplementära metoder. Högsta Förvaltnings-
domstolen  frikände 23 september leg.läkare  Anders Pettersson (tidigare: 
Forneus) från den dom om 3 års prövotid som HSAN (ansvarsnämnden) ut-
färdade i november 2005. Det han hade gjort fel var enligt Socialstyrelsen 
att bryta mot den praxis som gällde i Sverige, att homeopatisk behandling 
inte ansågs vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och 
endast fick användas i undantagsfall på patientens begäran när ingen an-
nan behandling finns att tillgå (sista halmstrå- principen).
I högsta förvaltningsdomstolens dom konstateras att den risk för pa-
tientsäkerheten som socialstyrelsen anför nämligen att patienterna inte 
skulle få den verksamma skolmedicinska behandlingen, var alltför oklar 
och hypotetisk. Man har inte i något fall påvisat att någon av dr Petters-
sons patienter lidit skada genom att verksam behandling uteblivit. 
Hur förändrar denna dom rättsläget för läkare som kan och vill behandla 
sin patient med en metod som tillhör en annan terapiriktning än den skol-
medicinska? Domen är prejudicerande, vägledande för hur andra domsto-
lar skall bedöma liknande fall. Det innebär att homeopatisk behandling 
och även behandling enligt antroposofisk medicin kan användas om man 
samtidigt i diagnostik och uppföljning genomför nödvändiga skolme-
dicinska åtgärder. En sådan integrativ medicinsk praktik förutsätter att 
den utförs i samråd med patienten i enlighet med § 1 i kapitel 6 i patient-
säkerhetslagen.
Till sist, gå gärna in på www.forbundetsal.org där vår största yrkesfören-
ing, den för sjuksköterskor, presenterar sig och sin verksamhet..

och kunskaper. De idéer som ligger till grund för praktiken måste hållas 
levande och utvecklas. Likaså måste praktiken utvecklas i förhållande till 
aktuell forskning och till förändringar i samhället.

Insatserna inom läkepedagogik och socialterapi har sin grund i varda-
gen och det vanliga livet. Utvecklingsarbetet utgår därför från vardagen 
där helheten och komplexiteten finns. Ett fenomenologiskt perspektiv 
är i detta sammanhang fruktbart eftersom det ger förutsättningar för 
att studera »vad vi ser och uppfattar«. Detta kan kompletteras med ett 
systemteoretiskt perspektiv som har sin grund i olika kunskapsfält och 
skapar sammanhang mellan fenomenen. Vilka utvecklingssteg som arbe-
tet kommer att ta beror på den aktivitet och de initiativ som väcks.

Årets »majdagar« d.v.s. de nordiska studiedagarna för läkepedagogik 
och socialterapi ägde rum 1 – 4 juni (Kristi himmelfärdshelgen). Temat 
var: »Att finna sin plats i livet« med underrubrikerna »Inkludering, F.N. 
- konventionen, Känslan av sammanhang«. Mötet samlade c:a 330 del-
tagare från de nordiska länderna och ett 30-tal deltagare från Ryssland. 
Idag ligger fokus på individen och dennes möjligheter till ett fullödigt 
liv. Det individuella perspektivet innebär att den enskilda personen ska 
kunna vara inkluderad i samhällslivet på sina egna villkor, inte som en del 
av ett kollektivt »handikapp«. Var och en har rätt att bli sedd och behand-
lad utifrån sin individuella utgångspunkt.  För att stärka de terapeutiska 
krafterna ska individen kunna uppleva att tillvaron är begriplig, att den 
går att påverka och att den är meningsfull. Tankar som har funnits med 
i det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet i decennier har nu 
blivit allmänt vedertagna ideal.

Det gångna verksamhetsåret har för Värnas del inneburit bety-
dande förändringar. Efter många decenniers verksamhet har orga-
nisationen fått ett aktivt arbetande kansli. I januari tillträdde Astrid 
Källström(förbundssekreterare) och Paula Karlström (ordförande) en 
delad heltidstjänst och etablerade sig i kontorslokaler på Tuna Industriväg 
i Järna. Kansliets uppdrag är att utveckla Värnas arbete i riktning mot ökad 
medlemsnytta och bättre omvärldsorientering samt ett utvidgat nätverk 
med myndigheter och andra organisationer. Fokus under året har varit 
kvalitetssäkningsarbete, nyhetspublicering, redaktionsarbete och utgiv-
ning av tidskriften LÄS. Värna har publicerat fyra externa och två interna 
nyhetsbrev. Värna genomförde i maj, för andra gången tillsammans med 
Järna Kommunikation en »inspirationsdag« som riktade sig till kretsen 
av handläggare. Kansliet har tagit fram en powerpoint-presentation av 
och för Värna..

s e k t i o n e r n a 
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Året började med en Bildsektion utan ledning eller administration i Dor-
nach. Under hösten 2010 hade Allmänna sällskapets styrelse avskedat hela 
Bildsektionens administrativa del och sektionens ledare Ursula Gruber. 
Tomrummet fylldes efter det årliga kollegiemötet i Dornach med mycket 
mejl-växling över jordklotet och en ny gräsrötternas bildsektion började 
vakna till liv….. kanske på väg till en realisering av sektionens mantram, 
som Steiner gav Edith Maryon:

Läkande är blott
om hela gemenskapen avbildas
i den enskilda själens spegel
och den enskildas själens kraft
lever i gemenskapen.

En ny gemenskap har bildats mellan konstnärer över hela världen som 
känner sig förbundna med Rudolf Steiners konstimpuls.

Parallellt med detta har vår lilla grupp i Järna fortsatt sitt arbete genom 
att arrangera möten under våren och hösten. Konstnärer med mycket 
varierande bakgrund och uttrycksform har berättat om sina verk eller 
projekt och arbetssätt.

Under hösten har medlemmar i sektionen bidragit med workshops på 
Mikaelimötet i Järna med temat Den nya yogaviljan och ljusandning. Där 
var ämnet efterbilder av olika slag; genom betraktelse av växterna, tavel-
bilderna, landskapet eller klanger och upplevelse av rummets efterbild. 
Mötet avslutades med ett föredrag av Berit Fröseth om meditation och 
efterbild i samband med den moderna konstens historia..

t e x t
Filip Henley

bil d sek t ione n

t e x t
Thomas Lüthi

sek t ione n  f ör 
l a n t b ruk  o c h  n ä r in g

Sektionskretsen för lantbruk och näring ser, som ett organ av högskolan 
för antroposofi sin uppgift i, att dels fördjupa vissa frågeställningar och 
dels följa upp utvecklingen av arbetet inom olika verksamheter. Kretsen 
träffas fyra gånger om året. 

Genom sektionsarbetet blir frågeställningen allt tydligare hur Antropo-
sofiska Sällskapet med dess organ, kan utvecklas till och vara instrument 
för den antroposofiska rörelsen? Här i landet föreligger den intressanta 
situationen att det finns forum som är högskoleorgan, såsom högskole-
krets och sektioner inom vissa områden. Frågan som aktualiseras är hur 
vi kan använda oss av dessa organ, inte för att fatta beslut, men snarare 
för att skapa orter där gemensamma omdömesbildningar kan eller skulle 
kunna äga rum? Situationen uppstår lätt att omdömesbildningar som 
sedan leder till beslut som ofta påverkar ett större eller hela arbetsfält, 
mycket eller helt och hållet görs i respektive arbets- och ansvarssamman-
hang. För att enskilda initiativ mer skulle ta utgångspunkt i en gemensam 
omdömesbildning, behöver dessa forum användas aktivt och relevanta 
frågor kontinuerligt bäras in i dessa sammanhang. I förlängningen har 
det att göra med frågan hur vi lyckas med att få rörelsen att hänga ihop 
med Sällskapet och dess faktiska organ. Strukturen till detta finns inom 
Antroposofiska Sällskapet. 

Att bearbeta aktuella frågor som rör sig inom jordbruks- och närings-
området har eftersträvats för arbetet i sektionen.

