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per spek t i v et

Några redaktionella reflektioner kring 
tidningen Forum Antroposofi.

Med ett nytt ”läsår” framför oss vill vi 
gärna förmedla några förändringar i ar-
betsformerna som mognat fram och som 
nu genomförts inför 2o14. Sammantaget 
ser vi förändringarna som ytterligare en 
förstärkning i realiserandet av ett gemen-
samt Forum, som denna tidning är.

Till det yttre kommer tidningen att 
uppvisa kontinuitet. Den form och den 
produktion som i början av det gångna 
årets togs fram kommer att bibehållas. 
Ser man till det gensvar som nått oss har 
denna form visat sig vara adekvat i för-
hållande till den antroposofiska rörel-
sens situation idag. Målsättningen, att 
med mindre medel skapa mer, tycktes 
vara riktig.  

Förändringarna inför 2o14 handlar is-
tället om formandet av en förnyad kolle-
gialitet kring Forum. Vi fördelar arbets-
uppgifterna på ett nytt sätt samtidigt som 
vi fördelar ansvaret på ett sätt som inte 
var möjligt tidigare. Vi bygger tidningen 
kring två grundpelare: en ömsesidig rela-
tion mellan å ena sidan en projektledare 
och å andra sidan en redaktionskrets. I 

projektledningen ingår det löpande arbe-
tet och kontakterna. Som stöd i det löpan-
de arbetet har projektledaren redaktions-
kretsen till sitt förfogande som åtar sig 
ett arbete med renodlad redaktion av text 
och bild på en ideell basis. På så vis kan 
ansvaret konkret fördelas mellan flera 
parter. Därigenom lättas det nödvändiga 
ansvaret, något som är nästintill en nöd-
vändighet i en verksamhet som bygger på 
ideella krafter. Och som resultat ökas rö-
relsemöjligheten.

Joel Hallklint, som under många år 
troget personifierat Antroposofiska Säll-
skapets sekretariat i Sverige, blir projekt-
ledare för tidningen så som skisserats 
ovan. Tobias Ossmark avgår därmed från 
det operativa ansvaret som han haft för 
Forum under tre års tid, men han kom-
mer kvarstå som ankare inom den regel-
bundet arbetande redaktionskretsen och 
förblir så fortsatt ett stöd i arbetet under 
dessa nya former.

För läsarna innebär det att Forum får en 
ny kontaktperson i Joel Hallklint med sam-
ma kontaktuppgifter som sekretariatet. 

Vi tror att tidningen fyller ett viktigt 
behov i läsekretsen och att den har en 

oförändrad aktualitet. Ja, kanske har till 
och med aktualiteten vuxit. Det framstår 
som inte obetydligt att mitt bland dagens 
åsiktsmaskiner och journalistiska etiket-
teringar kan en särskild autenticitet göra 
sig gällande genom en rörelse som den 
antroposofiska. 

Vi ska komma ihåg att Forum först 
fullbordas genom de bidrag av olika slag 
som ideellt kommer in till oss. Det är 
glädjande att blicka tillbaka på alla bi-
dragsgivare som vi har haft under åren, 
utbyten som vi förhoppningsvis ser fort-
sätta. Ett utbyte som inleddes förra året 
vet vi redan nu kommer att fortsätta un-
der 2o14: samarbetet med Dokumenta-
tion am Goetheanum kring omslagets 
arkivögonblick. Så vill vi uppmuntra till 
fler partners i denna kollegiala anda.

Förnyad kollegialitet
 

Tobias Ossmark



Norden i  
Goetheanum  

Den 3o juli till den 2 augusti 2o15 kommer 
det att bli en nordisk sommarkonferens i 
Goetheanum i Schweiz. Det är ett samar-
betsprojekt planerat av de norska, danska, 
svenska, finländska och isländska lands-
sällskapen i samarbete med styrelsen för 
Allmänna Antroposofiska Sällskapet i 
Goetheanum genom Seija Zimmermann. 

Tanken med arrangemanget är att byg-
ga på ”det nordiska”. Sedan länge finns 
det nordiskt samarbete mellan antroposo-
fiska verksamheter, sektionsområden och 
landssällskapen i olika länder. 

Konferensen riktar sig dock till alla in-
tresserade. Det blir den första större kon-
ferensen efter att Goetheanums scen åter-
öppnas efter en lång period av renovering. 
Helgen innan kommer det att vara premi-
är för föreställningen Faust I.  

En del av konferensen är tänkt att bli det 
nordiska allkonstverket Norrein. De beskri-
ver sitt projekt så här: ”Vi vill med samtliga 
nordiska länder skapa en föreställning där 
konstarter och människor möts för att gestal-
ta människans väg på jorden och hennes sö-
kande efter mening, sammanhang och röt-
ter. 6o deltagare i alla åldrar; skolungdomar, 
yrkesmänniskor, funktionshindrade, pro-
blemungdomar proffs och amatörer arbetar 
med språk, teater, eurytmi, musik, sång, dans  
och cirkus.” 

Intentionen i förberedelsegruppen är 
att denna gång få till en bred uppslutning 
av deltagare från Sverige, Norge, Dan-
mark, Finland, Island – och alla andra  
som känner sig intresserade av att vara 
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med. Vi överväger om en buss skulle kun-
na gå från Stockholm/Järna för dem som 
vill åka på en arrangerad resa. Önskan är 
att vi nästa sommar får uppleva Goethea-
num, varandra, våra nordiska grannar 
och att vi är del i ett världssällskap!  Ni 
hänger väl med?

Med vänliga hälsningar från Elisa-
beth Ehrlich, Pernilla Fogelqvist, Mats-
Ola Ohlsson och Ilve Steiber som var på 
planeringsmöte i Danmark helgen 21-23  
februari.

Skänk norsk 
skiffersten till 
Goetheanum

De antroposofiska sällskapen i Norden

Upprop till alla medlemmar i Norden. 
För hundra år sedan besökte Rudolf Ste-
iner Bergen i Norge. Som ressällskap på 
tågresan över fjällen fanns bland annat 
Assja Turgenieff, som skriver: ”Den ge-
mensamma resan till Bergen var vidun-
derlig. Det lilla tåget stannade både ofta 
och länge på stationerna. Man fick upple-
va stigningen upp i fjällen, den rena näs-
tan bedövande fjälluften, de transparenta 
färgerna och iaktta glansen av de grön-
blåa skifferbergen.”

Som en del av det nordiska projek-
tet ”Norden i Goetheanum” reste repre-
sentanter från Finnland, Sverige, Dan-
mark. Island och Norge till Bergen för 
att träffas 14 – 16 november 2o13, precis 
hundra år efter Steiners besök. En av in-



tentionerna bakom detta projekt är att le-
vandegöra och aktualisera förhållandet 
mellan Norden och Goetheanum. I detta 
sammanhang vill vi passa på tillfället att 
uppmärksamma ett stort och akut behov, 
nämligen, både av säkerhetsmässiga och 
estetiska skäl, att byta ut skifferstenarna på  
Goetheanums tak.

Tänk om varje medlem i de nordiska 
länderna köpte minst en symbolisk taks-
ten! Skulle inte det vara en fin gest och en 
hälsning från Norden till Goetheanum-
byggnaden, som många nordiska vänner 
en gång var med om att bygga?

Vi uppmanar varje enskild medlem 
att köpa minst en skiffersten, så att Go-
etheanumbyggnaden igen kan framstå 
som både säker och vacker. Det är möjligt 
att välja mellan olika takstenar och pri-
ser, som helt täcker de faktiska utgifterna  
för en taksten:

Små takstenar som används på västsidan  NOK: 5o
Stora takstenar, används på nord- och sydsidan NOK: 6o
Takstenar, i förbindelse med kantavslutningar NOK: 8o
Takstenar, i skärningspunkter mellan två ytor NOK: 1oo

Beloppet kan sättas in på pg: 5 88 71-5
(märk: ”Taksten till Goetheanum”).

För de antroposofiska sällskapen i Nor-
den: Gudjon Arnason Island, Leena Wes-
tergren Finnland, Troels Ussing Dan-
mark, Mats-Ola Ohlsson Sverige, Frode 
Barkved Norge

 

Utmaningen 
Rudolf Steiner

Red. 

 
Den brittiska filmaren Jonathan Stedall 
gjorde under Rudolf Steiner-jubileums-
året 2o11 en omfångsrik dokumentärfilm: 
”The Challenge of Rudolf Steiner”. Den 
hade premiär i Dornach, mars 2o12 och 
finns sedan dess i handeln som en dub-
bel-DVD. Den första delen (9o minuter) 
beskriver Rudolf Steiners biografi och 
hur hans idéer har påverkat olika livsom-
råden. Den andra delen (1o5 minuter) har 
huvudsakligast fokus på temat reinkar-
nation och karma och Steiners impulser 
inom det medicinska området. För att för-
verkliga projektet gjorde Stedall många 
intervjuer med antroposofer. Bara en min-
dre del av dessa kunde tas med i filmens  
slutliga version.

Efter filmens färdigställande har fil-
maren kunnat bearbeta 26 intervjuer med 
samtalspartner huvudsakligast från USA 
och Storbritannien, så att de finns till-
gängliga på YouTube eller via www.ru-
dolfsteinerfilm.com. Fem av dessa (inter-
vjuerna med Arthur Zajonc, Peter Blom, 
Jack Petrash, Michaela Glöckler och Peter 
Selg) är dessutom tillgängliga som enskil-
da DVD. Om Stedall kan hitta finansie-
ring kommer han också att bearbeta de 
övriga 21 intervjuerna till DVD-format. 
Notis i ”die Drei” 11/2o13 
(Förlaget Fenix Musik www.fonixmusik.se erbjuder denna DVD med svenska under-
texter)
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Initativ till 
Faust-festival

Red.

Det är över 1o år sedan Goethes Faust I 
och II uppfördes som helhet i Tyskland. 
En aktuell framgångsrik tysk filmkome-
di: ”Fack ju Göthe” har utlöst ett initiativ 
i den tyska waldorfvärlden. Sista veckan i 
februari 2o14 uppför sex tolfteklasser från 
sex tyska waldorfskolor monumentalver-
ket. Eleverna har delat upp verket mellan 
sig och de spelar veckan innan festivalen 
sin del som traditionellt tolfteklasspel i 
den egna skolan. Veckan därpå strålar de 
samman i Rudolf Steinerskolan i Isma-
ning/München och festivalpubliken kan 
under sex kvällar och sex förmiddagar 
njuta av helhetsresultatet.

Varje klass ansvarar självständigt för sin 
del. ”Faust-Festival-Projektgruppen”, som 
består av intresserade elever, föräldrar och 
lärare i Rudolf Steinerskolan i Ismaning, 
organiserar helhetsuppförandet som inra-
mas med föredrag och samtalsgrupper. 

Denna grupp har redan organiserat fle-
ra omfattande projekt, som exempelvis 
”Verkstadsveckan 2o1o – Att tänka annor-
lunda om ekonomi”, där 95o elever deltog. 
Läs mer: www.faust-schuelerprojekt.de

En sked honung
Wolfgang Held  

Kunde man se tiden istället för rummet 
skulle man inte smaka sötman hos en sked 
honung, utan se de tusen binas 3 ooo flyg-
mil, som samlat nektar för att få ihop till 
denna enda sked och som förvandlat blom-
mornas geometri till vaxkakornas geometri.

Man skulle inte fokusera den guld-
bruna färgen, utan dansa med i budbä-
rarbinas lemniskatiska soldans. Redan 
Aristoteles beskrev dessa binas ortsbe-
skrivningar och idag vet man: ju längre 
bort foderkällan befinner sig, desto ex-
aktare är dansen. Ju närmare, desto mer 
oexakt. Detta är matematik i bikupan för 
att de lystrande honungsbina ska få den 
rätta spridningsvinkeln.

Skulle man se tiden skulle nog honung-
en ha en bitter smak. Man skulle ju upp-
leva binas hunger i sommarlandskapets 
skördade fält och ängar, och bli delaktig 
i binas sjukdomar och förlust av oriente-
ring på grund av pesticider.

Skulle man kunna se tiden skulle man, 
när blicken dröjde vid skeden, höra tonen 
”h”. Det är arbeterskornas ständiga sum-
mande och som ligger en ters under drö-
narna. Man skulle inte smaka den kryddi-
ga sötman utan känna solen. Ty med solen 
i blickfånget, även när molnen döljer den 
för människoblickar, har bina blivit för-
da till blommorna - 1o ooo gånger i deras 
vida ögons facetter.
”Ledare i binumret”  Das Goetheanum nr 3, 17 januari 2o14.
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Till fots
Habrant Léna

Gå över stock och sten, övervinna berg, 
korsa floder, vakna upp i naturen. Dyka 
i floder, vakna upp, tvätta själen och låta 
den tumla om. Lära sig av naturen, som 
bär våra fötter på vägen där uppbrott sker 
och där vi får nya insikter.

Under sex månader har jorden burit en 
grupp unga - 2o – 25 åringar - människ-
ors fötter. De gav sig ut på vandring för 
att ta sin vidare skolning och bildning i 
egna händer, bli ett med den. De startade 
i maj 2o13 i de viskande svenska skogar-
na. De kom fram till sitt mål: Akropolis – 
Aten. Jag hade turen att kunna slå följe en 
sträcka med dem i juli och återförenades 
senare med dem i Aten. Var och en av dessa 
”studenter” har ett tema, ett ledmotiv som 
ska utforskas på ett fritt och otvunget sätt. 
Vandringen möjliggjorde en fördjupning 
av respektive frågor. Grundarna av pro-
jektet är tre före detta YIP:are (Youth Ini-
tiative Programe) och detta är deras vision 
när de koncipierade projektet. Det var Mi-
scha och Caleb från Kanada och Mathijs 
från Belgien. ”Det levande klassrummet” 
inbjöd till en upptäcktsresa.

Under de tio dagar jag slog följe med 
dem fick jag ett intensivt utbyte med na-
turen, med min egen passion för historia, 
med mig själv – och upptäckte ett helt nytt 
slag av gemenskap. Genom det relativt 
strukturerade dagsförloppet hade jag möj-
lighet att befatta mig med det som just då 
levde i mig: såväl personliga frågor i för-
hållande till mitt studium, som skulle bör-
ja hösten 2o13, som att igen fördjupa mig 
i 18oo-talets historia genom olika böcker 

och uppfattningar: Emile Zolas realistis-
ka framställning i ”Germinal” och Victor 
Hugos romantiska verk ”Les Miserables”. 

Under vandringen uppstod ärliga sam-
tal som bara skogen kunde avlyssna. Vid 
sången på kvällen vid lägerelden utkris-
talliserade sig olika relationskonstellatio-
ner ur gruppen. Detta slag av lärande möj-
liggör att allt kommer i rörelse: huvudet 
genom studiet, läsandet, det intellektuella 
utbytet, kroppen genom vandringen, sjä-
len genom inspirationen som medmänn-
iskorna erbjuder, utmaningarna som de 
ställer en inför. Under dessa tio dagar 
kunde jag igen reflektera över mitt just av-
slutade YIP-år i Sverige och kunde nu se 
vilka nyckelupplevelser, vilka insikter jag 
ville ta med mig in i mitt studium i stats-
vetenskap i Frankrike, liksom förbereda 
mig på konferensen kring mysteriedra-
merna i slutet av juli i Dornach.