Motiv och arbetsformer från lantbruksmötet i Dornach i februari 2011 
har tagits upp i sektionsmöten. Det var en konferens som under ledning 
av Claus Otto Scharmer och Nicanor Perlas i hög grad byggde på att arbeta 
med former där väsentliga möten mellan människor kan äga rum. Under 
konferensens gång byggdes bland många deltagare en känsla av medar-
betarskap upp kring en gemensam impuls.

Andra tema som bearbetades under det gånga året var:
Hur kan ersättning för biodynamisk odling se ut? Vad är väsentligt för 

biodynamisk odling? Arbetsdag under ledning av Nicanor Perlas. Utveck-
lingen inom olika verksamheter följdes upp: situationen på Nibble gård, 
BERAS projektet, Saltå kvarn och Biodynamiska Föreningen..

sek t ione n  f ör  hum a nior a

Den svenska gruppen av Sektionen för Humaniora fortsatte under 2011 
med studiet av och diskussionen kring Rudolf Steiners språk. Vi har träf-
fats i Kulturhuset i Ytterjärna med viss regelbundenhet men planerar att 
under 2012 förlägga ett antal möten till Stockholm.

Kärngruppen bestod av fem personer, som med stort engagemang 
fördjupade sig i frågeställningarna kring Rudolf Steiners ordval, särskilt 
vad gäller synonymer, bildspråk, liknelser, analogier och metaforer..

t e x t
Annika Diesen
För den svenska 
gruppen av Sektion 
der Schöne Wissen-
schaften (SSW)
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Under flera år har ett pågående fortbildningsarbete med eurytmi ägt rum 
på Kulturhuset i Ytterjärna. Intentionen har varit att följa eurytmins ut-
veckling från de första anvisningarna 1911/12 fram till 1924, då Rudolf 
Steiner gav de två sista kurserna i ton- och ljudeurytmi. Att övande följa 
denna utveckling innebär samtidigt en inre kunskapsväg, en möjlighet 
att verkligare och sannare leva sig in i det stora livssammanhang, som 
människan står inne i. Ur en sådan upplevelse kan inspiration och krea-
tivitet födas, vilket behövs för att efterhand ge eurytmin en förankring i 
livet självt, i alldagen, där den skall kunna bli en betydelsefull tillgång och 
kraftkälla för många människor.

»Denna konstart kommer att ställas in i livet så, att den inte bara är tillgänglig för en liten 
utvald grupp av människor – den skall finnas till för alla människor i deras olika livssam-
manhang, nu och i framtiden.«

(Rudolf Steiner till arbetarna vid Waldorf-Astoria cigarettfabrik i Stuttgart 
i maj 1919)

Tre kurser ägde rum under det gångna året, varje gång med en gästande 
kursledare. Michael Leber från Stuttgart, som arbetade med stämningar 
och själsinnehållet i språket. Carina Schmid, Dornach, fördjupade upp-
levelsen av konsonanternas verkan, beroende på om de går in i en form 
eller tenderar till upplösning. Det stora temat »Den kosmiska männis-
kan – djurkrets och planeter » utgjorde innehållet i den följande kursen 
med Ursula Zimmermann, Dornach. Hon blir också den som skall hålla 
den allra sista kursen i februari 2012 - »Kärleken som bärande element i 
eurytmin«.

När nu dessa kurser avrundas, sammanfaller det med att Eurytmin fyller 
100 år, vilket kommer att firas med en festival på Kulturhuset i Ytterjärna 
från den 24-27 juni.  Det blir en nordisk fest med eurytmi, sång och musik 
från alla de nordiska länderna, ett flertal olika workshops, och varje mor-
gon inleds med ett föredrag med demonstrationer: Om eurytmin som 
skolningsväg, eurytmins betydelse i skolan och eurytmi som terapeutisk 
impuls. Ett utförligt program kommer att sändas ut under februari..

Eurytmiprojektet Örjan är ett aktionsforskningsprojekt döpt efter skolan 
där de tre deltagarna Marianne Kleiser Fors, Maria Linden samt Regula 
Nilo är verksamma som eurytmilärare. Projektledare är Torgunn Finnset 
och som handledare finns professor Inger Eriksson från Stockholms uni-
versitet knuten till gruppen. 

Projektet genomförs enligt modellen Learning study som känneteck-
nas av att ämneslärare samarbetar om att utveckla undervisningens 
praxis inom ett begränsat kunskapsområde.  Den centrala frågan för 
Eurytmiprojektet Örjan handlar om på vilka sätt eurytmilärares planering 
av eurytmiundervisning kan relateras till lärande. Projektet pågår from 
augusti 2011 tom maj 2012 och finansieras av en mångfald sponsorer, 
däribland waldorfskolor, antroposofiskt orienterade stiftelser samt pri-
vatpersoner. Sponsorer och andra intresserade kommer att inbjudas till 
Kulturhuset i Ytterjärna den 3 maj för ett seminarium kring projektet. 
(separat annons i Kulturhusets kalendarium på nätet)..

t e x t
Inger Hedelin

t e x t
Regula Nilo

f r å n  a r be t e t  m ed 
e ury tm in  under  2011

e ury tm iprojek t e t  ör j a n

Eurytmin 100 år  
–
 en festival för alla

2011 var ett mycket intensivt och spännande år på Skillebyholm. Aldrig 
förr har platsen samlat så många studenter samtidigt i utbildning till 
trädgårdsmästare med förankring i det biodynamiska. Under årets första 
hälft avslutade 9 studenter på det tredje året sina studier och klass två hade 
8 studenter som inom kort skulle ge sig ut på sin första säsongspraktik. 
Första året på den nya yrkeshögskoleutbildning kom äntligen ut i växthus 
och odlingar när snön tillslut hade smält. För dessa 22 studenter väntade 
två LIA-perioder (Lärande i arbete) om 9 veckor under odlingssäsongen. 

Söktrycket till höstens kursstart på yrkeshögskoleutbildningen var 
större än föregående intag, det var 6 sökande per utbildningsplats.

Deltidsutbildningen är ett eftertraktat alternativ för personer som öns-
kar studera vid sidan om sitt ordinarie arbete, under 2011 var 35 deltagare 
inskrivna på deltidsutbildningen.

I slutet av augusti startade nya klass ett med 24 studenter och under 
andra halvan av höstterminen kom både klass tre och två tillbaka vilket 
gjorde att Skillebyholm avslutade 2011 med 53 heltidsstudenter och 35 
deltidsstudenter..

t r ä d g å r d sm ä s ta r  -
u t bil dnin g e n  v id  Sk il l eb y hol m 

t e x t
Daniel Hörberg
Björklund
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Biodynamiska föreningen i Sverige har omkring 750 medlemmar. Sedan 
några år ligger föreningens kontor vid Kristofferskolan, vid Brommaplan 
i Stockholm. Lasse Hellander är verksamhetsledare och Ulrika Höijer ar-
betar med det dagliga kontorsarbetet. 

Föreningen har nyligen delat upp sig i två delar: Biodynamiska Yrkesod-
larna – för dem som lever av sin odling – och Biodynamiska Föreningen 
– för konsumenter och hobbyodlare som vill stödja det biodynamiska 
arbetet i Sverige. Uppdelningen gjordes av praktiska skäl. 

Du kan läsa mer om föreningen på dess hemsida www.biodynamiskt.
se. Här är några exempel på vad föreningen gör:

Den ger ut tidskriften »Biodynamisk Odling« med 4-6 nummer per år 
samt översätter och publicerar årligen Maria Thuns »Så- och Skördeka-
lender«. 

Den svarar dagligen på frågor som rör odling, mat och hälsa. Dessutom 
förmedlar den kontakter mellan konsumenter och odlare/grossister/
butiker.

Den driver ett projekt om matens betydelse i skolan, där ett av målen 
är att få Waldorfskolor och förskolor att i större utsträckning använda 
biodynamiska produkter i skolorna. 

Föreningen är representerad bland annat på trädgårdsmässan i Älvsjö 
samt skördemarknaden på Skillebyholm. Som representanter för fören-
ingen håller Torgny Walldén, Lars Kjellenberg och Lasse Hellander före-
drag och kurser i olika sammanhang.