När jag träffade vandrarna igen i Aten 
förvånades jag över gruppens utveckling 
och hur gemenskapen hade förändrats 
under dessa månader. Känslan av att alla 
hade hittat sin plats, berättelserna som de-
ras ögon förtäljde, de engagerade debat-
terna talade för sig. De experimenterade 
med ekonomi, med gemenskap, övervann 
tillsammans trötthet, berg, kyla och regn.  
Även jag kunde nu under några dagar vara 
en del av allt detta – del av en utveckling, 
del av en grupp unga människor som be-
gripit sitt ansvar i dagens värld och som 
frågar hur de kan vara aktiva i den, vad 
detta ansvar innebär. De övertar ansvaret 
för sin egen bildning. De förkroppsligar 
det som enligt min mening världen be-
höver: människor som griper tag i initia-
tiv med hjärta, hand och huvud och vågar 
bana en väg.
(Vandringen startade i Järna 26 maj och avslutades vid målet Aten 29 november 2o13. 
Översättarens anm.) Ur Das Goetheanum nr 51-52 2o13
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2 november 2o13 uppmärksammandes 
Erik Asmussens verk och gärning med 
ett seminarium i samband med 1oo år se-
dan han föddes. I detta nummer har Fo-
rum samlat några bilder som tecknats av 
människan och arkitekten Erik Asmus-
sen. Inledningsvis återges ett dokumen-
tärt arbete som Elisabet Olsson utfört, en 
intervju med Erik Asmussen från mitten 
av 199o-talet och en biografisk skiss. Där-
på följer ett bidrag som Gunilla Rombo, 
tidigare medarbetare till Erik Asmussen, 
framfört i samband med det ovan nämn-
da seminariet som ägde rum i Ytterjärna.

Samtal med Abbi
Elisabet Olsson

-Det går i botten
innan det vänder

Alla sa ”Abbi Road” om den lilla stigen 
upp från ladan vid stranden.

Här gick Erik ”Abbi” Asmussen flera 
gånger om dagen från sitt arkitektkontor 
och upp till matsalen på Rudolf Steiner-
seminariet och till sin enkla lilla lägenhet 
vid elevbostäderna.

Abbi var en anspråkslös man med 
mycket humor och han tyckte nog inte 
illa om syftningen till Beatleslåten och 
till sitt smeknamn.

Jag gick på Rudolf Steinerseminariet 
och bad att få göra en intervju med Abbi. 
Han var då 81 år och verkade inte ha slag-
it av särskilt mycket på arbetstakten. Han 
gick sina regelbundna promenader över 
seminariets odlingar till och från jobbet, 
oftast ledandes sin cykel. Stillsamt och 
enträget kom han vandrande i sin typiska 
enkla rock och vita stickade mössa. Vår 
mest betydande arkitekt kom inte i taxi till 
högljudda stora middagsällskap från luxö-
sa glaskomplex. Han kom vandrande över 
åkrarna från ett väglöst kontor inrymt i en 
röd gammal lada som varit sädesmagasin.

Det var inte det yttre som var det viktiga. 
Det var det inre.

Han var inte de stora ordens man. Han 
var inte alls förtjust över att bli intervju-
ad. Han tyckte att arkitekturen talade 
för sig själv. 

Men han var ju så övermåttan godhjär-
tad och snäll så till slut kunde man förstås 
övertala honom. Jag ville ha en text som 
på ett enkelt sätt skulle kunna berätta om 
antroposofi och arkitektur  med utgångs-
punkt från det då nybyggda Kulturhuset 
och han uttryckte sig med stor klarhet 
och innerlighet. 

Vi talade också en del om vår dramatis-
ka tid. Han menade att stora prövningar 
förestår,  ett tredje världskrig och Ariman 
inkarnerad som stor religiös ledare.

-Mänskligheten går igenom en kris, ett 
slags pubertetskris. Jag tror att allt mås-
te gå i botten innan det kan vända. Det är 
ju genom kriser man mognar och lär sig, 
både som individ och mänsklighet.

-Människor blir alltmer individualister 
genom medvetenhetssjälens framträdande.

När Abbi avled 1998 publicerades delar 
av intervjuerna jag gjorde med honom i de-
cembernumret av Medlemsbladet det året.

Om arkitektur och antroposofi
Att komma in i Kulturhuset i Ytterjärna är 
en upplevelse på många sätt. Från det re-
lativt låga entrétaket blir det omedelbart 
hisnande högt i tak när man kommit inn-
anför dörren. Man ser hela foajen i dess 
höjd och längd med trappan upp till en-
trén till salen och på nedre planet sträck-
er sig hallen fram med en stor öppen spis 
längst bort  som det är lätt att dras till.

-Skillnaden i takhöjd vid entrén är ett 
sätt att arbeta med polariteter, förklarar 
husets arkitekt Erik ”Abbi” Asmussen.

-Man går snabbt från det låga till det 
höga och upplever någonting. Egentli-
gen är det alltid i dessa övergångar som 
det händer saker. Att man upplever det-
ta som något beror på att det motsvarar 
andningen i människan och i allt liv. Allt 

skapat lever i den rytmiska processen av 
sammandragande och utvidgande. När 
man möter detta gestaltat i arkitekturen 
upplever man att man känner igen sig, det 
är något i ens inre konstitution som sva-
rar emot det yttre och det yttre känns då 
”sant” och som ett stöd.

Kulturhuset eller Antroposofins hus, 
består av detaljer och många samman-
hang som har med livet och människ-
an att göra och som uttrycker sig i färg, 
form och material.

Man upplever det som vackert och som 
behagligt att vara i.

-Att rita ett hus är inte något man gör 
med intellektet, säger Abbi Asmussen. Att 
skapa är att vara i ett delvis drömmande 
tillstånd när man gör saker som man inte 
är fullt medveten om. Först efteråt när 
man tittar tillbaka på vad man gjort kan-
ske man ser olika sammanhang. I första 
hand är huset ett konstverk och arkitek-
ten konstnär. I andra hand är det uttänkt 
på olika sätt.

Abbi verkar vara rädd för att hamna i 
alltför mycket analyserande av arkitek-
turen. Och han poängterar att det aldrig 
kan vara fråga om att hitta ett antroposo-
fiskt symbolspråk i arkitekturen eller att 
försöka hitta antroposofiska byggregler; 
att ett fönster ska ha avkapade hörn på ett 
visst sätt till exempel. Om huset kommer 
till på det sättet blir det genast livlöst och 
dogmatiskt och levs inte som ”sant”.

Vad är det då som gör att ett hus blir konst-
närligt och inte bara en teknisk konstruktion?

-Man kommer ju inte ifrån att det blir 
personligt med de hus man gjort, att de 
blir förknippade med mig, säger Abbi. 
Men det som gör värdet i dem är inte det, 
utan det som är allmängiltigt och det är 
det allmängiltiga som människor upple-
ver som kvalitet och som bestående. Det 
är det som gör att man inte tröttnar på 
huset och det som gör att det är ett hus 
för alla människor och inte bara några få. 
Man kan också kalla det för det univer-
sella eller andliga.

Erik Asmussen
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-Det man gör blir konst först när det har 
något av det andliga i sig.

-Goethe har sagt: ”Konst är en mani-
festation av dolda naturlagar som utan 
den aldrig skulle uppenbaras.”

I vilken grad arkitekter kommer åt 
dessa andliga lagbundenheter i sina hus, 
har att göra med medvetandenivån.

-Hela konsthistorien har med utveck-
lingen av människans medvetande att 
göra, säger Abbi. Och utvecklingen har 
inte gått rakt, utan alltid fram och tillba-
ka som en vågrörelse. I och med att något 
nytt slagit igenom så går man sedan bakåt 
en tid och tar upp det gamla innan man 
går framåt igen.

Arkitekturen idag är präglad av den 
medvetandenivå som finns. Mycket får 
sin form genom att arkitekterna helt en-
kelt inte har tid att tänka igenom alla de-
taljer och alla konsekvenser. Ett kortsik-
tigt ekonomiskt tänkande styr.

-Det blir dyrt ändå när det ska bli bil-
ligt, för man får inget för pengarna! Och 
har det blivit dåligt så kallas det dyrt men 
blir det bra så ifrågasätts inte kostnaden...

På seminarieområdet i Ytterjärna har 
verksamheterna expanderat i den takt det 
funnits pengar. Abbi har varit med i hela 
den långsamma processen som inleddes 
1969. Tanken på Kulturhuset eller ”Salen” 
som man sa först, har funnits med hela ti-
den, men man visste inte om det skulle bli 
möjligt att bygga den.

-Bebyggelsen här hade fungerat ändå, 
men genom Kulturhuset blev det fullbordat 
och allt satt i ett harmoniskt sammanhang. 

Man kan också säga att Kulturhusets 
arkitektur sammanfattar de övriga hu-
sens arkitektur. Man kan ju se att alla hu-
sen på området hör ihop.

-De tillhör samma familj, säger Abbi.
De har gemensamma drag, samtidigt som 
vart och ett har sin tydliga identitet.

Vissa teman kommer igen, fast i olika former.
-Egentligen finns ganska få motiv, mo-

tiv som förvandlas mellan husen men i 
grunden är desamma.

Abbi nämner trappa/loftgång på ett hus 
som vänt inåt blir burspråk på ett annat. 
Karaktärerna på de utvändiga trapporna är 
lika mellan husen men olika utvecklade.

Mellan husen finns flera andra teman 
som förändras processartat på ett meta-
morfoserande sätt.

Olika motiv går också igen inomhus 
på ett växande, stegvis förvandlande 
sätt. Och det är just övergångarna mellan 
dessa förvandlingssteg som är det intres-
santa, som är händelserika, menar Abbi.

Det är överhuvudtaget mötena och över-
gångarna mellan olika delar och kvaliteter 
av huset som är det intressanta, förklarar 
Abbi och visar hur övre delen av pelarna i 
sina kapitälformer ”griper tag” i taket och 

i trappräckets smide finns både ”fot” och 
”hand” som griper om man tittar efter.

Vid intervjuns tidpunkt var Abbi miss-
nöjd med hur pelarna fått sin avslutning 
mot golvet. Av ekonomiska skäl blev ing-
en ”fot” utformad som skapar övergång-
en och gör att man upplever att de står 
ordentligt. Han hoppades att detta skulle 
kunna få en lösning.

Övergången mellan olika ytterligheter i 
formen är kanske det mest karaktäristis-
ka i de antroposofiska husen.

I Kulturhusets foajé finns valvbågar 
över klädhängarna och framför toaletter-
na. De är varken kantiga eller runda.

-Det gäller att hitta harmonin mellan po-
lariteterna så att man upplever huset sym-
metriskt fast det inte är det. (I de stora lin-
jerna ligger dock kulturhuset symmetriskt.)

-Formspråket är ett försök att hitta jäm-
vikten mellan ytterligheter.

-Det raka har med viljebeslut att göra, 
ska jag gå åt det eller det hållet. Det run-
da dras jag in i, med i, det måste jag föl-
ja och det kan bli förföriskt om det blir 
för mycket. Man kan kalla det för luci-
feriskt, medan det extremt kantiga kan 
kallas ahrimanskt.

-Att hitta balansen så att ingen av dessa 
två herrar tar makten är konsten och då 
plötsligt blir det kristet!

Det gäller balansen mellan lågt och 
högt, smalt och brett, konkavt och kon-
vext och så vidare.

Man upplever att Salen är konkav, ku-
polformad, fast den är både och. Den 
är sluten så att man går in i något och 
koncentrerar sig på det  man ska upple-
va medan foajén utanför är motsatsen. 
Inifrån sett är den konvex, böjd utåt, för 
här riktar man sig utåt i alla möten med 
människor när man kommer och i pau-
sen. Här är mycket fönster också där man 
kan se solen gå ner på kvällen.

Det handlar alltså dels om att gestalta 
övergångar mellan polariteter, som i tak-
höjden till exempel, och i stegvisa serier i 
en process av växande till mognad.

Det är två beskrivningar av en levan-
de arkitektur. Men det finns många fler 
sammanhang som gör huset ”mänsk-
ligt”.Människan består av tanke, käns-
la och vilja enligt  den antroposofis-
ka människosynen. Dessa tre uttryck 
måste också finnas med i en byggnad 
och samspela för att man ska uppleva 
harmoni. Abbi förklarar att det horison-
tella i byggnaden kan ses som intellek-
tuellt, det har med tankarnas karaktär 
att göra. Väggarnas färg och struktur 
skapar stämning och har med känslan 
att göra. Viljan kan sägas motsvara ni-
våerna i huset, hur man går, hur man 
bestämmer sig för att röra sig i det upp-
resta.

Om det inte funnes vilja i arkitekturen 
skulle allt vara horisontellt.

Om man ser till det stora kapprummet 
i Kulturhuset så har trapporna från två 
håll med övervåning en framträdande 
och ovanlig roll. Det har med människ-
ans vilja att göra. När man bestämmer sig 
för att gå uppför trapporna tar man vil-
jemässiga beslut och det för en in till en 
bestämd situation, in till salen.

Strax innan entrédörren däruppe till 
salen får man gå uppför tre trappsteg.

Dessa sista steg precis innan man går in 
är viktiga, förklarar Abbi. Att man måste 
gå uppför dem gör att man blir mer förbe-
redd, att kroppen märker, nu händer det 
något, nu går jag snart in. In  -  till vad?

Mitt i trappan står dessutom en skulp-
tur, egentligen en slags sfinx. Som ett 
slags väktare på tröskeln.

Kulturhuset är ju huvudsakligen byggt 
för mysteriespel och eurytmi, andlig 
aktivitet. Därför är huset orienterat kos-
miskt i landskapet, i öst-västlig riktning, 
till skillnad från alla övriga hus på se-
minarieområdet som är placerade efter 
landskapets struktur, de följer bergknal-
lar eller liknande.

Kulturhuset liksom alla övriga byggna-
der uttrycker den funktion de är byggda 
för. Arne Klingborg kallade  Asmussens 
arkitektur för den fullbordade funktio-
nalistiska byggstilen. Abbi själv vill inte 
säga riktigt så.

Han försöker förklara och börjar med 
eurytmisalarna i Robyggehuset och i 
eurytmihuset som exempel:

-Husets yttre talar om vilken verksam-
het som finns här.

Husen expanderar  upptill liksom bibli-
oteket som har samma karaktär.

-Det beror på att de är orienterade upp-
åt, åt det spirituella, förklarar han. I bibli-
oteket ska man tänka och läsa, här kom-
mer ljuset både uppifrån och från alla 
håll eftersom tänkandet är utåtriktat och 
man vill ha saker belysta från alla håll. 
Den motsatta karaktären har eurytmisa-
len som har högt sittande fönster för att 
inte störa den inre aktiviteten eurytmi.

På båda sidor av bibliotekets uppåtresta 
form finns de lägre bostadshusen och på 
ena sidan av eurytmihuset. Man kan tol-
ka det som en metamorfos, en formför-
vandling mellan husen.

Att ha allmänna lokaler upptill på hu-
sen och bostäder lägre ner, är ett av de 
teman som man bestämde sig för från 
början att följa vid all byggnation, för-
klarar Abbi. I Tallevana som är det för-
sta huset, ligger undervisningsrummet 
på andra våningen för att markera att 
det är mer allmänt.  

Bibliotekshuset och eurytmihuset 
kan ses som syskon, säger Abbi. Färg-
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sättningen är en viktig del av arkitek-
turen. Den blå-grönblå husfärgen är 
nog det första som besökare upplever. 
Färgen bestämdes utifrån det att husen 
alltid ses mot himmelsbakgrund och 
som en dialog med de röda hus som 
finns i omgivningen.

Abbi berättar att det ända fram på 
6o-talet ansågs som ointressant att ha 
med färg som en del av arkitekturen, det 
mesta var svart-vitt.

-Genom att nu kunna använda lase-
rande färger får man också med materi-
alets uttryck, förklarar Abbi och visar 
hur betong, puts och trä tydligt syns i 
Kulturhusets foajé.

Färgsättningen är viktig för stämning-
en, den ger människorna upplevelse.

Och Abbi formulerar hela arkitekturens 
mål som något som ska skapa stämning för 
och inspirera människor till verksamheter.