Andra pågående aktiviteter exempelvis: Samarbete med andra ideella 
föreningar (nätverket »GMO-fritt Sverige«, Sveriges Konsumenter, Slow-
food, m.fl); Remiss- och lobbyarbete; Engagemang för fria kultursorter 
och biodynamisk biskötsel; Holma Folkhögskola; Biodynamiska Preparat-
tjänsten (tillverkning och försäljning av de biodynamiska preparaten)..

t e x t
Lars Kjellenberg

s v e n s k a  biody n a m is k a 
f ör e nin g e n

im ag in at ion  el l er  op t is k 
il l u s ion?

En kommentar 
till Hartwig 
Schillers 
artikel »Ideal 
motbild« om 
utställningen 
See!Colour!

t e x t
Berit Frøseth

Utställningen See!Colour! har fått mycket uppmärksamhet i våra media. 
Framför allt är det James Turrell som har väckt intresset. Som representant 
för "första divisionen" inom den internationella konstvärlden har Turrells 
installationer redan krävt sin tribut av dispyt och analys. För vissa känns 
det som en ära att Turrell har vald att satsa just på Järna. Andra frågar; 
varför är han här? Vad förbinder Turrells konst med en antroposofisk 
idévärld? - Efter Hartwig Schillers artikel i förra nummer av Forum, Ideal 
motbild, känner jag mig manad att ta fram ett perspektiv som jag anser 
inte har kommit fram i samband med utställningen. 

För några år sedan höll jag ett föredrag i Oslo över temat meditation 
och konst och avslutade föredraget med att visa ett verk av Turrell. Jag 
fascinerades den gång - som nu - av Turrells konstnärliga grepp. Som en 
ljuskonstens Mark Rothko gestaltar Turrell färgade rum där man bokstav-
lig talat kan ta steget in i färgen för att "dricka ljusets elexir." Turrell vill 
inte skapa konstföremål. Han lyfter fram medvetandet om perceptionen, 
utforskar det oskiljaktiga förhållande mellan konstverk och betraktare, 
det att vara och det att veta, den som tänker och det tänkta. Han vill göra 
själva seendet till konstens innehåll. Inför ett sådant projekt - och med 
en bit av den antroposofiska kunskapsteorin i bagaget - kan man inte 
annat än häpna!

När jag i somras fick uppleva ett flertal av Turrells verk, ställdes jag in-
för dessa på ett direkt sinnligt och mer existentiellt sätt. Visset fanns en 
möjlighet att kunskapa på olika nivåer, så som Schiller mycket noggrant 
beskriver det. Här kan man enligt Schiller erfara hur sinnesintrycken ver-
kar på kroppen fysiskt eteriskt, iaktta förbindelsen mellan förnimmelse, 
upplevande och förståelse. - Långt kan jag följa Schillers resonemang. När 
han därefter gör ett språng in i en andlig dimension, då skiljs våra vägar. 
För mig verkar detta "ryck" fenomenologiskt obegripligt. 

Jag är ingen utpräglat forskarnatur, Turrells konst är därför inte det ut-
tryck som ligger mitt hjärta närmast. Själv fascineras jag kanske mest av 
Turrells arkitektoniska rum. Inspirerade av zenbuddhism och kväkartra-
ditionens rena estetik dyker byggnaderna upp, ibland på övergivna, 
isolerade platser, som halvt dolda hemlighetsfulla höljen för ett inre 
skeende. 

Det var dock ett påtaglig faktum att jag kände ett starkt obehag när jag 
begav mig in i dessa rum.  En känslig person kan nog uppleva installatio-
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nerna och det digitala ljusets verkan som en 
belastning på kropp och sinnen. I Skyspace 
blev erfarenheten av färgens ljusspel i sam-
klang med himlen tidvis frustrerande. Den 
optiska förtätning som skapades genom 
komplementärkontrast framkallade hos 
mig en stark overklighetskänsla. En lätt-
nad uppstod när jag upptäckte några fåglar 
i den runda taköppningen, ett tecken till 
verkligt liv i alla fall! Snarare än att öppna 
upp för färgens inre dimension skapade lju-
sets kvalitet en barriär mellan inre upple-
velse och yttre sinnesintryck. Jag isolerades 
inom ett sinnligt, fysiologiskt manipule-
rat universum. Färgen kändes främmande, 
himlen rycktes bort. Blotta tanken på att 
vistas i den lite tuffare upplevelsebubblan 
Bindu Shards med dess "psykedeliska" ljus-
flimmer kändes omöjlig. 

För mig återstår en väsentlig fråga i sam-
manhang med Turrells konstverk. Den 
mycket enkel: Frågan om det digitala ljusets 
andliga substans, det konstnärliga mate-
rialets förbindelse till det elementariska 
och dess väsensart. Materialets betydelse 
för verkets kraft att förmedla var Steiners 
främsta angelägenhet. När Steiner talar 
om det "att stå inne i färgen" och att närma 
sig dess väsen är detta en process i det ete-
riska som skall lyfta medvetandet upp till 
en imaginativ sfär. Uttryckt med Schillers 
egna ord: "För att närma sig färgens väsen 
behövs "ett ryck för att fattande av kvalite-
terna av det levande skall visa sig." - Det är 
en aktiv handling där man både skapar och 
iakttar sig själv inom en fördjupat tanke-
organism av samtidighet och helhet. Det 
som Steiner kallar ljusandning, - den nya 
yogavilja - med dess rörliga efterbilder av 
färg och form är något som väver och lever i 
ljusetern. I det digitala ljuset är denna ljuse-

ter kraftigt dämpat eller släckt, den andliga 
efterbilden verkar inte finnas. 

Turrell är utbildat inom perceptionspsy-
kologi och fysik och använder sina kun-
skaper om komplementärkontrast och fy-
siologiska efterbilder med beundransvärd 
precision. Hos Turrell upplever vi ett språk 
som är snarlikt det begreppsapparat som 
vi antroposofer rör oss med, men talar vi 
om samma sak? Vilka fenomen som döljer 
sig i det digitala ljusets fält är inte bara en 
fråga för avancerade fysiker, utan också 
en esoterisk, etisk fråga som väver djupt 
in i nutidens existentiella val. I det virtu-
ella rummet finns en referens till något, en 
parallell verklighet, som "härmar" andliga 
skeenden och påminner om dem; tid kol-
lapsar, rum upphör: I Darkspace framkallas 
ur mörkret, utsläckningen eller tomrum-
met, "en digital imagination". I ett annat 
verk Tall Glass, framställer Turrell färgö-
vergångar skiftande mellan centrum och 
periferi på ett sätt som är näst intill identisk 
med en meditativ övning Rudolf Steiner gav 
till en av sina elever, fast skillnaden är väl 
uppenbar? 

När så Schiller uttrycker att Skyspace ger 
"ett gott exempel på uppvaknande till det 
eteriska livets verklighet" och att "varsebli-
vande av Kristus beror på denna paradigm-
växling" och att "detta förlopp motsvarar 
grundprincipen för helande verkan", då kan 
jag inte annat än studsa till. Jag har ingen 
anledning att betvivla någon persons inre 
upplevelser i samband med det ena eller 
andra konstverket. Genom betraktarens 
medverkan och skapande verksamhet i 
samband med konstupplevelsen kan upp-
vaknande och helande naturligtvis uppstå 
i mötet med de mest olikartade konstut-
tryck. Också de som vi i vanliga fall vägrar 

acceptera. Att verket skulle fullbordas i be 
traktarens inre förändrar inte den motvärld 
som förvekligas in i det fysiska genom våra 
konstnärliga val. Jag kan inte annat än ställa 
frågan om det just är en "föreställnings-
mässig begreppslighet" som hos Schiller 
gör sig gällande; en idealiserad motbild 
som kringgår frågan om det "verkliga" i 
samband med konstverkets substans. När 
Schiller därefter i ett referat från sommar-
mötet på Åland visar på "uppgiften till sär-
skiljande, att igenkänna verkligt och sken-
bart eteriskt liv, att inte förväxla lamm med 
vargar", då ställs frågan på sin spets.