Han tar Vidarkliniken som exempel. 
När han ritade sjukhuset levde han sig 
starkt in i hur det är att vara svårt sjuk. 
Först vill man vara ifred, resonerade han 
och satte fönstren i sjukrummen så lågt 
att det går att se ut från sängen. När man 
blir så bra att man stiger upp och går ut 
i korridoren för att möta andra, så kan 
man inte se hela korridoren utan den är 
böjd i formen för att man ska undra vad 
som kommer sen och lockas gå vidare.

-Intentionen var att arkitekturen skul-
le vara en av de terapiformer som ingår i 
vården, säger Abbi.

I djupaste mening är det alltså funk-
tionalistiska hus. De är dessutom orga-
niska genom uttrycken för metamor-
foserande liv och dynamiska möten 
mellan polariteter.

-Rudolf Steiner har sagt att man kan 
närma sig antroposofi på många sätt, in-
tellektuellt med förklarande ord till ex-
empel. Man kan också BYGGA antropo-
sofi och uppleva den med alla sinnen.

-Det jag gjort är försiktiga försök till detta.

 Arkitekten som hade velat bli målare - 
en biografisk skiss

Erik Abbi Asmussen föddes 2 nov1913 i 
Köpenhamn i Danmark.  Hans gärning 
som arkitekt blev prisbelönt, myck-
et uppmärksammad av omgivningen 
långt utanför antroposofiska kretsar 
och uppfattades som banbrytande och 
verkligt modern.

Hur uppmärksammad han än blev som 
arkitekt, behöll han livet igenom sin öd-
mjuka och lågmälda profil. Han var inte 
mångordig om sig själv men berättade 
vid  några intervjutillfällen 1994 och 1997 
vid Rudolf Steinerseminariet lite grand 
om sin bakgrund.

Erik Abbi Asmussen som var yngst av 
tre syskon, hade egentligen velat bli må-

lare som sin far, men hade avråtts  av för-
äldrarna. Pappan, född 1873 som tillhör-
de Skagenmålargenerationen, ansågs 
begåvad, men var kanske  för noggrann 
och gammeldags i sitt måleri, menar 
Abbi som förklaring till att fadern aldrig 
riktigt slog igenom som sina kamrater. 
Istället fick familjen leva med ständig 
pengabrist. Till stor del byggde famil-
jens ekonomi  på byteshandel. En cykel 
mot en tavla till exempel. Föräldrarna 
prioriterade avgifterna till barnens pri-
vatskola. Abbi minns att lekkamrater-
na hade fina läderskor medan han själv 
hade hemgjorda  träskostövlar som klap-
prade så högljutt i iskanan att han skäm-
des och till slut avstod från leken. Hem-
met  var enkelt men konstnärligt. En tid 
fanns raffinerat violetta väggar mot vita 
möbler, jugendaktigt. Fadern ritade själv 
möblerna. Unge Erik målade och ritade 
och täljde små träfigurer. När det blev 
dags för yrkesval fick han inget stöd för 
sin längtan att bli målare som sin far, 
föräldrarna ville väl inte att sonen skulle 
få det lika slitsamt som de haft.

I arkitektens arbete såg Erik Abbi det 
konstnärliga förenas med en säkrare 
inkomst. Han kom in på den fyraåriga 
tekniska skolan. Där ingick handfast 
hantverksutbildning som att lära sig 
grunderna i att mura, något han haft 
glädje av hela livet. Han arbetade hos 
den kände danske arkitekten Fisker som 
rekommenderade honom till Konstaka-
demien och där gick Erik ett år. Under 
en period senare i livet kom han faktiskt 
att ägna sig åt måleriet mer helhjärtat. 
Han ärvde faderns målarskrin och må-
lade i princip tills tuberna tog slut. Han 
ställde ut i Stockholm och sålde bra, 
bland annat till konstföreningar och till 
självaste Nationalmuseum. Motiven var 
fabelartade mystiska väsen i stämnings-
fullt sommarnattsljus. Men man får 
välja i livet, måleriet tog mig så helt, det 
gick inte att förena med familjelivet,  för-
klarar han. Vid den tiden var familjens 
barn små och han ville prioritera dem. 

Han hade kommit till Sverige 1938. 
Då var han 26 år och arbetslösheten var 
stor i Danmark. Kriget stod för dörren. 
Tillsammans med en grupp kamrater 
åkte han över till Sverige där efterfrågan 
på arkitekter var större. Hans dröm var 
att arbeta hos den store funktionalisten 
Gunnar Asplund, men så blev det inte. Is-
tället kom han genom sin vän skulptören 
Egon Möller-Nielsen till en annan känd 
arkitekt, Nils Tesch, vars organiska form-
språk så småningom ledde Abbi vidare 
till det antroposofiska formspråket. 

Jag fick uppleva den fräscha, fantas-
tiska funkisstilens uppblomstring och 
sedemera dekadens, berättar Abbi.

Han blev kvar i Sverige. ”Jag gifte mig 
och växte fast”, konstaterar han. Med 
sin ordknappa humor berättar han att 
han ”fick frun Mucha på auktion”. ??Ja, 
Mucha, (Erna Becker) som kom från 
Weimar i Tyskland, hade som barnflicka 
kommit till Moskva och under kriget kom 
hon sedan till Sverige. Nu satt hon på en 
stol i Gamla Stan där det var auktion och 
unge Abbi ropade på stolen. -Nej, jag fick 
aldrig stolen, konstaterade han leende. 
Men Mucha fick han! Och så småning-
om de tre barnen Kameline, Malene och 
Adja.  Smeknamnet Abbi som till slut 
alla sa, hade ett av barnen hittat på. När 
äldsta dottern började skolan var läraren 
sträng och moraliserande och Kameline 
trivdes inte. Så familjen såg sig om efter 
alternativ och hittade nystartade Kristof-
ferskolan som fanns i inhyrda lokaler. 
Här rådde pionjäranda och Abbi fick an-
troposofin förklarad för sig av en ung och 
mycket entusiastisk Arne Klingborg. 

-Jag kände igen mig i antroposofin, 
berättar Abbi. Arne och Abbi kom sedan 
att följas åt under många år i det växan-
de seminarieområdet i Järna. ( De hade 
för övrigt födelsedagarna efter varandra, 
fast Arne var två år yngre, båda var födda 
i skorpionens tecken men astrologi har 
aldrig Abbi brytt sig om förklarar han.) 

När det blev dags att rita nya Kristof-
ferskolan, fick Abbi uppdraget för att han 
var ”den ende av de sökande som förstod 
vad antroposofi var”.

Efter femton år tog han  tjänstledigt 
från Tesch arkitektkontor. Han kom ald-
rig tillbaka dit. Istället startade han eget 
kontor 47 år gammal 196o och så små-
ningom flyttade familjen ut till Järna där 
de flesta av hans uppdrag fanns. Under 
de kommande decennierna skulle de 
”sällsamma antroposofiska husen” i Jär-
na få mycket uppmärksamhet, hamna på 
utställningar, i tidskrifter, böcker och 
tv-program och studiebesökarna har va-
rit otaliga och kommit från hela världen.

-Det är en nordisk arkitektur det hand-
lar om. Själv känner jag mig varken som 
dansk eller svensk utan som människa 
helt enkelt, säger Abbi.

Och nog har du varit en pionjär?
-Hm, ja, kanske det.
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Några bilder från en 
medarbetare

Gunilla Rombo

Jag står med snön upp till knäna i snö-
blåsten. Mitt i ingenstans skulle man 
kunna tro, för jag ser absolut ingenting 
mer än vit snöyra åt alla håll. Men jag vet 
var jag är. På ett ungefär i alla fall. Jag har 
tagit mig hit alldeles frivilligt och det är 
c:a 1 km kvar att gå tills jag är framme.

Jag har tagit en pust- paus och konsta-
terar med ett leende; det är något alldeles 
särskilt som drar mig dit jag är på väg. 
Varför skulle jag annars pulsa fram ge-
nom vindyrda snödrivor, fem mil hemi-
från en vanlig vardagsmorgon?

Det är början av 8o- talet och anled-
ningen är en äldre vithårig man i ett gam-
malt sädesmagasin. Han som gestaltat 
byggnader som publicerats i många olika 
arkitekturtidskrifter världen över.

De där bilderna fick mig att undra; hur 
kommer det sig att sådana byggnader kan 
”landa i verkligheten”, faktiskt är byggda 
i vår rationellt avskalade tid? 

Klart jag blev nyfiken! Och den nyfiken-
heten för mig några år senare till Järna och 
arbete med Abbi på hans arkitektkontor.

Jag är först på plats till vårt avtalade 
möte på kontoret, (i det där sädesmaga-
sinet). Abbi har inte kommit än och ing-
en annan är där heller. I tystnaden efter 
mitt ”- Hallå!” upptäcker jag att kontoret 
ändå inte är helt tomt. Överraskad hör jag 
skrattet kittla runt i väggarna, ett ”per-
sonligt eko” av de som är verksamma på 
detta arkitektkontor. Jag ler både på ut-  
och insidan och känner mig hemma.

Jämställd arbetsgemenskap
Sen blir jag en av då, 7 medarbetare där 4 
av oss arbetar med projekteringen av Vi-
darkliniken. Jämfört med många andra 
arkitektkontor finns här en mycket mer 
jämställd arbetsgemenskap. Jag med 
bara ett par år i yrket sitter och skissar 
tillsammans med Abbi som har ett helt 
yrkesliv och lite till bakom sig. Ovanligt 
och inspirerande!

Den världsberömde arkitekten, en 
vanlig människa med en mindre van-
lig förmåga. Flärdfritt jordnära i kom-
bination med ett insiktsfullt sinne för 
rummets verkan på människan. Nära 
till sig själv och nära till det lilla i det 
större sammanhanget.

Inga predikningar inga dogmer, förut-
om den han ibland plockade fram: ”-  Var-
je rum skall ha minst en dörr!”

Och när fredagen kommer med sin all-
männa veckostädning är han en i gänget, 
fattar skurborsten och träder i aktion.

Konstverk
Anspråkslös, men ändå uppmärksam-
mad världen över! I huvudsak för den 
samlade bebyggelsen i Ytterjärna; Rudolf 
Steiner Seminariet, (numera Kulturcen-
trum Järna), Nibble handelsträdgård, Ör-
janskolan och Vidarkliniken.

Denna miljö är vi många som var-
dags-rör oss i. Oftast, kanske inte ger nå-
gon särskild tanke eller uppmärksamhet. 
Den har blivit just vardaglig och invand. 
Men det är faktiskt så att vi går omkring i 
ett ”konstverk”! Brukskonst i skala 1:1. När 
det gäller byggnader innebär det att vi kan 
röra oss i rummen och mellanrummen. 
Använda dem. Och just nu sitter vi här [i 
Kulturhuset] och använder ett av dem,  i 
”kronan på verket”; ”Modern” som lan-
dade mitt i ”barnaskaran” där fler och fler 
kommit till genom åren. Tillsammans har 
de väntat. Några ända sedan 6o- talet.

Samarbete/samspel
Alla ”Abbis byggnader” har kommit till 
utifrån människors behov och visioner. 
Från den första idén, att verkligen bygga 
ett hus, till att det faktiskt står där fysiskt 
och kan tas i bruk, är det en lång väg. 
Såväl konstnärligt, socialt, ekonomiskt, 
tekniskt, samhälleligt, pedagogiskt, osv. 
som i almanackan.

Att förverkliga en bygg idé är ett mell-
anmänskligt samspel från början till slut. 
Arkitektens roll är en slags ”spindel” mitt 
i nätet av alla kontakter i detta samspel, 
som naturligtvis kan vara olika komplice-
rat och omfattande. Om ingen ”vill” eller 
behöver ett hus, behövs heller ingen arki-
tekt. Därför är de uttalade behoven och 
önskemålen från en beställare den vik-
tiga ”kroppen” för en kommande bygg-
nad/”kostym”. Många av Abbis arkitekt-
kontors beställare hade en särskild vision 
i sina byggplaner. Och detta avspeglar sig 
i de förverkligade byggnaderna.

Man säger ibland, lite skämtsamt; 
”Bakom varje framgångsrik man står 
en förvånad kvinna”. I Abbis fall stod en 
stark kvinna, inte ett dugg förvånad. Dä-
remot intresserad av hans arbete. Och i 
viss mån delaktig. De första tyglamporna 
som Abbi ritade, sydde Mucha tygen till.

Med Mucha på ”hemmafronten” och 
under många år även i ”kontorsadmi-
nistrationen” kunde Abbi helhjärtat gå 
in i sitt arkitektarbete.

Lekfullhet
Abbi var ett levande bevis på de fördelar 
man kan ha i sitt vuxen- verksamma liv 
om man behåller sin nyfikenhet och lek-
fullhet från barnaåren.

Jag har ofta givit honom epitetet ”bus- 
pojk”. Och det är allvarligt menat, i ordets 
bästa bemärkelse; en ”spellevink” med 

glimten i ögat. Den som ser små lustifika-
tioner i vardagen och har nära till skratt, 
som osentimentalt slänger ett skissutkast 
i papperskorgen och börjar om från en 
helt ny infallsvinkel. Ett ”lekande” och 
fantasi- inspirations- användande där han 
alltid håller sig intimt nära det mänskli-
ga. Det som talar till människan i oss alla.

Och det räcker hela vägen ut i, eller kan-
ske hellre in i det icke fysiska. Det som ge-
nom den helt specifika gestaltningen inte 
syns, men kan märkas/upplevas ”med-
arbetande” i rummets avsedda funktion. 
En lite bredare/djupare funktionalism.

(Här skulle jag kunna nämna några för-
virrade städutrymmen som för en und-
rande tillvaro - undantag som bekräftar 
- eller hur var det?)

I många projekt har Abbi också form-
givit både inredning och belysningsar-
maturer. Detta har givit rummen och 
byggnaderna en alldeles speciell sam-
manhållen helhetsgestaltning.

Humor
Ett mycket viktigt inslag i det som kän-
netecknar Abbi är humorn. Enligt min 
uppfattning alldeles för lite uppmärk-
sammat i artiklar och beskrivningar 
som gjorts genom åren. Humor är en 
sällsynt företeelse i den seriösa arkitek-
turbevakningen. Kanske finns där en 
rädsla för ”banalisering”.

Enligt min uppfattning kan humor 
vara och användas seriöst. I humorn kan 
man komma åt något specifikt mänskligt. 
I arkitekturen kan det vara ett uttryck 
som slår an en ton, ett ”pling” i betrakta-
ren/brukaren, som fördjupar ”varandet”.

I Abbis värld var humorn ett naturligt 
inslag, och han poängterade själv; ”ar-
kitektur skall upplevas med alla sinnen, 
gärna också med ett sinne för humor!”

Många är det som genom åren givit ut-
tryck för sin uppskattnig av ”Abbis hus”. 
Som blivit berörda in i ”sin människa”. 
Det har kanske också nå´t med det där 
”plinget” att göra?

Rudolf Steiner, som var en stor inspi-
rationskälla för Abbi, har sammanfattat 
människans behov i den byggda miljön i 
en tänkvärd mening:

”En själens sanna harmoni kan man 
endast uppleva när de mänskliga sinnena 
möter en miljö där form, gestalt och färg 
är så behandlade att de speglar det som 
själen känner som sina värdefullaste tan-
kar, känslor och impulser.”

Att gestalta sådana rum är ingen nätt 
uppgift! Men Abbi kom en bra bit på väg!

dokumentation porträtt
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Från 
Palermo

Mats-Ola Ohlsson

I början av det nya året möttes de euro-
peiska generalsekreterarna och styrel-
sen för Allmänna Antroposofiska säll-
skapet på Sicilien.  Orten var Palermo 
som ligger på öns nordvästra kust och är 
den syditalienska öns huvudstad.
Sicilien har ett visst självstyre i förhål-
lande till övriga Italien och har histo-
riskt varit en brännpunkt och smältdegel 
för många kulturer och impulser. Gre-
ker, romare, araber, normander, omväx-
lande, i samverkan och i strid med varan-
dra. En brygga mellan öst och väst, mitt 
i medelhavet, mellan Afrika, asiatiska 
mellanöstern och Europa. En smältdegel 
också geologiskt, där krafterna från jor-
dens inre är påtagligt närvarande med 
Europas högsta aktiva vulkan, Etna!

Carmelo Samonà, medlem i styrelsen 
för antroposofiska sällskapet i Italien 
och Sicilianare höll ett ingående före-
drag om Siciliens historia ur ett andligt 
och fysiskt/geologiskt perspektiv. Han 
beskrev att Siciliens stora tid, tyngd-
punkt, ligger i mitten av jordutveckling-
en, mitt i den fjärde kulturepoken.

En framträdande personlighet i slu-
tet av denna epok var den normandiske 
Fredrik II (1194-125o), som utvecklade sig 
i atmosfären av det orientaliska. Han var 
kung över Sicilien (1198-125o), tysk-ro-
mersk kejsare (122o-125o) och även en tid 
kung av Jerusalem, Santa Terra (1225-
1243). Vid hans hov i Palermo vårdades 
bildning och kunskap, han var genom 
mötet med arabiska kulturen inspirerad 
av deras filosofi och naturvetenskap. Han 
ledde ett korståg till Jerusalem som sked-
de utan strid och hans goda relationer 
med sultanen Saladin stärktes.

Under hans tid på tronen i Palermo 
rådde en stämning av samförstånd då 
olika kulturer samverkade och blomst-
rade på Sicilien. Det normandiska, by-
santinska och arabiska flätades samman 
på ett fruktbart sätt. Det manifesterar 
sig bl.a. i vackra kyrkobyggnader som 
blandar formspråken och stilarna från 
de olika kulturerna. När man kommer 
in i Capella Palatina i Palazzo Reale, det 
kungliga palatset i Palermo, så är det 
som att stiga in i en ädelsten. Färgerna 
lyser klart från de 9oo-åriga mosaikerna 
som visar bibliska bilder från väggarna, 

i det vackra trätaket, som gjordes av ara-
biska hantverkare, samsas ornamenten 
med citat ur Koranen och i koret en ma-
jestätisk Kristus-bild, som Pantokrator, 
den Allsmäktige.

Carmelo Samonà, tog också fram bilden 
av Sicilien som ”det ondas land”, där  enligt 
legenden Klingsor hade sin borg Caltabe-
lotta, som en bild för de dekadenta, efter-
släpande mörka krafterna. Här på Sicilien 
blev förlusten av förbindelsen med det 
andliga tydligt i mänsklighetens utveck-
ling. Klyftan, åtskillnaden mellan kropp 
och själ trädde här fram. Samtidigt är det 
här mörka, också som en födelseort för ja-
get. Friheten för det individuella jaget blir 
möjlig i den här avskurna situationen.

Stefano Gasperi, generalsekreterare i 
italienska landsällskapet tog fram Em-
pedokles –att han verkade för en utjäm-
ning av Klingorkrafterna. Empedokles 
var grekisk filosof, poet och statsman 
och levde och verkade under 4oo-talet 
f.Kr. på Sicilien. Han hade en längtan, 
föraning av Kristus-tilldragelsen och vil-
le förena sig med Kristus, som först efter 
mysteriet på Golgata, skulle komma att 
finnas eteriskt i elementen.

”Empedokles kunde inte finna honom. 
För honom uppstod en oerhörd längtan, 
att finna något i luft och vatten och eld 
och jord, att komma dit till det, som är 
därinne. Och man ser denna personlig-
het, som blev gripen av denna mäktiga 
längtan, ändå trängde in i det som är de 
materiella elementen. Och det förde ho-
nom slutligen till att verkligen utföra ett 
slags offer. För det är inte bara en saga; 
han störtade sig i Etna, för att förena sig 
med elementen. Den luciferiska makten, 
den längtan, att komma nära elementen, 
det drev honom till denna kroppsliga 
förening med elementen. Så som Empe-
dokles dog, lever han vidare i Siciliens 
atmosfär. Det är en stor hemlighet för det 
här märkvärdiga landet.” (R.Steiner)

Steiner besökte Sicilien vid ett tillfälle i 
april 191o. Han beskriver då i en återblick 
vad han upplevde när han närmade sig ön 
från Neapel. 

”Någon form av gåta kommer att lösas 
för dig, som bara genom det omedelba-
ra intrycket lätt kan lösas här på denna 
plats. – Och det löste sig mycket snart. 
Personligheten, som jag har talat till er 
om teoretiskt, trädde direkt emot mig i 
hela Siciliens atmosfär, -jag skulle vilja 
säga i hela Siciliens astralkropp. Den var 
där, helt levande. Den personligheten le-
ver så att säga vidare i hela Siciliens at-
mosfär, som mångfaldigt visar sig som 
något gåtfullt. Den är Empedokles.”

Steiner var då på väg till Palermo för 
hans första och enda besök där. Han höll 
två föredrag varav det som han höll den 18 

april finns nedtecknat. Den är i serien av 
föredrag om Kristi återkomst i det eteris-
ka, varav det första hölls i Stockholm 12 
januari samma år. Så det temat följde med 
Rudolf Steiner från det nordliga Stock-
holm i januari till det sydliga Palermo i 
april. Det var den sydligaste platsen som 
Rudolf Steiner besökte under sina resor. 
De nya möjligheterna till ett andligt upp-
vaknande i det eteriska, har utifrån det ti-
digare beskrivna, tematiskt att göra med 
Sicilien.

De tidigare citerade, Carmelo Samonà 
och Stefano Gasperi, är bägge antopo-
sofiska läkare. Det är överhuvudtaget en 
väldigt stor andel av läkare som är med-
lemmar i italienska Antroposofiska säll-
skapet, av de nästan 13oo medlemmarna 
är uppåt 15o läkare. Inalles finns 2oo an-
troposofiska läkare. Bara i Milano finns 
5o praktiserande läkare. Många av dem 
har varit medgrundare till olika antro-
posofiska initiativ runtom i Italien, t.ex. 
i grundande av skolor. Stefano Gasperi 
menar att det dröjde till 6o-talet innan 
utåtriktade aktiviteter inspirerade av an-
troposofi började att komma fram. Idag 
är alltfler aktiva medlemmar förankrade 
i det biodynamiska arbetet och det präg-
lar allt starkare det italienska Antropo-
sofiska sällskapets profil.

De senare åren har det kommit till nå-
got av ett genombrott vad gäller ett erkän-
nande av Rudolf Steiner. I Bologna 2oo9, 
var det en stor internationell kongress 
arrangerad av universitetet och Antropo-
sofiska sällskapet, med många medver-
kande akademiker som ställde in antro-
posofin och Rudolf Steiner i ett filosofiskt 
och idehistoriskt perpektiv. Man kan se 
den händelsen som en tydlig omsväng-
ning i inställningen från media och an-
nan offentlighet i förhållande till Antro-
posofi och Rudolf Steiner. Under senaste 
året var särskilt två händelser framträ-
dande, dels att det vid Venedig-bienna-
len var ett sort antal av Rudolf Steiners 
tavelskisser i biennalens huvudbyggnad, 
och dels att den stora utställningen från 
Vitra design-museum, ”Vardagens alke-
mi”, nu visades på Roveretos museum för 
modern konst, Mart. Dessa bägge händel-
ser gav ett stort positivt eko i media.

Några teman som vi för övrigt bearbe-
tade under dagarna i Palermo var: 

• Årstemat 2o14-2o15. Det föreslagna te-
mat från styrelsen som anknyter till förra 
årets tema är ”Jaget känner sig själv – i lju-
set av mikaeliskt världsbejakande” (Ich er-
kennet sich –im lichte der michaelischen 
Weltbejahung) I samtal kom synpunkter 
fram från flera generalsekreterare att frå-
geställningen borde anknyta och korre-
spondera mer tydligt med antroposofins 
möjliga uppgifter i aktuella tidsfrågor
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nar sig alla blommor längs blomkorgens 
periferi. Småblommorna följer efter, 
cirkulärt från periferin och inåt under 
några dagars tid. Varje kväll och även 
vid regn och alltför intensivt solsken 
sluts blomknoppen. En morgon förblir 
knoppen stängd, blir tung och sväller i 
basen. Stjälken slokar något. Nu sväller 
blombottnen tills den är nästan rund. Då 
rätar den av tyngden böjda blomstjälken 
ut sig, sträcker på sig, tills den slutligen 
är fullständigt rak. 

Har den blivit lättare eller trots åldran-
det föryngrats?

Så kommer dagen då holkfjällen åter-
igen viker sig utåt och bakåt, så att den 
stora, vita, fluffiga fröbollen kan visa 
sina fina hårpenslar. På varje frö sitter en 
stjärnliknande pensel. Nu tar vinden tag i 
de lätta små fallskärmarna och fröna fly-
ger högt upp, långt bort, redo att sås.

Förvandlingen från blomning till 
fröställning sker tidsmässig ungefär i 
mitten av hela utvecklingsprocessen. 
Knoppen öppnas för blomning och 
stängs under den perioden vid mörk-
rets inbrott eller vid mycket regn el-
ler brännande sol. Efter blomningens 
och därmed pollineringens slut stängs 
knoppen som öppnas först igen när 
fröställningen är klar.

Nelson Mandelas leende
Efter Nelson Mandelas bortgång den 
6 december 2o13 publicerades många 
bilder av honom. Ofta i möte med bety-
dande personligheter. Varje bild väckte 
samma fråga:

Finns det någon förklaring till den 
gamle Nelson Mandelas vidunderligt 
strålande, helt unga leende? Mandelas 
rötter var i Sydafrika, han levde mellan 
1918 fram till 2o13. Hans biografi präg-
lades av kampen om varje människas 
rätt till rättvisa.

Utbildningen på Fort Hare gav ho-
nom redskap att bli ledare. Förutom 
inhämtande av kunskap och färdig-
hetsträning omfattade hans utbildning 
även en inre skolning. Denna skolning 
öppnade ett för yttervärlden dolt rum 
i Nelson Mandelas själ. Där kunde han 
träda i förbindelse med sin egen andliga 
krafts närvaro.

Anthony Sampson talar om en fäng-
elsecell INOM Nelson Mandela, som 
skyddar honom från omvärlden,  
kontrollerar hans känslor, ger honom ett 
filosofiskt perspektiv. Kanske skulle man 
hellre tala om ”det inre rummet”, efter-
som Mandela kunde beträda detta rum 
ur frihet, men även lämna det i frihet för 
att möta yttervärlden. Han förändrade rå-
dande missförhållanden i sin tid med en-
gagemang, vilja, kunnande och total när-

• ”Europas själ”, en serie av konferen-
ser som arrangerats i samarbete med 
den socialvetenskapliga sektionen, Go-
etheanum. 2o14 kommer ett sådant arbe-
te att ske i staden Varna, Bulgarien, vid 
Svarta havskusten.

Under de här dagarna i mitten av janu-
ari blev vi gästvänligt mottagna av ita-
lienska vänner. Det finns många aktiva 
antroposofer i Palermo och på Sicilien i 
övrigt. Det finns ett biodynamiska arbe-
te, från stora gårdar till små trädgårdar. I 
Palermo finns en waldorfskola sen 2o år 
tillbaka och pedagogiska initiativ finns i 
Catania, Messina och Syrakusa.

vå r k u lt u r  f ö r  d e n  å l d r a n d e 
m ä n n i s k a n

Den 
omvända 

barndomen
Ulrike von Schoultz

Maskrosen och Nelson Mandelas leende 
eller Åldrandet, den omvända barndo-
men. Målbilder för arbetet med den åld-
rande och gamla människan inför plane-
rings- och byggprocessen av Tunaberg.

Maskrosen
När vi ser en blommande maskros, strålan-
de som en varm sol och ställer en fluffig vit 
och skör fröställning bredvid, kan frågan 
uppstå: Hur är denna förvandling möjlig? 
Tiden är en faktor. Solens gång en annan. 

Maskrosen gör så… arten bestämmer 
vägen från blomma till fröställning. 
Allt är rätt.

Men fortfarande kvarstår frågan: Hur ser 
VÄGEN från blomma till fröställning ut?

Maskrosen har en kraftig pålrot som 
sitter så stadigt i marken att den prak-
tiskt taget inte går att dra upp. Den trivs 
mycket bra i hård jord. Tidigt på våren 
syns bladrosetten direkt på jordytan. 
Växtplatsen bestämmer bladens gröna 
färgnyans och storlek. Ur rosetten, strax 
under jordytan, tränger blomknoppen 
fram. Så småningom lyfts den, ännu helt 
grön, av den tunna ihåliga stjälken och 
börjar svälla.

En torr och solig dag viker sig ett av 
knoppens holkfjäll utåt, följd av en liten 
gul blomma. Under loppet av en dag öpp-

• Kommunikation mellan generalse-
kreterarna, hur informerar vi varandra 
och förbättrar vi kommunikation mellan 
våra möten?

• Eventuella stadgeändringar, för att syn-
liggöra den Fria högskolan för Antroposo-
fi i stadgarna. Se förslag inför årsmötet i 
Anthroposophie Weltweit nr. 1-2/14.

• Årsmötet 2o14, gemensamma förbe-
redelser inför Allmänna antroposofiska 
sällskapets årsmöte 11-13 april och gene-
ralsekreterarmötet och mötet för ansvars-
bärande inom antroposofiska sällskapet 
som hålls dagarna innan. Det fördes sam-
tal om hur man ytterligare kan förstärka 
det faktum att vi är ett världssällskap vid 
årsmötet. Att inte lokala frågeställningar 
blir för framträdande och att man försö-
ker balansera upp dominansen av delta-
gande från de tysktalande länderna. 

• Generalsekreterarnas förhållande till 
Allmänna antroposofiska sektionen. I 
samband med den frågeställningen för-
des ingående och personliga samtal, där 
var och en kom till tals om sina inre mo-
tiv, vad som man ser som sin uppgift i för-
hållande till det sektionsområdet inom 
Fria högskolan för antroposofi.

• Kritisk utgåva av Rudolf Steiners 
skrifter.  Förlaget Frommann-Holzboog 
har samarbete med Rudolf Steiner Ver-
lag börjat ge ut en kritisk utgåva av Ru-
dolf Steiners skriftliga verk, d.v.s. en 
vetenskapligt kommenterad och doku-
menterad utgåva. Det planeras åtta band, 
varav det första är tillgängligt, som har 
temat ”Skrifter om mystik, mysterievä-
sen och religionshistoria”. Utgivare och 
kommentator är litteraturvetaren Chris-
tian Clement från Brigham Young-uni-
versitetet i Salt Lake City. I Tyskland/
Schweiz har en diskussion blossat upp 
som ifrågasätter objektiviteten i arbetet. 
Flera har vänt sig styrelsen i AAS för att 
be dem ta ställning mot den här utgåvan 
och att Rudolf Steiner Verlag bör dra sig 
ur det här samarbetet. Många som har 
läst det här första bandet menar att det 
är korrekt och på högsta akademiska 
nivå, och att det är ett verkligt erkännan-
de av Rudolf Steiner att en sådan utgåva 
kommer till stånd. Det kommer säkert 
att komma individuella kommentarer 
från styrelsemedlemmar i AAS, men 
inget kollektiv ställningstagande.