Många har frågesatt Turrells domine-
rande plats vid utställningen i Ytterjärna. 
Representerar Turrell den strävan som ut-
går från Rudolf Steiners konstimpuls? Vad 
innefattar denna impuls? Är det andens 
skapande förvandling av människa och 
konstnärlig material? Är det individens och 
konstnärens kontakt med den inre kreativa 
källan? - Jag skulle vilja svara ja på denna 
frågan. På en nivå är naturligtvis både du 
och jag och alla sanna konstnärer "antropo-
sofer". Är det överhuvudtaget meningsfullt 
att försöka identifiera det som går ut över 
det andligt universella som kännetecknar 
genuin konst?  - Ja, varför är vi här?

Ingen har blivit så föraktad som Steiner 
för att han hade en egen vision om konst. 
Själv känner jag det inte som begränsande, 
snarare som en utmaning att försöka för-
stå de inre kvaliteter Steiner visade på: Det 
antroposofiska manifestet - om man så vill 
- hade i likhet med det dadaistiska, Blaue 
Reiter, de abstrakta expressionisternas 
manifest, en särskilt ande och ett budskap. 
Tidlöst – men ändå präglat av intentioner 
och inre val som kännetecknar dess djupare 
verkningskvalitet. Framför allt handlade 

det om en metod som ger konstverket liv 
genom högre erfarenhet. Därmed är inte 
sagt att dessa kvaliteter inte kan förverk-
ligas med större konstnärlig kraft utanför 
antroposofiska kretsar.

När jag nu ser tillbaka på sommarens 
händelse kommer jag ihåg utställningen 
"Miljö som ger liv" på Liljevalchs 1974 och 
en av de sista intervjuerna som blev gjort 
med den åldrande Arne Klingborg i tidskrif-
ten Balder. Blicken var fast – men också lite 
sorgsen: Postmodernismen har förstörd 
konstbegreppet, hävdade Arne den gången. 
Marinettis visioner om maskinmänniskan 
håller på att bli verklighet. Arne tillhörde 
en generation som bara i liten utsträckning 
gick in på det moderna avantgardet och den 
digitala konsten. Marinetti, å andra sidan, 
och dennes idealisering av tekniken, ma-
skinen som kommer att få själ, denna fram-
tidsvision tog Arne upp vid flera tillfällen. 

Steiner hade själv ett intresse för ny tek-
nik och utvecklade en färgat ljussättning 
i samband med scenkonsten. I dag ställs 
vi inför helt andra utmaningar i samband 
med elektronikens verkan på liv och miljö. 
Frågan om Turrells plats i Järna handlar inte 
om ett för eller mot, snarare om ett kun-
skapande. En konst som vill "hälsa det inre 
ljuset" lär väl identifieras inom en rörelse 
som grundar sig på esoterik? Om inte vi an-
troposofer ställer frågan om färgens inre 
substans, vem skall då göra det? Skyspace 
har kommit för att stanna i Järna. Jag ser 
den inte som ett mörkt järtecken, fast frå-
gan om Järnas framtid är komplex. Möjli-
gen kan man se det som en pant i Fausts 
efterföljd, den själsliga eftergift som är 
nödvändig för att växa i insikt? .
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Antroposofin kan bara leva genom människor. I boken, i bokhyllan har 
den inget liv. Inte heller om den som ren intellektuell kunskap refereras 
eller återberättas får den liv. Den får bara liv genom människan. När den 
gått genom individens märg och ben. När den utifrån egna upplevelser och 
erfarenheter till slut kan formuleras i egna ord får den ett värde för världen, 
blir den real och sann. 

Ingen annan kan leva mitt liv. Även om jag varnas för groparna, får råd 
hur jag skall ta mig upp ur hålen, kan ingen annan göra det åt mig. Jag måste 
själv leva mitt liv, göra jobbet. Jag måste själv lida mig igenom blåmärken, 
misstag och missöden som formar det som blir mitt liv. Liksom ingen an-
nan kan leva mitt liv, kan ingen annan leva antroposofin åt mig. Jag måste 
själv idissla mig igenom den, låta den bli en del av mig. En upplevd sanning i 
mig. Då får den liv och kraft. Då växer den långt utöver mig och tar med mig 
i bara farten. Det är över hundra år sedan Steiner levde. Han verkade under 
en annan tid, talade under andra förutsättningar liksom människorna var 
annorlunda, mentalt, medvetenhetsmässig, kulturellt och socialt. Då gick 
kunskapen om antroposofin rakt ner i viljan hos människorna. Steiner 
levde antroposofin, gav den liv och detta liv fortplantades bland medlem-
marna och mynnade ut i en stark skaparkraft och i skapandet av en mängd 
institutioner, skolor och verksamheter 

Idag är vi människor helt annorlunda. Vi lever i en helt annan miljö och 
har helt andra förutsättningar. Livet och viljekraften i antroposofin har av-
tagit och det räcker inte längre till att upprätthålla institutioner, skolor och 
andra verksamheter. Det räcker inte längre med »bara« kunskap om antro-
posofin, eller att ha läst Steiner från pärm till pärm och föra det vidare.  

Livet har idag flytt ur den antroposofiska impulsen och kvar är yttre for-
mer, modeller, skalet. Antroposofin kan idag inte bara vara en lära, en mo-
dell, så här gör man. Den måste få bli en levd del i varje enskild människa. 
Antroposofin måste få bli människa. Som den för hundra år sedan fick liv 
av Steiner och gick rakt ner i vilja och handling måste den idag bli en inre 
angelägenhet. Inte bara ett intellektuellt tankegods som presenteras, utan 
bli till sann upplevelse och realitet i mig. Att när man en möter en antro-
posof  känner man, wow det här var något speciellt. Vad är det som lyser 
ur ögonen på den människan? Det räcker inte längre att bara möta läror, 
tankar, kunskaper i vår katastrofala tid. Antroposofin måste få bli en del 
av oss med allt vad det innebär av eget personligt arbete, självinsikt, själv-
disciplin och självuppfostran. »Känn dig själv« devisen kan idag inte längre 

t e x t
Christhild Ritter

stanna vid insikten om att människan består av kropp, själ och ande. Den 
måste ända ner i vårt personliga djup och mörker, in i våra privata skryms-
len och gömmor och belysas med medvetandes ljus och förvandlas med 
hjälp av jagets kraft. Antroposofin och dess ursprungliga impuls är stark 
nog. Men den kan företrädas på olika fruktbara sätt. Är det inte på frukten 
man känner trädet? Ingen frukt  -  dålig jordmån. Antroposoferna äger 
inte antroposofin. Äger antroposofin gör den som lever den, oberoende 
av om man är en insatt lärd och kunnig antroposof, medlem i sällskapet 
och högskolan eller en helt vanlig människa som aldrig satt sin fot i något 
antroposofiskt sammanhang. Världen äger antroposofin. .

s va r  t il l  a r t ik el n 
»judi t h  von  h a l l e  o c h 

de n  v i ta  l o g e n«

t e x t
Peter Broström

Artikeln av Göran Fant om Judith von Halle och hennes bok »Rudolf Stei-
ner Meister der weissen Loge« kan väcka olika frågor.

Mycket av det som Göran Fant skriver i början av sin artikel, om att man 
inte ska låta sig ledas av en blind auktoritetstro, kan man helt hålla med 
om.  Men som komplement till en avvaktande och kritisk hållning kan 
man undra om det inte är lika viktigt med inlevelseförmåga och intresse 
i förhållande till de som tänker helt annorlunda än man själv – för det är 
väl så att det är en väsentlig kvalitet inom den antroposofiska rörelsen 
att det måste kunna finnas olika sätt att tänka och forska, olika sätt att 
förhålla sig till antroposofin?

Olikheterna mellan Göran Fants och Judith von Halles sätt att förhålla 
sig till antroposofin kommer tydligt fram i artikeln.