• Förberedelse inför nästa möte för de 
europiska generalsekreterarna och sty-
relsen i AAS i Bukarest, 27-29 juni 2o14. 
Den här konstellationen träffas två 
gånger om året i olika europeiska län-
der. De senaste åren har mötet förlagts 
till olika östeuropeiska länder, för att 
lära känna livsbetingelserna för lands-
sällskapen och den antroposofiska rö-
relsen i det ”nya Europa”.
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varo. Samma kraftpotential, använde han 
i mötet med sig själv och i det inre rum-
met. Detta lät honom mogna som männ-
iska. Under 27 år av fångenskap kunde 
han omvandla förnedring, frustration, 
hat och vrede till förlåtelse och kärlek.

 Kärlek och förlåtelse skapar alltid nytt 
liv. I Nelson Mandelas vidunderligt strå-
lande, helt unga leende levde de och sår 
framtidsfrön där jordmån finns. 

Mittpunktens magiska kraft
När man följer barnets utveckling under 
de första åren, är man vittne till det ena 
miraklet efter det andra. En liten rund 
mjuk och hjälplös barnakropp förvand-
las på knappt tre år till en upprättgående, 
talande och tänkande liten personlighet. 
Under ingen tidsperiod senare i livet ut-
vecklas människan så snabb och ända-
målsenligt. Hon liksom arbetar in sitt 
JAG, sin personlighet i en växande kropp, 
som med tiden blir människans instru-
ment för det egna livets ödesuppgifter.

Barndom, ungdom och vuxenålder 
ger jordmån till personlighetens fram-
växt, i livets mitt sker blomningen. Den 
varar sin tid.

Ofta inleds en ny fas i livet genom en 
djup livskris, där den egna inre andlighe-
ten, den egna inre styrkan, blir en erfa-
renhet som vida överstiger det arv och 
miljö kan bidra med som redskap för att 
bemästra livets utmaningar. Varje kris 
öppnar det inre rummet för oss, vi stäng-
er till om oss för att ur mötet med oss själ-
va kunna mogna som människa.

En gammal människa har allt detta bak-
om sig, hon liknar maskrosen, som stäng-
er till efter blomning för att arbeta sig fram 
till inre frökraft. Detta är mer än mognad. 
Vad är åldrandet ur denna aspekt?

Så som barnet inkarnerar med sin and-
lighet i sin kropp och ” på det viset växer 
in i sitt liv, så är åldrandets uppgift att ur 
personlighetens innersta kraft bokstavli-
gen ”VÄXA UT UR LIVET”

Att ledsaga åldrandet är att ledsaga 
den andliga människans födelse. Så som 
människan under barnaåren iklär sig sin 
fysiska kropp, sin livskropp och sin själ, 
så åldras kroppen och frigör därmed 
minnen så att själen kan vandra omkring 
i sitt livs minneslandskap. Som i en inre 
förbränningsprocess låter hon på det vi-
set det väsensfyllda, det väsentliga av livs-
vägen mogna fram.

Uppenbart för alla som möter gamla 
människor är att känsligheten i det fy-
siska, i olika levnadsvanor och i mötet 
med omgivningen tilltar med åren, ef-
tersom hon är på väg att skala fram ”det 
väsentliga”, nämligen sitt innersta väsen. 
Kan det vara så att varje åldrande och 
döende människa ger framtidsfrön till 

utvecklingen som hon frigör ur hela sin 
människa? Kan det vara så att alla som ef-
ter livets mitt arbetar på att skala ut sina 
frökrafter fram till döden bidrar i det 
osynliga med ett ferment till utveckling i 
en förhårdnad materialistisk tid? Kan det 
vara så, att maskrosen som sträcker sin 
stjälk en sista gång innan den öppnar sin 
fröställning är ett tecken på nytt liv?

Betänker man det som har nämnts här, 
vore det önskvärt att äldre människor 
och även riktigt gamla är synliga i sam-
hället bland människor i alla åldrar. För 
barn, ungdomar och vuxna skapas fel 
bild av livet om äldre människor inte 
syns i vardagen och de inte får vara till-
sammans med dem.

Tanken om åldrandet som den omvän-
da barndomen kan ge inspiration till en 
fördjupad syn på livet, men den kan även 
ge nya insikter och riktlinjer till en för-
nyelse av senior- och äldreboende, samt 
nya aspekter på äldrevård, palliativ vård 
och demensboende.                               

Beskrivning av maskrosens växtprocess:  
Thomas Lüthi.

En ny vårdkultur för den åldrande 
människan. Inspirationsantaganden för 

’Nya Tunaberg’ 2o14.

Människans kroppsliga förutsättningar 
bestäms genom arv- och miljö. De utgör 
hennes levande instrument för själslig 
och andlig utveckling. Den kroppsliga 
utvecklingen ger individuella förutsätt-
ningar i varje människas biografi. Sjä-
len präglas mer eller mindre av dessa 
förutsättningar och för individen och 
människans andliga kraft kan de vara 
drivkraft i utvecklingen.

Människan utvecklas från spädbarns-
tiden över barndomen med en stark till-
växtperiod under ungdomsåren, fram till 
den unga vuxnes blomstringstid. Efter 
dessa utvecklingsperioder tar en mog-
nadsfas för själen och anden vid samti-
digt som kroppen börjar åldras. Männ-
iskans själ och ande åldras inte, det är 
kroppen som åldras.

Den åldrande kroppen fungerar som 
en trasig spegel, som inte kan återge 
människan i sin helhet. Men så som 
människan förblir den hon är, även 
om den bristfälliga spegeln ger en an-
nan bild, så är den äldre människas 
själ och ande fortsatt orubbligt hela 
trots den åldrande kroppen. Avtagande 
kroppskrafter kan leda människan in i 
själsliga kriser som innebär behov av 
omsorg och medmänskligt stöd. I den 
mänskliga biografin utgör åldrandet 
därför en intensiv utvecklingsperiod 
och den har betydelse för individen 
och alla hennes närstående.

Trygghet för äldre människor skapas i 
goda och vårdande relationer och med 
kunniga medarbetare. Deras ”görande” 
såväl som ”varande” och ”vardande” är 
förutsättning för den nya vårdkulturen. 
Vårdvetenskaplig kunskap, kompetens 
och utbildning av medarbetare utgör där-
för bärande faktorer i arbetet. Synsättet 
på människan och den äldres värde läg-
ger grunden för en vårdkultur där vär-
den och värdighet står i centrum och all  
omsorg bärs av respekt.

Kroppslig hälsa
Den åldrande människans kroppsliga häl-
sa kräver stor uppmärksamhet och kun-
skap. En personlighet vars liv präglats av 
god hälsa och som därmed kunnat leva 
självständigt, går i åldrandet mer eller 
mindre in i en fas av osjälvständighet, kan-
ske ända till total hjälplöshet. Äkta och na-
turlig människokärlek som en skapande 
kraft behöver synliggöras i omsorgen.  Att 
stödja hälsan genom olika former av aktiv 
rörelse och utevistelse är väsentliga motiv 
i arbetet, liksom en varierad, näringsriktig 
och färsk kost med biodynamiska råvaror, 
samt en god medicinsk vård, som även 
omfattar alternativa behandlingsformer.

Livsvanor
Dygnsrytm, veckodagar, årstider och 
fester formas i omvårdnaden av äldre på 
ett sätt som ger harmoni, glädje och me-
ningsfullhet. Rörelse och stillhet kom-
pletterar varandra. Människans intres-
sen och livsprojekt fortsätter att utgöra 
mening genom hela livet. I det goda sam-
talet ges utrymme för att den äldres bio-
grafi kan fullföljas.

En vacker boendemiljö är en viktig förut-
sättning för god livskvalitet och gör varda-
gen naturligt harmonisk. Rummen, husen 
och utemiljön ges omsorg för att gynna triv-
sel för både boende och medarbetare.

Kultur och samhälle
En väsentlig faktor i den åldrande männ-
iskans liv utgörs av kultur och samhälls-
engagemang. Dit hör det egna skapandet, 
men även upplevelser som ger en delak-
tighet i stora och små samhällsfrågor.

Arkitekturen erbjuder förutom skönhet 
även stor flexibilitet. Mötesmöjligheter 
mellan olika generationer, som t.ex. i of-
fentlig restaurang samt en offentlig möte-
slokal öppnar möjligheter för socialt liv.

Livets slutskede
Vården i livets slutskede och livets slut 
gestaltas på ett medvetet och harmoniskt 
sätt med möjlighet till anhörigas delaktig-
het. Människans liv avslutas med värme, 
närhet från andra och i värdighet.
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e t t  l i v  s om 
f ö r s ko l e p e dag o g

Varsebliv-
ningen

Louise Ejefors

Barnets sätt att varsebli världen skiljer 
sig väsentligt från den vuxnes. Det var-
seblir omvärlden utifrån sin känsla och 
vilja och det innebär att det inte nöjer 
sig med det som enbart ytan visar, utan 
dess varseblivningar är omfattande och 
månggestaltade. Barnet skapar samtidigt 
som det iakttar. Detta är av stor betydelse 
för barnets vidare utveckling och sociala 
kompetens. Den vuxnes konkreta förhåll-
ningssätt till det iakttagna är ännu inte 
utvecklat hos ett förskolebarn. Den ver-
bala fostran som är så vanligt idag ställer 
ofta hinder i vägen för barnets fantasiful-
la varseblivningsförmåga och skapar för-
virring hos barnet. Det behöver en fri sfär 
omkring sig för att fritt kunna ge sig hän 
åt sitt gestaltande av det varseblivna och 
för att fantasin ska kunna gripa in. 

Nyligen läste jag en underbar berättel-
se om en farfar som hade fått för sig att 
han skulle lära sitt snart sexåriga barn-
barn att räkna.

Han tog fram ett skrin med vackra stenar 
och plockade fram en av stenarna. – Här är 
en sten – säger farfar. – Forellerna i fiskaffä-
ren som mamma köpte glänser likadant på 
ryggen – svarar pojken. Farfar tar fram en 
till sten. Den har en rand. – Räkna nu - sä-
ger farfar. – Vem har gjort stenarna – frågar 
pojken. – Det har Gud.  - Varför gjorde han 
stenar. - Nu räknar vi - säger farfar och tar 
fram ytterligare en sten. – En, två, tre – sä-
ger farfar. - Men det händer ju ingenting 
- säger pojken. – När min pappa säger ett, 
två, tre så hoppar vår hund över en pinne 
som pappa håller fram. När du säger ett, 
två, tre, händer ingenting. Farfar tar bort 
skrinet med stenarna och räknar till tio på 
sina fingrar. – Jag tycker bara om tre och 
nio. Tio tycker jag inte om – tio är ful, kan-
tig och spretig -. Om jag inte mins fel så gav 
farfar upp och väl var väl det.

Lilla Kajsa, snart sex år, fick stort ut-
rymme för sitt skapande under vår vand-
ring och hon hade också den stora förmå-
nen att få växa upp helt utan TV. 

Harens fyra fötter
En dag då lekskolebarnen och jag kom 
tillbaka från en vinterutflykt upptäckte 
lilla Kajsa 5 år, att hon saknade en av sina 
vantar. Vi två kom då överens om att vi 
två, nästa morgon, först av allt, skulle gå 
ut och leta efter vanten.

Morgonen därpå var vädret härligt. Det 
var iskallt, luften var glasklar, himlen un-
derbart blå och allt var tyst. Jorden höll 
andan som den brukar göra dessa riktigt 
kalla januaridagar.

Lilla Kajsa pratade oavbrutet under vår 
promenad. Det var som om hon måste ge 
liv åt naturen med sitt prat. Själv behöv-
de jag bara lägga till några enstaka ja, ja, 
javisst, så är det nog, då hon behövde be-
kräftelse på sina funderingar.

Vi kom förbi en fryst vattenpöl i vars 
spegelblanka istäcke några svarta pin-
na fryst fast. Vid åsynen av dessa svarta, 
blanka pinnar började Kajsas berättelse.

- Kan du se sjön där? Där simmar det 
sälar, de är mörkgråa, de små är sälungar-
na, de större är mammorna, de största är 
papporna. Papporna brukar vara störst. 
Jag undrar om de sett min vante? Det har 
de nog inte gjort, annars skulle de hoppa 
till när de ser mig och det gör de inte.

Det är nog skatan som tog den och flög 
med den upp till skorstenen där borta där 
det ryker, för där är det varmt och där ska 
hon lägga vanten bredvid och så ska hen-
nes ungar krypa in och bo därinne i min 
vante. Skatan får min vante ifall hon vill 
ha den till sina ungar. Fast det är den bäs-
ta vanten jag haft på hela året. - Kajsa tit-
tade på den bolmande ångan som stiger 
upp ur skorstenen.

- En gång hade jag en syster. Om hon 
skulle leva skulle hon vara min stora sys-
ter. Hon ville bara vara på jorden i tre tim-
mar, sen ville hon bli en ängel igen. Det 
gör inget att hon dog, för jag ska i alla fall 
få ett syskon. Du har väl sett att mamma 
har en stor mage.

Det är nog pysslingarna som tagit min 
vante, du kommer väl ihåg att vi byggde 
små kojor åt dem i höstas, så nu har de 
släpat in vanten där för de får också ung-
ar precis som min mamma. De måste ha 
något att värma ungarna med så kallt 
som det är.

På vintern kan man se att man lever. 
Det ryker ur min mun och ur din också. 
På ryket ser man att man lever. Det är ry-
ket som gör att människor lever. På som-
maren kan man inte se lika bra att man 
lever, på ryket menar jag. -

Kajsa plockar upp några frysta harlor-
tar från stigen.

- Haren har tagit min vante, han kan 
ha den på sig, på en fot i taget. Haren 
måste byta hela tiden, fyra gånger måste 
han byta vante för han har ju fyra fötter. 

Han får inte göra annat än bara byta och 
byta hela tiden. Om ett barn till tappat 
en vante behöver han bara byta två gång-
er och om fyra barn har tappat en vante 
behöver han inte byta någon gång, men 
då har haren olika vantar på alla fyra föt-
ter. Det ser nog konstigt ut. Visst Louise 
ser det väl konstigt ut?

Nu är vi snart hemma i lekskolan igen 
och vi har inte hittat min vante. Den har 
nog gömt sig någonstans i skogen så vi 
måste gå ut och leta igen i morgon bitti. 
Mamma blir inte glad när vi kommer till-
baks utan vante, för hon är så noga med 
allt min mamma. -

Kajsas mamma hade vanten med sig 
när hon hämtade henne. Den var aldrig 
med på utflykten utan den fanns i bilen.

 
l e v na d s kon s t

Funderingar 
i vintertid

Brigitte Deck

Vi har nu vandrat i Seminarieträdgården 
i Ytterjärna genom årstidernas växlingar 
vid Arne Klingborgs sida. Vi började med 
Ljusfesten i adventstiden, fick sedan möta 
”Vårens gröna skimmer”, lyssnade på 
Sommarkonserten,  samt  undrade i kapp 
med Arne: ”När är hösten som vackrast?” 

Till sist får vi nu  träda in i ett vidunder-
ligt vackert vinterlandskap. Det är nästan 
så att man vill gå på tå för att inte störa 
tystnaden eller för att inte förstöra den 
rena oberörda ytan eller de vackra vita for-
merna som brer ut sig framför våra fötter. 

”Vintern gäckar oss ofta och kommer 
i allmänhet först i januari” konstaterar 
Arne i sin trädgårdsbok. Han vandrar 
ner till de kantiga marmorblocken som 
skulptörerna har lämnat kvar vid utom-
husateljén. Han förundras över ”en fan-
tastisk syn efter snöfallet” där ”hela sten-
blocksgården var förvandlad”.

”De kantiga blocken hade fått mjuka 
mössor. Det var som om snön hade fort-
satt skulpturarbetet, tillfogat material 
och modellerat en hel samling gnomarta-
de väsen, som klumpade sig samman och 
trängdes i vita pösande dräkter. En inspi-
rerande samling märkvärdiga snögubbar 
hade uppstått. 