T.ex. refererar Göran Fant ett avsnitt i Judith von Halles bok, om fel-
aktigheterna i Rudolf Steiners födelseregister. Det som Judith von Halle 
här har utforskat upplever Göran Fant som »en dramatisk konspirations-
teori« och han verkar förvånad över att Rudolf Steiner (enligt Göran Fants 
tolkning av Judith von Halle) vid 12 års ålder på eget bevåg skulle ha rest 

l ä s a r b r e v

Peter 
Broströms 
svar till Göran 
Fants artikel i 
förra numret



68 69

tillbaka till Drascovec för att korrigera den felaktiga informationen. Även 
om Göran Fant av någon orsak har gjort ett »förenklat« referat, så stäm-
mer detta inte med Judith von Halles skildring. Hon skriver att det först 
var vid 18 års ålder som Rudolf Steiner tog detta initiativ och ändrade det 
felaktiga namnet. Vid 12 års ålder reste han dit för att se om han hade 
skådat rätt att det fanns fel i födelseregistret. Hela förloppet som Judith 
von Halle andligt har utforskat kallar Göran Fant utan en riktig förklaring 
för »en skön legend«.      

I förbindelse med omnämnandet av Goetheanum-branden ger Göran 
Fant en väsentlig hänvisning till tidskriften »Das Goetheanum« nr 1-2 
2007. Där skildras att Jakob Ott, vars förkolnade lik efteråt påträffades 
inne i byggnadsresterna, inte var brandstiftaren, så som man ursprung-
ligen trodde.

I samband med detta hänvisar Göran Fant till s. 102 i Judith von Halles 
bok och han refererar på följande sätt:

 »Ty hon (Judith von Halle) ser också, vilket är lättare att förstå, Goe-
theanumbranden som ett verk av mäktiga motståndskrafter. Men hon 
tillägger att Sorats sändebud också straffades av de goda krafterna som 
lät brandstiftaren brinna inne i resterna av byggnaden.« 

Även om man har läst boken tidigare kan det vara svårt att minnas den 
exakta formuleringen, men i alla fall kan man förvånas över att Judith von 
Halle skulle ha talat om att de goda makterna straffade brandstiftaren. 
När man sedan läser i boken s. 102 upptäcker man att Judith von Halle 
inte als skriver om något straff och inte heller talar om att det var de goda 
makterna som straffade den (förmodade) brandstiftaren. Var får Göran 
Fant detta ifrån?

Judith von Halle skriver (prel. översättning):
»Som exempel måste nog också brandstiftaren av Goetheanum-bran-

den kunna ses som en medhjälpare till att uppfylla andra personligheters 
intentioner. Ett indicium för detta är, att han själv fann döden i flam-
morna – på så sätt kunde de som egentligen drog i trådarna inte bli för-
rådda eller upptäckta«. 

Förhoppningsvis kommer många att läsa Judith von Halles bok i original, 
så att man kan bilda sig ett eget omdöme.

Kanske även artikeln av Göran Fant indirekt kan bli en impuls till att 
vårda mångfalden av antroposofiska riktningar, strömningar och olika 
sätt att forska..

Det är förträffligt att den av mig högt aktade Peter Broström och jag är 
ense om att det är viktigt med inlevelse och intresse i mötet med olika 
tankar. Liksom att jag i all anspråkslöshet förhåller mig på ett annat sätt 
än J v H i fråga om tankens frihet också gentemot Rudolf Steiner. Vi är 
också ense om att den antroposofiska rörelsen skall ha utrymme för olika 
synsätt. Är det då inte förträffligt att Judith von Halle kan publicera sina 
böcker, och att någon, jag exempelvis, sedan kan finna en av dem proble-
matisk och att Peter Broström sedan kan skriva att han tycker att jag har 
fel? Och, slutligen (?) jag kan säga att jag inte tycker att jag har så fel.

J v H talar faktiskt om en konspiration av Den svarta logen som kämpar 
mot den vita om världsherravälde. Hon anser att ett nedslag av denna 
kamp är manipulationen (om det nu är en sådan) av Rudolf Steiners födel-
sedatum. Fortfarande tycker jag det är förvånande att mörkrets makter 
lägger ner så mycket energi på en sådan sak, samtidigt som det naturligt-
vis står Peter Broström och J v H fritt att betrakta detta på ett annat sätt.

Min synpunkt på påståendet om att RS vid tolv års ålder skulle ha fö-
retagit den beskrivna resan är inte om det är sant eller inte. Därom har 
min andliga forskning intet att förtälja. Min kritik handlar om att J v H 
beskriver det som ett faktum utan att redovisa källor till sin uppseende-
väckande uppgift. Resonemanget är förkortat och tar inte påståendet om 
den andra resan som inte heller har några belägg. Utom det underför-
stådda att även den är ett resultat av hennes (för läsaren okontrollerbara) 
andliga forskning.

Det skall medges att min formulering om högre makters »straff« mot 
den påstådde brandstiftaren i samband med Goetheanumbranden var en 
väl fri tolkning av J v H. Men poängen i mitt resonemang var faktiskt att den 
i branden tragiskt omkomne felaktigt utpekats som mordbrännare och 
att J v H klandervärt upprepar denna numera avskrivna misstanke. Peter 
Broströms korrektare tolkning av hennes text visar ett ännu tydligare 
exempel på den här bokens, enligt min uppfattning, konspirationsteo-
retiska förvillelser..

Göran Fant 
svarar 
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Lars föddes i Göteborg den 5 februari 1947. Pappa Arne var försäljare på ett 
företag i Linköping som sålde tågvirke och mattor och som hade kontor 
i Göteborg. Mamma Marianne var hemmafru. När Lars är fem år gammal 
flyttar familjen till Gullheden där man sedan bor kvar under hela uppväx-
ten. Till Lars stora glädje begåvas han också med en lillasyster, Ulla, vilket 
är en stor och betydande händelse för honom.

Redan från sex sju års ålder tycks det vara klart vilken väg Lars kommer 
att välja i livet, både när det gäller det inre livet och det yrkesmässiga. 
På söndagarna vaknade Lars tidigare än sina föräldrar och visste att han 
inte får börja leka utan bör hålla sig stilla. Lars finner då själv ut att gå till 
kyrkan, svenska kyrkan, för att där ta del av de verksamheter som finns 
för barnen. Dit gick således Lars, varje söndag.

När Lars pappa blir sjuk, får mamman så småningom kontakt med en 
homeopat, Hilding Jonsén. Genom honom möter familjen antroposofin 
och Kristensamfundet och det är också Hilding som sedan hjälper pappan 
under dennes sjukdom fram till hans död 1954, då Lars är sju år gammal. 
Hilding har sin mottagning i samma lägenhet som Kristensamfundet har 
sin verksamhet. En dag föreslår Hilding för Lars’ mamma att hon borde gå 
till kyrkan, till en Människovigningens handling. Då mamman svarar att 
hon inte är religiös, menar Hilding att det är just därför hon ska gå.

Nu började även Lars att gå på Söndagshandlingen för barnen, som var 
en gång i månaden. Lars kände att en Söndagshandling en gång i måna-
den för barnen räckte gott och väl. Det var under barndomstiden många 
präster som gästade och övernattade i hemmet. Lars mor tog förutom de 
svenska prästerna emot Johannes Hemleben, Friedrich Benesch, Gott-
fried Husemann och Rudolf Frieling för att nämna några. Här möter Lars 
det tyska och hans barnasjäl präglades säkert av alla dessa möten med 
prästerna och det tyska.  Lars kände sig alltid starkt förbunden med det 
tyska språket, den tyska litteraturen och kulturen. Stor betydelse för den 
förbundenheten har även en resa som Lars fick göra till södra Tyskland 
tillsammans med ett tyskt hembiträde som var i familjen då han var 11 
år gammal. 

En annan Tysklandresa företar Lars, 15 år gammal, när han nu tillsam-
mans med Britt Anderson och Margareta Karlsson från Norrköping åker 
bil genom Tyskland för att hälsa på hos familjen Benesch i Stuttgart. Lars 
träffar många ungdomar hos den stora och fattiga familjen Benesch. 
Maten är knapp, ofta bara kvark och potatis till middag och Lars lider av 
den otillräckliga maten och den starka värmen som gör att till och med 

asfalten rinner. Lars känner att det belastar hans konstitution och han 
får rådet att göra läkeeurytmi. Lars går med stor noggrannhet själv runt 
i Stuttgart och frågar tills han möter en läkeeurytmist som kan hjälpa 
honom. Lars ministrerar även under den här tiden i Werfmershalde, den 
stora kyrkan i Stuttgart. 