En ny trädgård kom till synes. Trädens 
kala grenar fördubblades i omfång, fick 
nya gester då de tyngdes av snön. De 
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kantiga knyckiga mörka grenarna hos 
benved och hagtorn fick på en gång mju-
ka vita former. Buskarna blev på sina 
ställen helt täckta och bildade kullar,  
och tunna grenar kunde bära en hel lätt 
snöboll. Så skapades den mjuka, stilla 
vinterträdgården.”

Denna mjuka stillhet och tystnad ger 
nu även plats till eftertanke och funde-
ringar inför framtiden. Den vita rena 
snön leder tanken till alla de rena vita 
blad som ännu är oskrivna i våra liv. Vem 
skriver texten? 

Vi får nu dag för dag uppleva hur ljuset 
återvänder till våra breddgrader. Det väl-
signade ljuset! Upplevelsen är så stark för 
att vi har fått gå  igenom mörkret. -  

Arnes ”Funderingar i vintertid” kretsar 
kring ”Framtidens trädgårdsmästare”.

”Arbetet och omsorgen om den lilla 
trädgårdsparken blir självklart en del av 
de stora sammanhangen.”

Han  beskriver hur intresset för trädgård, 
park och odling ökar, hur man sammanslu-
ter sig i olika intresseföreningar som ekolo-
gisk odling, näringsfrågor, blomsterälska-
re, forskare etc. Men att det samtidigt  även  
visar sig ett annat fenomen:

”Det verkar nästan som om vi, sam-
tidigt som vi genom informationstek-
nologin och nya kommunikationer har 
möjlighet att uppleva landskap och den 
växande naturens skönhet långt utan-
för våra gränser, tycks mer och mer bli 
främmande för de stora sammanhang-
en. Vi suger ut jordarna. Jorden dör un-
der våra fingrar. (…) 

Det paradoxala inträffar: samtidigt 
som vi har möjlighet att veta mer och mer 
tycks vi förlora det omedelbara umgänget 
med den växande naturen.  Vi blir främ-
lingar på vår egen jord. (...)

Å ena sidan tycks ett främlingskap ut-
breda sig. Å andra sidan växer gruppen 
av människor som mer och mer fördju-
par sig i de omfattande ekologiska sam-
manhangen. 

Här möter vi människor som ännu 
förundras över förhållandet mellan vä-
der och vind, årstidernas rytmer, solens 
och månens roll i samband med växan-
dets och mognandets processer. Det är 
människor som betraktar jorden som en 
levande organism. Det är människor som 
är uppmärksamma på näringens kvalitet, 
på smak och arom, på hur våra grönsaker 
och frukter är odlade. Här börjar vi ana 
den nya trädgårdsmästaren.

Är det kanske så att i alla människor 
finns anlaget till en trädgårdsmästare, en 
odlare, en som vill vårda och förädla? En 
människa som känner ansvar för den vil-
da naturen och dess förutsättningar och 
som också älskar den genom människan 
kultiverade naturen. (...)

Den moderna trädgårdsmästaren, är det 
den som vill inspirera och samarbeta 
med ”trädgårdsmästaren” som finns i var 
och en av oss, trädgårdsamatören, den 
som älskar jorden och trädgården utan 
att vara yrkesman? (...)

Nu gäller det att tilltala trädgårds-
mästaren i var och en, inte på ett tving-
ande sätt, utan därför att man inser att 
det rör sig om en verksamhet som ger 
mening åt livet, som utvecklar ett nytt 
förhållande till jorden, som hjälper oss 
att övervinna främlingskapet. 

Men alla är väl inte trädgårdsmästa-
re i den meningen att man har behov 
av att stoppa fingrarna i jorden? Kan-
ske inte, men detta att odla i vidaste 
mening, att vårda, att kultivera, är nå-
got som berör vår innersta människa i 
hennes utveckling.

Som människor är vi ett stycke na-
tur, med drifter, begär, och egoism som 
några väsentliga drivfjädrar för mycket 
av vårt handlande. Men vår natur kan 
förvandlas, kan kultiveras. Här berör vi 
något rent mänskligt, till exempel när vi 
utvecklar förmågan att bilda egna om-
dömen, när vi är beredda att ta ansvar, 
när vi vidgar vårt intresse, åtminstone 
genom att övervinna vår egoism, genom 
att intressera oss för andras behov, när vi 
känner oss engagerade i jordens liv, när vi 
övervinner främlingskapet. Här möter vi 
den kreativa trädgårdsmästaren i oss, den 
som kultiverar.” 

 Arne konstaterar att den moderna träd-
gårdsmästaren framförallt även älskar 
människor. ”Att trädgården inte är färdig 
förrän människor är där, verksamma på 
olika sätt eller betraktande, njutande.”

Ljusfyllda ”funderingar i vintertid” 
som dessa är nog det som vi människor 
och vår jord behöver. 

s t u di e a r b e t e

Grund- 
stenen i våra 

hjärtan
 

Marie Haglund 

I mitten av Mars kommer en intressant 
studiedag att äga rum på Kulturhuset i 
Järna. Temat är Grundstensmeditatio-
nen, så mycket är säkert. När man målar 
en tavla vet man inte heller på förhand 
hur det skall bli. Man börjar att måla en 
form här och en färg där, så är det också 
med detta möte.

I slutet av september tog Hans Wes-
terdahl initiativet och inbjöd till ett pla-
neringsmöte tillsammans med Dick 
Tibbling och Ulrike von Schoultz från 
Antroposofiska Sällskapet. Inbjudan 
gick till oss som brukar samlas kring te-
mat Grundstenen fyra gånger om året på 
Robygge. Man är ju van att det bjuds på 
något man kan lyssna till, så vi trodde att 
det var vi som var åhörarna. Vi visste inte 
att den här gången hade Hans Westerdahl 
bestämt sig för att vända på punkt och pe-
riferi. Få höra nu vad finns det för bidrag 
till en studiedag? frågade han. Vi blev 
ganska överraskade och tysta och flera 
fick nog gå hem lite konfunderade.

Vad är Grundstenen?
För hundra år sedan (1913) då första Go-
etheanum skulle skulle byggas i Dornach 
i Schweiz lades en kopparform ned i mar-
ken som en grundsten där huset skulle 
stå. Goetheanum byggdes med hjälpande 
händer från världens alla hörn.

Detta unika bygge rymde oändligt 
mycket förhoppningar, kärlek och an-
strängning. I denna byggnad hade Rudolf 
Steiner lagt ned sin själ på att göra antro-
posofin synlig i former, färger, i sånt som 
ögat kan uppleva. Han kallade det för ett 
talande hus, ett språkets hus (Haus der 
Sprache) det skulle kunna tala till den 
som kunde sitta där och se sig omkring.

En häftig anlagd brand lade tio års ar-
bete i aska över en natt 1922. Det hade inte 
ens hunnit bli färdigbyggt. Det enda som 
kunde räddas var den intilliggande trä-
verkstaden. Där samlades vid jultid året 
därpå nästan 8oo personer. Man hade 
tömt brädlagret och gjort om det till en 
provisorisk sal. Stolar hade lånats ihop 
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från halva byn. Snön låg tjock och folk 
fick pulsa dit, inne var det också kallt och 
trångt, men varmt i hjärtat.

Antroposofiska sällskapet skulle få 
en ny form. Nu hade nationella sällskap 
bildats i olika länder och de skulle sluta 
sig samman i Allmänna Antroposofiska 
Sällskapet. Nu grävde de inte hål i mar-
ken för en ny grundsten. Nej, Rudolf Ste-
iner lade grundstenen i deltagarnas hjär-
tan i stället i form av en meditationstext.

En av deltagarna Friedrich Hiebel be-
rättar i sin bok (Entscheidungszeit mit 
Rudolf Steiner) hur de skyndade sig att 
anteckna och bytte anteckningar för att 
säkert ha fått med sig orden. De visste 
ju inte att denna meditationstext skul-
le återkomma varje dag under Julmötet 
och dessutom skulle bli grunden för allt 
framtida arbete.

En av deltagarna Frederik Willem Zeyl-
mans van Emmichhoven upplevde att det 
var något mycket speciellt som skedde 
där på julmötet. Det tog lång tid att sät-
ta ord på det, först 1956 skrev han en bok 
om Grundstenen. Hans upplevelse var att 
Goetheanumhuset hade kommit tillbaka 
i en annan form i meditationstexten.

Vid våra möten kring Grundstenen un-
der det gångna året i Järna har det första 
Goetheanum dykt upp i samtalet gång på 
gång. Vi ska egentligen tala om grundste-
nen men så hamnar vi i första Goethea-
num en gång till! För mig är det något som 
visar att de två är helt sammanlänkade.

Grundstensmeditationen ligger oss 
varmt om hjärtat. Det vore roligt att få in-
spirera någon att gå hem och damma av 
den, öppna den, börja leva med den. Tidi-
gare har den kanske bara varit en stängd 
mussla vars skal är ett intetsägande gult 
häfte, men den innehåller en pärla. 

Studiedag
Det kommer att bli studiedagar om 
Grundstenen fredag em. - lördag fm. 14 - 15 
mars. Vi skall vara i Kulturhusets lilla sal i 
Järna. Det är gratis att delta, kaffet får man 
köpa i caféet. Är Du intresserad så kom!

Mer information kan fås genom Antro-
posofiska sällskapets hemsida. 

kon s t u t s tä l l n i ng

Sensibel 
kunskaps-

praxis
 

Johannes Nilo

Sedan 1992 ställs Rudolf Steiners tavel-
teckningar ut på gallerier och museer 
över hela världen. Och det är påfallande 
att de undandrar sig den annars så van-
liga misstänksamhet gentemot antropo-
sofi. Nämligen uppfattningen att den är 
en okritisk världsåskådning som saknar 
vetenskaplig grund. Tavelteckningar-
na hör således till det enda av Rudolf 
Steiners verk som satts in i en samtida 
kontext utan att ifrågasättas. De behand-
las uppenbarligen som konstverk inom 
ramen för det som i allmänhet gäller för 
nutida konst, att konstverket inte avbil-
dar eller representerar något som ligger 
utanför verket självt.

Denna syn på Steiners tavelteckningar 
är nog den väsentligaste orsaken till att 
de komplexa och ovanliga innehållen i 
föredragen fram till idag inte behandlats 
i utställningarna. Som tur är. Istället för 
att betraktas som illustrationer till före-
dragen värdesätts de för sitt imaginativa 
och poetiska uttryck.

Den nyligen avslutade utställningen 
”Svarta tavlan – om konst och lärande” 
på konsthallen Artipelag i Värmdö strax 
utanför Stockholm är kanske en första 
bro till att förbinda föredragens innehåll 
med teckningarna. Vanligtvis förknippar 
vi svarta tavlan med lärande. Utställning-
en utvidgar horisonten och undersöker 
svarta tavlan som kunskapsmedium 
för konstnärer. I detta perspektiv riktas 
blicken mot Steiners sätt att undervi-
sa. Museichefen Bo Nilsson menar att 
just Rudolf Steiner blivit en förebild för 
konstnärer och vetenskapsmän i hur man 
pedagogiskt förmedlar komplexa insik-
ter. Själva användandet av svarta i kon-
sten har enligt Nilsson sitt ursprung hos 
Steiner och ”hans inflytande har blivit till 
ett bildningsideal som representerar ett 
fritt tänkande inom många discipliner.”

I utställningen visas verk av 15 konst-
närer respektive konstnärskollektiv som 
använder sig av skoltavlor i sin konst. 
Steiner är den äldste. Med honom börjar 
den första av tre epoker i vilka skoltavlor 

använts som medium för en performativ 
konstpraxis. De tre tidsperioderna repre-
senterar olika former av kunskap. I den 
första blir kunskap auktoritativt förmed-
lad. I den andra perioden som börjar på 
6o-talet uppstår en sökande och forsk-
ande hållning istället för förmedling av 
given kunskap. Idag framstår den svarta 
tavlan som en relik ur det förgångna jäm-
fört med den interaktiva Whiteboard-
tavlan som vi vant oss vid att se i dagens 
klassrum. Inom konst har den dock inte 
försvunnit. Svarta tavlan verkar fungera 
som ett medium för att prova det tillfälli-
ga och flyktiga samtidigt som det uppma-
nar till att formulera sanna utsagor. Kun-
skap idag, som jag förstår Bo Nilsson, är 
interaktiv och situationsbunden.

Visuellt övertygar vid sidan om Beuys 
och Kirkeby framförallt Steiners tavel-
teckningar. De samtida konstnärernas 
verk är flyktiga och mindre omedelbara. 
Eller understryker verkets tillblivelse 
som i ett verk av ett konstnärskollek-
tiv från Brooklyn, New York. The Bruce 
High Quallity Foundation, som de kallar 
sig, föredrar amatörens framför exper-
tens lösningsförslag. De ser sin verksam-
het som en vidareutveckling av den ”soci-
ala skulpturen” som är bäst känd genom 
Joseph Beuys. Sedan 2oo9 har de ett eget 
fritt ”universitet” där gränserna mellan 
studenter, lärare och administration är 
öppna och flytande. 

Det tidsmässiga avståndet till Steiner 
blir tydligt i utställningen. Världen såg 
väldigt annorlunda ut för hundra år se-
dan. Nilssons uppfattning att Steiner var 
auktoritär kan inte förnekas. För den som 
fördjupat sig i Steiner vet dock att hans 
kunskapsbegrepp är högst differentierat. 
Utställningens framhållande av teck-
nandet som en form av kunskapspraxis 
kommer med säkerhet få bestående värde 
för den framtida receptionen av Steiners 
tavelteckningar. Genom de högst sensibla 
tavelteckningarna förmedlas inte enbart 
innehåll – gamla eller nya, auktoritärt 
presenterade eller som sökande förstå-
else – utan synliggörs ett gränsöverskri-
dande sätt att nå kunskap på. Och detta är 
något som kommer sysselsätta oss ännu 
lång tid framöver.

”Svarta tavlan – om konst och lärande”. Utställning på 
Artipelag i Stockholm (11/1o 2o13 – 19/1 2o14)



k u r s

Du, jag och
 det gemen-

samma
 

Bo Werner Eriksson  Regula Nilo  
Erling Tharaldsen 

En solig dag i september började vi vårt 
gemensamma arbete med Grundövning-
arna av Rudolf Steiner . Ett av målen med 
arbetet är att göra allt så konkret som 
möjligt och inte för teoretiskt och ett an-
nat var att vem som helst skulle kunna 
vara med det skulle inte vara för dyrt utan 
till självkostnadspris.

Vi är tretton personer åtta kvinnor och 
fem män. Vi presenterade oss för varan-
dra och utbytte önskemål och förvänt-
ningar kring arbetet  .

Sedan började  vi med att ställa in Ru-
dolf Steiners övningar i ett historisk per-
spektiv där det visar sig ett släktskap med 
t.ex  Platon och hans fyra dygder Vishet, 
Mod, Rättrådighet och Besinnlighet. 
Även Aristoteles talar mycket om det ge-
mensamma och Hegel menar att det ge-
mensamma  är det andliga.

Med hjälp av det konstnärliga vill vi 
fördjupa och stärka kvaliteten i de olika 
övningarna för att lyckas med det gör vi 
eurytmi och målar. Värdet av övningarna 
uppstår först genom att de praktiseras.

Samtalet är en viktig del i arbetet  för att 
kunna dela med sig av erfarenheter  och 
ta del och lära av hur den andre gör.

Samtalet är en gemenskapsbildande 
och socialt verksam kraft som Goethe 
lägger stor vikt på i sin saga om ”den 
sköna Liljan och den gröna Ormen”. När 
den ”gröna ormen ” får frågan vad är mer 
uppfriskande och vederkvickande än lju-
set svarar han : ”samtalet ”.