I skolan var Lars extremt begåvad och sökte till anrika Hvidtfeldska 
högre allmänna läroverk. Där följde nu en tid av intensiva studier som 
på sätt och vis står i bjärt kontrast till den fina och omvårdande tillvaron 
i hemmet och i Kristensamfundet. Klädseln var strikt; tunga väskor med 
läxböcker; gammaldags docenter och ett anrikt och fint lärosäte. Lars 
medger att han var svag i musik och gymnastik, i övrigt idel toppbetyg i 
ett som Lars själv säger »hyfsat« studentbetyg.

Samtidigt som Lars studerar är han aktiv i Kristensamfundet i Göteborg, 
han ministrerar och börjar själv som nykonfirmerad att leda studiegrup-
per för ungdomar. Ett år uppför man julspelet med jungfru Maria i jeans.  

Lars hade planer på att bli läkare men 1965 på ett ungdomsmöte i Norge 
talar Lars med Dr. Benesch om att han önskar blir präst i Kristensam-
fundet. »Ja«, svarar Dr. Benesch, »då blir du prästvigd när du är 24 år«. 
Innan Lars börjar sin prästutbildning gör han lumpen. Tiden i det militära 
tilltalar honom inte. Han berättar att de första tre månaderna gick åt till 
att prova skor då Lars hade lite speciella fötter och det var svårt att hitta 
något dugligt att marschera i. De tre följande månaderna gick åt till att 
leda studiegrupper i antroposofi vilket Lars även lyckades med inom det 
militära. De därpå följande tre månaderna gick åt till att försöka komma 
därifrån. Till sist tillbringade han en månad med kontorsarbete innan 
det hela var över.

En månad efter avslutad militärtjänstgöring börjar Lars på prästsemi-
nariet i Stuttgart 1967. Det var ett stort beslut för Lars. Lars sade att det 
viktiga är att genom all den kärlek och omvårdnad han fått hemifrån, har 
han fått en möjlighet att gå vidare och verka ute i världen. Och Lars är och 
förblir övertygad om att det för honom bästa sättet detta kan ske på, är 
genom att verka som präst i Kristensamfundet.

Vintern 1969 då Lars för en tid studerar teologi i Uppsala insjuknar mo-
dern. Lars hjälper henne att komma till kliniken i Arlesheim. Moderns 
uppehälle där bekostas av Irene Karlström, en nära vän till familjen som 
även bekostade en del av Lars studier i Stuttgart. I mars 1971 avlider Lars 
mor som han är väldigt förbunden med. 

I november samma år prästvigs Lars i München av Rudolf Frieling. Lars 

l e v n a d s t e c k n i n g l e v n a d s t e c k n i n g

t e x t
Daniel Rudklint
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blir skickad till församlingen i Lübeck. Där 
arbetar Lars tillsammans med en äldre 
kvinnlig kollega fram till påsk. Då blir kol-
legan oväntat och plötsligt sjuk får Lars un-
der drygt ett år arbeta som ensam präst med 
understöd från bland annat Hans-Werner 
Schröder. 

På våren 1973 menar Johannes Hemleben 
att det är för ansträngande för Lars att vara 
ensam präst i församlingen. Lars förflyttas 
till församlingen i Bremen. Församlingen i 
Bremen är stor och här finns redan tre kol-
legor, Friedrich Gädeke, Cordelia Böttcher 
och Herbert Klose. Lars arbetar tre år i Bre-
men och han beskriver det som en »stjärn-
tid«. Här lär han känna församlingsarbete 
från grunden och har även ansvaret för fi-
lialen i Bremerhaven. 

Under tiden i Bremen drabbas Lars av 
en livskris då han är 28 år gammal. Det är 
någonting som gör att krafterna tryter. En 
läkare säger till honom att han måste sluta 
med att vara präst och med det meditativa 
inre arbetet. Istället borde han börja arbeta 
i Eckwälden, på Wala, som odlar plantor för 
tillverkning av antroposofiska mediciner.

Det vill inte Lars, som tar råd av Dr. Bene-
sch. Lars kommer igenom krisen, men Lars 
har sedan för resten av livet att kämpa med 
att hans krafter emellanåt delvis tryter.

Lars är kvar i Bremen till 1976 då han kom-
mer till Oslo. Överflyttningen till Norden 
var inte helt lätt för Lars eftersom han un-
der många år förbundit sig starkt med den 
tyska kulturen, det tyska klimatet och det 
tyska språket. Lars arbetade fem år i Oslo, 
det är en fin tid då Lars knyter många vär-
defulla kontakter. 

1981 landade så Lars i Stockholm, sam-
tidigt som Felix Nieriker. Det blev inled-
ningen till 30-årigt samarbete. Tillsam-

mans med Uwe Lemke bär de ansvaret för 
församlingen och filialerna i Norrköping, 
Lund och senare Örebro. 

Lars och Felix finner varandra snart som 
kollegor, fastän de är olika på många sätt.  
Lars är väldigt öppen för det spirituella och 
arbetar oförtrutet och intensivt med de spi-
rituella grundvalarna  för vårt arbete. Han 
kom alltid väl förberedd till möten när det 
gällde att planera församlingens program 
eller någon särskild helg. Planläggningen 
skulle helst ske in i minsta detalj, att vara 
oförberedd inför händelser i vårt arbete var 
otänkbart för Lars. Man kunde också lita 
på att Lars till fullo höll sig till det som var 
avtalat. 

Lars bars av ett starkt inre ansvar för Kris-
tensamfundets impuls. Detta gjorde att 
han satsade all sin kraft på yrket, som han 
upplevde som ett kall. Han tyckte alltid att 
han gjorde alldeles för lite, fast han egentli-
gen gjorde mer än krafterna räckte till. 

Lars älskade Kristensamfundets möten 
av alla de slag. Det blev många nordiska fa-
miljemöten i Danmark  tillsammans med 
Inger Carlsen. Många deltagare kunde ännu 
efter flera år med glädje berätta vilka djupa 
och livsavgörande intryck de fick vid dessa 
evenemang. 

Lars strävade inte efter ytliga kontakter 
och konversationer i församlingslivet. Det 
hade han snarare svårt med. Men var det 
fråga om ett dop, en vigsel eller en begrav-
ning han skulle förätta uppstod det ofta 
djupa och varaktiga  förbindelser  som han 
troget följde upp år efter år.  Lars hade ett 
ypperligt, nästan osvikligt minne för de-
taljer.

Lars hade ett utpräglat sinne för språk. 
Med finkänsla levde han sig in i svenska 
språkets stora mästare och kunde förbinda 

det med det religiösa. Det kunde bli pärlor, 
några av dem nedtecknade i artiklar. Också 
hans predikningar kunde bli  överraskning-
ar. Som ritat med en ljuspenna kunde han 
lyfta fram en kanske tragisk yttre händelse 
och ge den ett inre uppsving. Många är de 
böcker som blev utgivna , delvis översatta, 
tack vare hans försorg. Samtidigt led Lars 
starkt under de förändringar svenska språ-
ket genomgår. Han upplevde det som en 
utarmning. Det var smärtsamt för honom 
att delta i ett arbete kring moderniseringen 
av våra kultiska texter. 

Lars förband sig starkt med Kristensam-
fundets prästkrets. Genom åren knöt han 
samman flera trådar. Mötet med prästkol-
leger på synoder och studiedagar var som 
nödvändigt livselixier för honom. I all tyst-
het växte det fram en kännbar bärkraft som 
kändes välgörande för många.

Lars hade i grunden, innan sjukdomen 
bröt ut, en god fysisk konstitution. På sina 
många resor,  till Patmos, till Israel och 
många andra platser, inte minst till fjällen, 
kunde han utstå ordentliga strapatser. Se-
dan efter en paus var en god bit mat mycket 
välkommen. Men man kunde också upp-
leva att starka själsliga upplevelser kunde 
gå mycket djupt hos honom. 

Den stora händelsen i Lars liv på det per-
sonliga planet var mötet med Eva Schram 
och äktenskapet med henne. De fick sex 
fina och innehållsrika år tillsammans vil-

ket betydde obeskrivligt mycket för Lars. 
Eva fanns osvikligen vid hans sida med stor 
omsorg genom hela sjukdomstiden som 
Lars tillbringade i hemmet. 

Lars var hela tiden fram till de sista dagar-
na  andligt aktiv och arbetade med en över-
sättning och sin egen skrift om credot. Han 
levde och tänkte med i församlingsarbetet 
och i det som skedde bland kollegerna och  
var även inställd på att leva, han var vänd 
mot livet och övertygad om att han skulle 
komma igenom sjukdomen. Detta på ett 
fritt, nyktert och öppet sätt. Lars klamrade 
sig inte fast vid livet, men levde i hoppet om 
att det skulle gå att komma tillbaka. Den 
allra sista tiden, då Lars var helt sänglig-
gande och insåg att det inte skulle komma 
att bli så, utan att det nu  oåterkalleligen 
var tid att gå vidare och lämna jordelivet, 
vände han sig mot döden på ett lika öppet 
och bejakande sätt och med sedvanlig nog-
grannhet. 

Vi som kunde följa Lars den sista tiden 
också genom hans närvaro i kyrkan,  kunde 
uppleva att det samtidigt var något belas-
tande som släppte och lämnade honom, 
även när han blev svagare.  Samtidigt kom 
ett nytt ljus och en ny vakenhet  fram hos 
honom. I stillhet lämnade Lars jordelivet  
till orden om Lasarus uppväckelse ur Johan-
nesevangeliet. 

Och Lars vaknar nu upp i en ny  tillvaro 
som också är hans hemvist..

av l id n a  m e dl e m m a r  2011/12

Karl Birnbaum, Spånga (1924-2012)
Elke Bornhorst, Järna (1927-2011)
Eva Lotta Engqvist, Vällingby (1944-2011)
Helga Geiger, Mölnbo (1916-2012)
Margrit Hacker, Bromma (1932-2011)

Brita Hilding, Järna (1916-2011)
Ulla Holmström, Bromma (1923-2011) 
Else Klaving, Vikbolandet (1917-2011)
Katja Lass, Sundbyberg (1924-2011)
Lars Rydelius, Stockholm (1947-2011)
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Några månader efter grundandet av det Antroposofiska Sällskapet, i sep-
tember 1924, talade Rudolf Steiner på ett påfallande och djupt sätt om Säll-
skapets identitet. Han förde fram, att bakom det Antroposofiska Sällskapet 
vävde den spirituella urbilden av den antroposofiska rörelsen. Själva det 
antroposofiska sällskapet skulle vara den plats, den spirituella rörelse ge-
nom vilken det omedelbara esoteriska livet flyter. Sällskapet skulle verka 
esoteriskt och göra sin esoteriska verkan medveten. Antroposofi ska inte 
bara upptas som antroposofisk substans, utan också »göras«, det innebär 
att den verkar i alla handlingar. 

I detta sammanhang skildrar Rudolf Steiner, hur endast det i esoterisk 
mening Antroposofiska Sällskapet kunde grunda och vidmakthålla det 
som lever som en realt mänsklig relation. Allt ska i vidaste mening vara 
grundat på den reala mänskliga relationen, på det konkreta, inte på det 
abstrakta andliga livet.

Inför denna bakgrund har det Antroposofiska Sällskapet olika aspekter. 
Människor sluter sig samman i accepterande av den andliga världen som 
en grundläggande verklighet. Rudolf Steiner antydde 1923 att antroposofi 
inte är att uppfatta bara som lära, utan som andlig väsenhet, som på det 
allra djupaste är förbunden med människan och med mänskliga relatio-
ner. Detta väsen må känna sig hemma i det Antroposofiska Sällskapet. 
Denna aspekt på sällskapsidentiteten, som anbelangar det Antroposofiska 
väsendet, har att göra med det vardande i och mellan människor. En stor 
utvecklingspotential blir tillgänglig och upplevbar.

Detta leder till det Antroposofiska Sällskapets karma. De karmiska för-
loppen får en fördjupande dimension, initiativets dimension. Karma är 
i denna mening inte bara något som man påträffar och accepterar, utan 
sett från den enskilda människan, genom handling och förhållningssätt 
möjligt att ges nya inslag. Detta blir möjliggjort och erforderligt därigenom 
att Kristusväsendet sedan 1900-talet blivit karmas herre. Var och en av oss 
uppmanas att ge sitt bidrag till mänsklighetens öde.

Denna Kristusimpuls förlänar det Antroposofiska Sällskapet – som 
tredje aspekt på sin identitet – uppgiften, att förbinda största möjliga of-
fentlighet med äkta sann esoterik. Rudolf Steiner förde vid grundandet av 
sällskapet under julmötet 1923/24 fram att vi bara i våra hjärtan kunde lösa 
detta »grundproblem«. Och senare utvidgade han att det esoteriska består 
däri att man sig på ett energiskt sätt tar itu med livet och sitt inre.

Slutligen en fjärde aspekt på Sällskapets identitet visar sig däri 
att det Antroposofiska Sällskapet verkansmässigt är ett centrum 
med den fria högskolan för andevetenskap. I högskolan handlar 
det om antroposofin som andevetenskap, den som Rudolf Stei-
ner förmedlade som ansatser, att vårdas och vidareutvecklas, 
att göras fruktbara för olika sidor av livet. Det Antroposofiska 
Sällskapet denna utveckling som mål, det innebär att stödja 
denna forskning inom det andliga området. Denna uppgift har 
Sällskapet arbetat med redan från början och försökt att upp-
fylla. I huvudsak handlar det om, att skapa en atmosfär, i vilken 
människor förbinder sig med antroposofi och kan identifiera 
sig med den. Därigenom uppstår behovet av att bli medlem i Säll-
skapet. Detta att representera antroposofin inför världen är en 
förutsättning för medlemskapet i den Fria högskolan för ande-
vetenskap. Ur detta synsätt har antroposofins olika livsområden 
uppstått. De tillför ett bidrag till vår tids grundfrågor. Dessa må 
det Antroposofiska Sällskapet, i denna fjärde aspekt, tjäna.

På det kommande årsmötet kommer vi att uppmärksamma 
det Antroposofiska Sällskapets identitet. Till att börja med ger 
Margrethe Solstad, Ueli Hurter, Sue Simpson och Peter Selg sina 
bidrag till temat. Under generalförsamlingen kommer också 
medlemmar av styrelsen att bidra. Det finn ytterligare aspekter 
på Antroposofiska Sällskapets identitet som tillsammans med 
de jag nämnt kan bearbetas i arbetsgrupper: Hur kan antro-
posofins väsen göras mera närvarande? Vilka arbetsmetoder 
befordrar denna väsenhet? Också den karmiska aspekten rym-
mer många frågor i sig. När Rudolf Steiner antydde, att initiativ 
därvid spelar en viktig roll, uppstår frågan: hur ska man förstå 
initiativ i detta sammanhang? Detta med bakgrund mot att 
Kristusväsendets verkan i karmiska skeenden måste upptäckas 
(identifieras). Också förhållandet mellan offentlighet och eso-
terik bedöms olika. Kan vi där komma till en gemensam upp-
fattning? En uppfattning som varken utesluter det offentliga ej 
heller det esoteriska? Rudolf Steiner antydde att Högskolan kan 
betraktas som Sällskapets själ. Hur blir detta till livsverklighet? 
Kan man se Högskolan inte bara som institution utan mera 
som själs- och andeinnehållande? Också relationen till de olika 
livsområdena påverkar (harrt) den vidare bearbetningen. Vilka 
typer av relationer kan utvecklas här?

Fördjupningen av dessa och andra frågor i arbetsgrupperna 
kan möjliggöra ett igenkännande och ett upplevande av det 
Antroposofiska Sällskapets identitet..

om  de t  a n t rop o s of is k a 
s ä l l s k a pe t s  ide n t i t e t

t e x t
Paul Mackay
medlem i styrelsen 
för Allmänna 
Antroposofiska 
Sällsapet

ö v e r s ät t n i n g
Jens-Christer
Lassen

å r s t e m a  2 01 2 /13

Rekommenderad 
litteratur av 
Rudolf Steiner:

- Esoteriska 
betraktelser av 
karmiska sammanhang, del 3, 4 och 6, 
föredrag hållna under 1924: den 18-20 
juli; 
den 1, 3, 4, 8 augusti; den 7 september 
(GA 237, 238 och 240).