Eurytmin är den konst som i sig är 
gemenskapsbildande i sin verkan och 
det märks tydligt när vi gjort euryt-
mi att det blir ett inspiration flöde i 
samtalen.  Genom de konstnärliga  öv-
ningarna väcks de individuella färdig-
heterna just för det gemensamma, vår 
gemensamma sociala verklighet.  Det 
finns ett inre släktskap  mellan de oli-
ka Grundövningar och de konstnärliga 
övningarna

Vi tar oss också tid efter eurytmin att 
ta vara på efterklangen av erytmin på 

olika sätt genom att skriva eller rita nå-
got eller helt enkelt låta känslan medve-
tet klinga ut.

På eftermiddagen målar vi och byg-
ger vidare på förmiddagens arbete. Efter 
målningen avslutar vi med gemensamt 
samtal och förberedelse för den kom-
mande övningen

Vi träffas en gång i månaden och har 
nu gjort tankeövningen, viljeövningen, 
känsloövningen, posivitetsövningen och 
arbetar nu med fördomsfrihet.

Den fjärde gången vi möttes gjorde vi 
en förfrågan bland alla deltagarna om 
deras upplevelse av arbetet med grund-
övningarna. De flesta tyckte att grundöv-
ningarna gett dem mer närvaro och akti-
vitet i vardagen.

Grundövningarna skapar förutsätt-
ningar för att bli medvetet aktiv i det ge-
mensamma sociala livet. De ger mod och 
livskraft inför det dagliga arbetet.

b o k a n m ä l a n

Om mysterie- 
drama

Göran Fant

t i t e l 
Livskriser och livets dramatik

f ö r fa t ta r e 
Michael Debus

f ö r l ag 
Antroposofiska Bokförlaget 2o13

öv e r s ä t t n i ng 
Antonius Zeiher

Rudolf Steiners mysteriedramer framstår 
alltmer som ett oumbärligt inslag i antro-
posofin och den antroposofiska rörelsen. 
Att fördjupa sig i dem innebär att frågorna 
om reinkarnation och karma blir allt mer 
levande och konkreta, de går in i konkre-
ta mänskliga öden, gemenskapernas och 
de enskildas. Mysteriekaraktären höjer, 
när det genomskådas och förverkligas, 
det vardagliga till högre nivåer. Men bara 
när dessa högre nivåer blir igenkännbara 
i människors och gemenskapers ödesväv. 
Annars stannar våra konflikter på mar-
ken och kan snarast beskrivas som trivi-
ala såpoperor.

Otvivelaktigt har Michael Debus myck-
et att ge för den som vill ha hjälp att se 
mönstren och sammanhangen i de kom-

plexa skeenden som ställer så höga krav 
på betraktaren och/eller läsaren.

Hans uppskattade föredrag har nu 
sammanfattats i en bok som föreligger i 
svensk översättning: ”Livskriser och li-
vets dramatik”  (Antroposofiska Bokför-
laget 2o13). Den tyska litteraturen i ämnet 
är mycket rik, men det här är, såvitt jag 
kan förstå, den första djupare framställ-
ningen på svenska. 

I Debus bok får läsaren en insikts-
full genomgång av de fyra dramerna. 
Huvudmotiven lyfts fram på ett klar-
görande sätt: från den första bilden där 
Johannes Thomasius möter de många 
personerna i kretsen kring Benedictus 
där han känner sig förintad av de många 
starka intrycken – till den märkliga av-
slutande scenen där Benedictus står in-
för Straders död och genomskådar Ahri-
mans bländverk.

Naturligtvis räcker de drygt 13o sidor-
na inte för någon mer fullständig över-
sikt. Detta har inte heller varit Debus 
avsikt vilket han också framhåller i före-
talet. Men vi har i Sverige också en för-
nämlig översättning av alla fyra dramer-
na, så den som vill fördjupa sig ytterligare 
kan skaffa sig tillgång till det värdefullas-
te materialet som naturligtvis är texten. 
Den öppnar sig för den som med tålamod 
kan penetrera de ytterligt rika dramerna 
med deras komplicerade väv i ett språk 
vars täthet överträffar det mesta.

Lite förvånande är dock några säll-
samma infallsvinklar som Debus verkar 
mycket förälskad i. Särskilt ett återkom-
mande klagomål över ”den aldrig skriv-
na tredje delen av Goethes Faust”. Ty det 
som fattas är, enligt detta bisarra synsätt, 
reinkarnationstanken som Goethe inte 
”kunde” gestalta. Det är nämligen (om jag 
förstått Debus rätt) först Rudolf Steiner 
som hade förmågan att beskriva den på 
ett tillfredsställande sätt. 

Jo, visst är det en av de storslagna in-
slagen i mysteriedramerna att reinkar-
nationstanken får en så genomgestaltad 
form. Men vilken rimligt engagerad lä-
sare saknar för den skull en tredje del i 
detta Goethes största verk som i stram 
komposition leder fram mot det subli-
maste av slute? Och hur mycket man än 
kan hämta styrka ur mysteriedramerna 
spelar de i en helt annan division än Go-
ethes verk som tillhör världslitteratu-
rens absoluta alptoppar. 

Mysteriedramerna har en överväldi-
gande konstnärlig substans, likväl är det 
ytterst osannolikt att de någonsin kom-
mer att uppfattas och framföras utanför 
antroposofiska sammanhang. Fast visst 
skulle det blir en teaterhistorisk händel-
se om Peter Stein tog sig an dem och med 
Bruno Ganz som Benedictus!

k rön i k a



Märkligt är också att Debus framställ-
ning å ena sidan betonar dramernas 
betydelse som individualiserade, konst-
närliga skildringar av initiationsförlopp, 
men samtidigt i så liten grad behandlar 
dem just som konstverk. För mig är det 
symptomatiskt för detta att citaten (både 
i bokens original och dess svenska över-
sättning) återges som ren prosatext så att 
språkmagin i den jambiska rytm som här 
spelar en så stor roll drunknar i textmas-
san. En bagatell? Ja, för den som saknar 
intresse för den litterära konsten.

Det finns mycket att säga om den ytters-
ta konstfärdigheten i dramernas uppbygg-
nad, spelet med olika medvetenhetstill-
stånd och dess relation till andra sceniska 
verk som gestaltar människans andlighet

Steiners erfarenhet som teaterkritiker i 
Berlin spelade naturligtvis en viktig roll 
vid tillkomsten av dramerna. 

I förspelet till Invigningens port sätts 
det naturalistiska dramat mot ett dra-
ma som väver in översinnliga krafter. 
Men Steiner var mycket medveten om 
de storslagna verk som går i denna an-
dra riktning. Närmast stod förstås Schu-
rés dramer som också framfördes under 
tidigare teosofiska konferenser. Men 
Wagners musikdramer och Strindbergs 
Drömspel hör också till mysteriedramer-
nas andliga grannskap. Det finns exem-
pelvis en scen hos Wagner som i mycket 
liknar tolfte bilden i Själarna vaknar där 
Ahriman talar till Ferdinand Reineckes 
själ: i Götterdämmerung inspirerar Al-
berich på motsvarande sätt den sovande 
Hagen till dråpet på Siegfried. 

Men framför allt anknyter de centrala 
mantriskt återkommande rytmiska språk 
som präglar mysteriedramerna till Wag-
ners ledmotivsteknik. 

Exempelvis i Själarna vaknar, det 
fjärde dramat:
 

”Och vakande drömmar
må visa för själen
dess innersta väsens
förtrollade liv”

Detta som exempel på de estetiska 
aspekter som konstituerar mysteriedra-
merna konstnärliga dimension.

Det är lite synd att sådant ägnas så litet 
utrymme i Debus framställning.

Ändå måste man medge att ”Livskriser 
och livets dramatik” positivt bidrar till 
förståelsen av mysteriedramernas idé-
innehåll och är värd all respekt. 

Antonius Zeihers lättflytande över-
sättning ger svenska läsare en värdefull 
möjlighet att fördjupa förståelsen av 
dessa i antroposofin så centrala verk.

krönika

l ä s a r b r e v

Vad är  
antroposo-

fisk 
forskning?

Hans von Essen 

Herman Hesses berättelse om Siddharta 
kan tjäna som illustration för en viktig 
poäng till frågan om vetenskaplighet. 
Siddharta är en slags biografi av Budd-
ha, men den är fritt skriven, och Hesse 
skriver ingenstans att det är Buddhas bio-
grafi. Ynglingen Siddharta är en begåvad 
braman. Han lär sig allt det som traditio-
nen har att bjuda. Men han är inte nöjd sj 
älv. Han vill gå vidare. Han ansluter sig 
därför till en grupp tiggarmunkargHan 
lär sig deras konst till fulländning, men 
är fortfarande inte nöjd med sig själv. 
Han vill gå vidare, och han upptäcker 
att den enda vägen vidare för honom är 
att lära sig den jordiska kärlekens konst, 
och för att lära sig den jordiska kärlekens 
konst tar han en vacker kvinna - Kamala - 
till läromästare. Kamala påpekar att han 
måste bli rik, klä sig i vackra kläder och 
ge henne dyrbara presenter.

Siddharta säger OK; om detta är vä-
gen för att lära sig den jordiska kärlekens 
konst så skall han göra allt det där. Rike-
domen i sig är totalt ointressant för Sidd-
harta, men eftersom han bestämt sig för 
att lära sig den jordiska kärlekens konst 
och rikedom tydligen är medlet, så får 
han ordna det. ”Ingen konst” säger han 
till den tvivlande Kamala, som ser honom 
som den utfattigtiggarmunk har ser ut att 
vara efter klädseln. ”Jag kan tänka, jag 
kan vänta och jag kan fasta” säger Sidd-
harta. Och med den kunskapen vet han 
hur han skall bli rik. Och han blir också 
ganska snabbt rik.

Det jag är ute efter här är Siddhar-
tas säkerhet. Han vet sj älv att han har 
rätt och därför spelar det ingen roll att 
omgivningen tvivlar.

Hela striden om vetenskaplighet beror 
på missuppfattningen att vetenskaplighet 
har något att göra med att övertyga andra. 
De vetenskapliga institutionerna byggs 
upp för att skapa en massiv övertalnings-
kraft som sedan används för att fatta poli-

tiska beslut. D.v.s. en majoritet som säkert 
kommer att låta sig övertygas av illusio-
nen av visshet snarare än att genomskåda 
det hela till botten kommer att användas 
för att fatta politiska beslut som påverkar 
massorna. Vetenskapen blir på detta sätt 
inte vetenskap utan ett maktinstrument. 
Det är den vetenskapen vi i allmänhet 
känner idag.

Ett modernt Siddharta-exempel är Ge-
orge Soros. Han var en gång studerande 
på filosofiska fakulteten på universitetet i 
Budapest. Han hade sina egna kunskaps-
teoretiska tankar, men fick inte gehör för 
dem. Eftersom han visste att han hade 
rätt prövade han idéerna på börsen i New 
York och blev efter en del turer en av värl-
dens rikaste män och kunde bara för att 
bevisa något sänka det engelska pundet 
och den svenska kronan genom att spe-
kulationssälja i tillräckligt stor skala.

Goethe har sagt någonting som pekar 
i samma riktning: ”Dumheten kan ald-
rig motbevisas eftersom den bygger på 
övertygelsen att det falska är sant”. Jag 
kan övertyga mig själv genom att följa 
tankegången i Frihetens Filosofi. Tän-
kandet som både iakttagelse och erfaren-
het, både medelbar och omedelbar, blir 
min hävstång för att övertyga mig själv så 
att jag för min egen del kan förvärva mig 
Siddhartas absoluta säkerhet. Men jag 
kan däremot inte överföra denna överty-
gelse på någon annan. Den andre mås-
te gå den vägen själv, och där gives inga 
genvägar. Eller rättare sagt: Ju närmare 
genvägen ligger den verkliga vägen desto 
farligare är den, eftersom dess illusoriska 
kraft blir desto större.

Antroposofisk vetenskap måste om den 
skall vara sann gå helt i botten i just den här 
frågan. Just på den här punkten får den inte 
vika en tum. Steiner påpekar själv i Antro-
posofiska Ledsatser att om antroposofin 
görs till en grå teori blir den inte en bättre 
utan en s ä m r e teori än andra.

Antroposofin fordrar - om man går in 
för den - att den tas på fullt allvar.



Vinterstämning.
Foto: Brigitte Deck

Grundstensstudium.
Foto: Marie Haglund



Erik ”Abbi” Asmussen, i Kulturhuset i Ytterjärna ca 1994. 
Foto: Mats-Ola Ohlsson

Mosaik från katedralen i Monreale, Sicilien.  
Foto: Mats-Ola Ohlsson



l e v na d s t e c k n i ng

Karl 
Schultz-

Köln
Berit Frøseth och Alex Wahren

Den 28 december 2o13 gick målaren Karl 
Schultz-Köln bort på Frustunahemmet 
i Gnesta. Efter en stroke 2o12 hade Köln 
fått lämna sin bostad i banvaktstugan 
i Gnesta, dit han flyttade då han 9o år 
gammal ingick ett överraskande samar-
bete med en grupp yngre konstnärer i  
ArtLab Gnesta. 

Kölns egendomliga, rika biografi spän-
ner över ett sekel som innehåller några 
av historiens mest dramatiska och om-
välvande händelser. Karl Schultz föddes 
8. mars 1921 i Köln, och namnet Köln tog 
han flera år senare enligt traditionen 
bland de gamla målar-mästarna. Fadern 
August, som mirakulöst överlevde första 
världskriget, var antinazist, liberal ateist 
och arkitekt. Som barn ritade Köln gär-
na, men var också vetgirig, intellektuellt 
begåvad och ville helst lära sig språk. 
Då sa pappan sa nej, du skall lära dig ett 
hantverk, och det ångrade han aldrig sen-
dan. Under sin uppväxt under Weimar-
republiken fick Köln möta den växande 
nazismens förtryck, som också drabba-
de kulturen. Motståndet mot nazismens 
auktoritära, människofientliga ideologi 
utvecklades redan som skolpojke och 
försatte honom ofta i svåra situationer. 
Modet att gå sin egen väg och följa ögon-
blickets intuition följde honom hela livet. 
Köln fick bl.a. en möjlighet att se utställ-
ningen”Entartede Kunst” (degenererad 
konst), som propagandaministern Goeb-
bels arrangerade i München 1937, och 
denna upplevelsen verkade tvärs emot sin 
avsikt; den tände längtan att måla, fram-
för allt som expressionisterna, som målar 
ur det inre. 

15 år gammal började Köln sin utbildning 
till keramiker vid Konstfackskolan där pap-
pan undervisade, och han var färdig utbildat 
keramiker samma år som andra världskriget 
bröt ut. Köln var för ung för att delta i krigs-
handlingarna och fick i stället anställning 
som medhjälpare vid ett bibliotek. Nu väck-
tes också intresset för böckernas värld. Un-
der tiden kunde han förkovra sig i världslitte-
raturen och fick samtidigt en full utbildning  
till bibliotekarie. 

1941 kallades Köln till krigstjänst vid 
Östfronten och gick till fots den långa 
vägen genom Polen på väg till fronten i 
Ukraina. Karl var telegrafist och bar ald-
rig vapen – vilket han var mycket medve-
ten om. Med sin omvittnade intensitet ut-
nyttjade han varje ledig stund att läsa och 
rita porträtt av ryska bönder och civila. 
En av de mest talande situationer i Kölns 
biografi är bilden av en ung soldat som i 
kyla och bombregn inriktar en ”ateljé” i 
sitt tält, - gör ett takfönster av en lös vind-
ruta från pansarvagnen, doppar penseln 
i teet i brist på vatten, och i sina dagboks-
anteckningar beklagar att det inte finns 
tillräcklig med tid att fördjupa sig i brev-
växlingen mellan Goethe och Schiller. 
- I slaget vid Stalingrad krossades Karls 
fötter av en rysk pansarvagn, men han 
räddades och var én bland ett fåtal sol-
dater i den tyska armen som kunde åter-
vända till Tyskland i kylan och snöyran  
vintern 1943.