- Die Weihnachts-tagung zur Begrün-
dung der Allgemeinen Anthroposoph-
ischen Gesellschaft 1923/24 (GA 260).

Från andra författare:

- Sergeij Prokofieff: 
Warum wird man Mitglied der 
Anthroposophischen Gesellschaft?, 
Verlag am Goetheanum 2011.

- Heinz Zimmermann: Die Lebensbe-
dingungen der Anthroposophie heute, 
Ziele und Aufgaben der Anthroposoph-
ischen Gesellschaft und der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft, 
Verlag am Goetheanum 2007.

Relationen 
människor 
emellan

Forskning
inom det
andliga



76 77Öppna konto på www.ekobanken.se 
eller kontakta oss på 08-551 714 70

Ekobanken
ekologiskt - socialt - kulturellt 

Spara i Ekobanken! 

  Sparande i Ekobanken gör nytta på tre sätt:

  - Verkar för mänskliga behov
  - Bevarar och utvecklar miljön och naturen
  - Ger dig en rimlig avkastning

www.eurytmi.no
dne@eurytmi.no

A life in
Movement
With language and music

AN ARTISTIC EDUCATION

THE UNIVERSITY COLLEGE OF EURYTHMY OSLO, NORWAY

4 year Bachelor in Eurythmy
240 ECTS CREDITS

Introduction to Eurythmy
Take part
60 ECTS CREDITS

ADMISSION 2012: APPLY NOW!

k a l e nda r ium 
a n t rop o s of is k a  s ä l l s k a pe t

2-3 a pr il 2012

Besök från Japan
Generalsekreterare Yuji Agematsu 
besöker Sverige
Program
2 april kl. 19.00 i Stockholm:
Japans andliga historia
och det kristna i buddhismen.
3 april kl. 19.00 i Järna:
Japans katastrofer i sammanhang med dess 
andliga historia.

19 -20 a pr il 2012

Människan i förhållande till
jorden, maten, havet och klimatet
Konferens i Ytterjärna med seminarier, 
workshops, föredrag, minimässa.
Arr: Antroposofiska sällskapet i samarbete 
med Södertälje kommun, Beras, 
Ekobanken, Rudolf Steinerhögskolan, 
Föreningen Sofia, Medarbetarförbundet, 
och Huvudmannaförbundet.
Se hemsidan för kommande program: 
antroposofi.nu/kalender

21 a pr il 2012

Antroposofiska sällskapets årsmöte
i Kulturhuset, Ytterjärna
Tid: kl 10-16

11-12 m a j 2012

Inspirationsdagar i Rörum, Skåne
Hur vårdar vi det konstnärliga i miljön?
Kring färg, form och rörelse.

25-27 m a j 2012

Nordiskt styrelsemöte i Helsingör

24-27 juni 2012

Nordisk Eurytmifestival i Ytterjärna
Eurytmin 100 år 
- en festival för alla intresserade!
Eurytmi, recitation och sång från hela 
Norden. Föredrag och workshops. Konsten 
som modern invigningsväg. Eurytmi för 
alla - eurytmins betydelse i vardagen.  Mer 
information kommer senare.
Vid frågor kontakta: 08-554 302 11

1-2 sep t e mber 2012

Besök från Goetheanum
Tema: Rosenkreuzerimpulsen
Virginia Sease besöker Järna. 
Hon är styrelseledamot i Allmänna 
antroposofiska sällskapet.

12-13 sep t e mber 2012

Värdet av den åldrande människan
Konferens i Järna
Föreningen Tunabergs gruppboende 
firar i år 20-årsjubileum. För att 
uppmärksamma detta bjuder vi, 
i samarbete med  Antroposofiska 
sällskapet, in till en konferens om 
åldrandet.
Detaljerat program kommer senare.
Alla är hjärtligt välkomna!  
www.tunaberg.info

a n t rop o s of is k  l ä k a r mo t tag nin g
på  s öder m a l m

l e g .  l ä k a r e  per  da hl s t röm
h ä l s a n s  hu s  -  f j ä l l g ata n  23  b

t e l  08  -  8 0  32  70  
w w w.d o k t o r da hl s t rom . se
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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
Allt som fi nns på den gamla hemsidan har fl yttats över till vår nya www.
huvudmannaforbundet.se.  Lite arbete kvarstår dock med att lägga in en del nya texter. För 
att logga in behöver du ett lösenord som har skickats ut i brevet med årsavgifterna. Kontakta 
gärna kansliet om du har frågor om det. Vi är tacksamma att få in era synpunkter! 

MeF-avtalet och lokala kollektivavtal
Vi vill påminna om att alla verksamheter som idag har ett gällande lokalt kollektivavtal som 
är tecknat före det nya centra-la kollektivavtalet trädde ikraft 2011-04-01, måste omförhandla/
omarbeta detta snarast möjligt!. Om inget nytt lokalt avtal skrivs, upphör det gamla att gälla 
2012-04-01! Det betyder att samtliga villkor i det centrala kollektivavtalet HF-MeF då gäller i sin 
helhet. Hör gärna av er till kansliet om ni har frågor kring detta!

Förbundsstämma 2012
Den 23 april kl 15.00 håller HF sin ordinarie förbundsstämma i Stockholm. Kallelse och 
dagordning läggs i god tid ut på hemsidan och skickas även ut per post till alla HF:s 
medlemmar. Sammankallande i valberedningen är Mikael Retsler. Du hittar mejladresser och 
telefon till hela valberedningen på hemsidan.

Seminarier under 2012
HF planerar att hålla några utbildningsdagar för rektorer, förskolechefer och styrelser under 
april/maj 2012. Vi återkom-mer om det lite längre fram och lägger ut information på vår 
hemsida så snart vi har bestämt datum och innehåll.

HF har anställt en ny ombudsman!
Vår förbundsjurist och ombudsman Lars Lindman-Backius, som har varit med från allra första 
början, går i pension i vår och vi har nu rekryterat en ersättare som börjar sin anställning den 
15 mars som HF:s nya ombudsman.

Pensionskassan Prometheus
Hur har det gått 2011 för Prometheus?
Trots den extremt turbulenta ekonomiska situationen under 2011, kommer Prometheus ändå 
att klara av att ge ut en liten återbäring även 2011! Vi räknar med att ligga på en total ränta på 
3% under 2011, vilket vi känner oss mycket nöjda med. Alla medlemmarnas pensionskapital 
kan alltså även i år fortsätta att växa.
Värdebeskeden kommer att skickas ut under vecka 9. Kontakta gärna kansliet om du har 
frågor om det.
Det är fortfarande möjligt för att välja Prometheus som pensionsförvaltare! Blanketter fi nns 
på hemsidan: www.prometheuspension.se – kontakta gärna kansliet så hjälper vi dig.

Med önskan om en skön och spirande vår - Styrelsen och kansliet genom Maria

Medlemsinfo
Mars 2012



»We live in an era of intense conflict and massive institutional failures, a 
time of painful endings and of hopeful beginnings. It is a time that feels as 
if something profound is shifting and dying while something else wants 
to be born.«

Orden från den nyligen bortgångna diktaren och statsmannen Vaclav 
Havel påminner oss om upphovsmannens eget liv i frihetens tjänst som 
inspirerat och fortsätter inspirera så många. De kan säkerligen även hjälpa 
människan att sätta det civila samhällets verkliga betydelse i perspektiv: 
institutioner, verksamheter, initiativ. 

I föreliggande nummer av FORUM står verksamheter i fokus, som en natur-
lig del av en förening och en rörelse att blicka tillbaka på året som gått. Men 
i tillbakablicken står även själva berättelserna i centrum. Berättelserna 
påminner om såväl rörelse som föreningsliv, och att de två hör ihop.

Redaktionen är tacksam för alla svar som inkommit från enkäten 
som skickats ut. Redan i detta nummer har vi dragit konsekvensen av 
synpunkter genom att bl.a. göra typografi och layout än mer tillgänglig. 
Det engagemang som många svar tyder på kan förhoppningsvis även 
komma oss till gagn genom fortsatt medverkan från er kära läsare.