 I ett senare skede av kriget, - då Kölns 
regemente stod i Frankrike, valde han att 
desertera. En natt tog han sig kors och 
tvärs genom ett minfält över till amerika-
nerna i Le Havre. Efter en tid i krigsfång-
enskap, där han bl.a. hotades till döds 
av fångar med nazisympatier, beslutade 
Köln att återigen våga ett riskfylld åtag-
ande, att fly tillsammans med en kamrat. 
Några veckor låg de gömda och inlåsta i 
en godsvagn som fraktade mjölsäckar på 
väg till Tyskland, tills de hösten 1945 kun-
de krypa ur vagnen mellan rälsen under 
tåget i fart i ett sönderbombat hemland. 
Krigets händelser gjorde att Köln utveck-
lade sin egen världsåskådning, han blev – 
inte kyrkligt – utan personlig kristen. 

Köln hade alltid velat måla och sökte 
1946 in på Konstakademin i Nürnberg, 
där han fick sin fyraåriga utbildning 
inom teckning och måleri. Här träffade 
han också sin blivande hustru, den fin-
landssvenska interiörarkitekten Marita 
Mörck. Det var hon som introducerade 
Köln till antroposofin, ett engagemang 
som för båda kom att utvecklas till ett livs-
långt studium av Rudolf Steiners skrifter. 
Köln intresserade sig framför allt för Stei-
ners konstimpuls och kristologin, två sto-
ra motiv, som han också kunde förbinda i 
sitt skapande.    

Efterkrigstidens misär och kalla kriget 
gjorde att paret Köln valde att emigrera 
till  Helsingfors 195o. Framtiden kändes 
otrygg. Köln upplevde att reaktionära 
krafter i Tyskland och de forna nazister-
na kunde fortsätta sina karriärer alldeles 
för lätt, medan han själv blev stämplat 
som ”förrädare.” - I Finland fick Karl ett 
arbete som keramiker vid välrenomme-
rade Arabia porslinsfabrik, medan Ma-
rita arbetade som interiördesigner vid 

Stockmanns varuhus. De deltog i tidens 
kulturliv och umgicks i antroposofis-
ka kretser, nära vänner var bl.a. läkaren 
Zeylmanns von Emmichoven och prästen 
Johannes Hemleben. Köln markerade sig 
också som skribent och var en färgstark 
förespråkare för det abstrakta måleriet 
i debatten omkring den icke-förestäl-
lande konsten i Finland på 195o-talet. 
Paret var också med i den finska sektio-
nen av konstnärsgruppen, Groupe Es-
pace, som arbetade för en integration  
av konstarterna. 

Under de närmaste tio åren blev Köln 
internationellt uppmärksammat för sina 
fria keramiska objekt, väggkompositio-
ner och bruksföremål. Han anlitades i 
sammanhang med privata och offentli-
ga uppdrag, deltog i tävlingar och belö-
nades med flera internationella priser. 
Men längtan gick till måleriet och på 
kvällarna stod han framför staffliet. Sär-
präglat för Kölns utveckling som målare 
var hans ständiga forskande inom olika 
konstuttryck, som börjar med tidiga för-
sök inom kubism, därefter kunstrukti-
vism och neoplasticism. En resa i måle-
riet som möjligen når sin höjd med Kölns 
abstrakta expressionistiska verk, inspire-
rad av Kandinsky och Pollock, men fram-
för allt den franska konstnären, ”orfisten” 
Delauney och hans tankar om ljusets be-
tydelse inom måleriet. Under andra hälf-
ten av sin målarkarriär hämtade Köln sin 
inspiration från Goethes färglära och Ru-
dolf Steiners konstimpuls. Köln blev ti-
digt medveten om vilka värden han sökte 
inom konsten; att inte gå in i mörker, de-
struktion och lidande i sitt skapande. Va-
let att vände sig mot det sköna och ljuset, 
det som läker och bygger upp, kan kanske 
förstås i sammanhang med de skakande 
upplevelser Köln fick genomlida tidigt i 
sitt liv? Köln fick under många år myck-
en uppmärksamhet och lovord i pressen. 
I samband med sina expressionistiska 
bilder var recensionerna ofta lysande, i 
Tyskland hyllades han bl.a. som ”en sam-
tida Raffael inom måleriet.” 

Efter ett kort uppehåll norra Spanien, 
där Köln arbetade som chefsdesigner vid 
en porslinsfabrik, flyttade paret Köln till 
Stockholm 1962. Marita – som haft svårt 
att hitta sin plats under Franco-diktatu-
ren - fick nu en anställning vid Nordiska 
Kompaniet och kunde härefter försörja 
paret, medan Karl fördjupade sig i måle-
riet. Efter en större retrospektiv utställ-
ning i Sveagalleriet ägnade sig Köln nu 
i huvudsak åt Rudolf Steiners konstim-
puls. När Köln lämnade jordfärger och 
oljefärger och i ”antroposofisk anda” och 
gick över till lasyrmåleri i akvarell, vilket 
många betraktade som rena färg-övning-
ar, tystnade journalist-kåren, och det blev 

levnadsteckning



levnadsteckning

svårt att ställa ut i etablerade gallerier. 
Fast övertygad om att detta är ett måleri 
som tillhör framtiden fortsatte Köln en-
träget att forska och söka vidare i Steiners 
mångbottnade tankar om konst och räk-
nades successivt till en av dem som ar-
betade med denna på ett konsekvent och 
koncentrerad sätt, som inte var så fram-
trädande här i Sverige. 
 Många vill komma ihåg Köln från den tid 
han var anställd som bibliotekarie vid An-
troposofiska sällskapet och arbetade för 
Antroposofiska bokförlaget på Rådmans-
gatan i Stockholm. Här träffade han sin 
trogne vän och ”hjälpare”, Alex Wahren, 
som kunde följa Karl in i det sista. Köln 
var länge uppskattat av en grupp yngre 
elever som en vital och kunnig lärare ge-
nom sina målarkurser. Under tiden höll 
han också kvällskurser i litteratur, där 
framför allt James Joyce var en centralge-
stalt. Köln markerade sig genom många år 
som skribent inom området konst och an-
troposofi, publicerade sina artiklar i Sve-
rige och internationellt, och gav senare ut 
ett urval av dessa essäer i boken ”Bildens 
yta som kunskapsfält” 1998.
 Marita hade under hela sitt liv en bräcklig 
hälsa, och Köln blev så småningom hen-
nes vårdare på heltid. Eftersom paret inte 
hade några barn, bildades stiftelsen Karl 
Schultz-Köln och Marita Mörck-Schultz 
för att bevara deras livsverk. Efter Maritas 
bortgång 2oo9 kontaktade Köln förening-
en ArtLab Gnesta och föreslog ett sam-
arbete. Det säger inte så litet om Kölns 
karaktär, att han 9o år gammal gör ett 
nytt språng och stiger in i en gemenskap 
präglat av samtidskonstens mest broki-
ga, gränsöverskridande yttringar. Köln 
bidrog med en större summa i samband 
med köpet av det gamla Bryggeriet i Gnes-
ta. Bryggeriets översta våningsplan förfo-
gas nu av stiftelsen, som vill göra Kölns 
verk tillgängligt för allmänheten.
 Karl Schultz-Köln var en allsidig begå-
vad, originell och mycket bildad person. 
Han kunde också vara hård i sitt omdö-
me om kollegor och andra målare. Som 
konstnär inom den antroposofiska rörel-
sen stod han på många sätt rätt så isolerat. 
Köln var både egensinnig och motsägelse-
full; å ena sidan rationell och obönhörlig 
sträng. I nästa ögonblicket generös, glad-
lynt och varm, ett fyrverkeri av charm 
- en yvig och mycket intressant berätta-
re. Han hade en innerlig tro på konstens 
läkande kraft inom samhället, inom all 
mänsklig och social utveckling. Köln bar 
på den djupa övertygelsen, som han delat 
med flera stora andar i förra seklet: ”Det 
är bara det sköna som kan rädda oss!” 

l e v na d s t e c k n i ng

Randie 
Remland

Marie Haglund

Randie Remland 17.12.1947 - 26.11.2o13 

Min blick faller på Randies namn i 
adressboken, ofta. Jag tänker att hon har 
flyttat från Birkagatan i Göteborg till Vin-
tergatan i Stjärnevärlden.

Hon var 66 år gammal då en dubbel 
stroke förändrade allt. Att dö var som en 
förlossning. När den var över bar ängeln 
henne ömt som ett barn över tröskeln. 
Ängeln som bar henne var Antroposofia. 
Antroposofin var Randies livselixir ända 
sedan hon hittade den på jorden, äntli-
gen. Då var hon 21 år och hade redan då 
en fysisk kropp som tyngde och plågade 
henne. Hon tålde inte maten, hon blev ut-
mattad och fick ont i magen. Hon hade en 
alldeles speciell beslutsamhet och därför 
utbildade hon sig till Heilpraktiker för att 
få reda i problemet.

Men före det kom hon till Järna och 
gick Allmänna linjen på Seminariet 
197o/71. Det var några år efter studenten 
i Göteborg. Efter seminariet jobbade hon 
som lekskolefröken på Saga, innan livets 
vind tog tag i seglen och hon styrde mot 
Tyskland. Där gick hon sedan Heilprak-
tiker-utbildningen och träffade sin vän 
Lothar. Tillsammans ville de starta en 
antroposofisk kursgård i Sverige. De hit-
tade en plats på västkusten och Randie 
köpte ett stort gammalt hus. De hade sto-
ra planer. Efter några år blev Lothar sjuk 
i cancer och så småningom var Randie 
ensam med ett stort hus som krävde mer 
än hon kunde orka. Kursgården måste 
skjutas på framtiden. 

Randie planerade att den skulle kunna 
bli hennes testamente, men hon var ju 
mitt i livet. Hon fick inte till det där med 
testamentet, det fanns ju gott om tid. 
Det var ju en framtidsfråga, trodde hon. 
Men plötsligt en dag i november fick hon 
en fruktansvärd huvudvärk och några 
dagar senare ringde och ringde telefo-
nen hos Randie utan svar. Stroken hade 
överraskat både henne och oss. Nyss var 
hon här och nyligen begravdes hon i Gö-
teborg i kretsen av vänner, grannar och 
antroposofiska vänner.

Antroposofin var grunden i hennes liv. 
Hon var skarp och ibland haglade det kri-
tik. För den som fått sig ett stenskott vill 

jag berätta att Randie inte var ute för att 
såra. Hon krävde kompromisslös fördjup-
ning och engagemang. Hon brann så att 
det ibland svedde andra i misstag.

Hon hade den svårigheten att hennes 
minne gömde saker för henne. Hon sa 
ofta: ”Va, nä, det har jag aldrig hört för-
ut, så oerhört intressant.” Minnesproble-
mets ljusa sida var att det hon mötte fram-
stod som nytt för henne varje gång. Hon 
hade en underbar förmåga att förundras. 
Hon ställde djupa frågor och hon ville 
tala i timtal. När vi hade haft sex timmars 
studiegrupp sa Randie: ”Alltså, det här är 
alldeles för lite! Kunde vi inte träffas en 
hel vecka?” Hon menade det. Hon reste 
till Järna från Göteborg bara för detta. 
Vi var en grupp som läste Rudolf Steiner 
och grundandet av de nya mysterierna 
under flera års tid.

Utan Randie blir det annorlunda. Hur 
gärna skulle jag inte vilja ringa henne och 
fråga mer om djurkretsen och planeternas 
kvaliteter. Hon visste så mycket om det 
och nu vet hon säkert mer än någonsin.

 

l e v na d s t e c k n i ng

Ragnhild  
Norbäck- 

Collin
Marita Örnberg

En människa, ett livsverk.

Ragnhild Norbäck-Collin gick bort den 
29 juli 2o13.

Jag hade förmånen att lära känna hen-
ne genom mitt arbete som lärare på Fred-
kullaskolan och vi har hållit kontakten 
med varandra även efter det hon flyttade 
till Skåne.

För tjugofem år sedan fick hon en för-
frågan av en grupp föräldrar om hon vil-
le starta en Waldorfskola i Kungälv. Med 
föräldragruppens stöd tog hon sig an 
uppgiften med stor entusiasm. Då arbeta-
de hon som klasslärare i Rudolf Steiner-
skolan i Göteborg.

Det var viktigt för Ragnhild att Wald-
orfpedagogiken skulle förenas med öp-
penhet och frihet. För henne var det en 
dröm som kunde förverkligas i den nya 
skolan. Skolan fick namnet Fredkullasko-



lan efter Selma Lagerlöfs berättelse om 
Margareta Fredkulla.

Den entusiasm och glädje som har 
strömmat från alla över skolan har yttrat 
sig på många sätt i arbetshelger, styrelse-
möten, byggmöten, kollegiemöten, med-
arbetarmöten, basarmöten m.m. - alla 
med intentionen att göra det bästa.

Trots dålig ekonomi och brist på lära-
re har den goda viljan övervunnit svå-
righeterna. Fredkullaskolan har alltid 
rest sig upp igen med fyllda segel och 
med en entusiastisk besättning som 
styr och målet är framtiden.

Efter nio år lägger man ut landgången 
och över den går, springer och hoppar 
elever efter en avslutad festmåltid som 
eleverna har avnjutit tillsammans med 
skolans personal. En tradition som sko-
lan har för alla elever är innan de tar det 
stora klivet ur i världen!

Skolan betydde mycket för Ragnhild 
och hon frågade alltid om den även sedan 
hon lämnat den.

Ragnhild var en mångsidig människa. 
Hennes skaparförmåga tog sig uttryck 
i allvar och lekfullhet; i målandet och i 
skrivandet. Hon har skrivit många artik-
lar och otaliga översättningar av R. Stei-
ners föredrag som hon också hållit. Vi är 
många som har lyssnat på henne och bli-
vit berikade av det hon hade att säga.

Jag minns hennes föräldramöten – alla 
gick hem med en känsla av att man hade 
lyssnat på någon som visste vad hon ta-
lade om. Med största tacksamhet, glädje 
och saknad tänker jag på Ragnhild.

Kungälv den 7 oktober 2o13

Evigt strömmar vattnet och har sin gång,
aldrig stillnar vindens mjuka sång, stän-
digt vandrar människan mot fjärran 
mål, oupphörligt fylles livets skål. Ett är 
beständigt o människans strävan, blott 
detta enda kan bestå, det som sker ärligt 
från hjärta till hjärta genomglödgat av 
kärlekens ljus.
 
Ragnhild Norbäck-Collin

årstema

a n t r o p o s o f i s k a  s ä l l s k a p e t s 
å r s t e m a  f ö r  2 o1 4 :

”Jaget 
känner sig” 
– i ljuset av 
mikaeliskt 

världs- 
bejakande’

Med årstemat ’”Jaget känner sig” – i lju-
set av mikaeliskt världsbejakande’ förs 
bågen vidare från sällskapsnivån till 
individualiteten. Detta innebär hur säll-
skapet står inför de utmaningar tidsan-
dan framställer, men det måste också 
utöver detta finna en relation till världen 
– som grund för självkännedom.

Under de senaste två åren har vi prövat 
att gå vägen från frågan om det Antropo-
sofiska Sällskapets identitet till det första 
Goetheanums grundstensläggning. En 
tilldragelse där jaget begriper detta som 
en central aspekt i sin egen utveckling. 
Båda temata var inspirerade av två nuti-
da utgångspunkter som inte bara står i ett 
sammanhang med Antroposofiska Säll-
skapet utan som också är viktiga fråge-
ställningar för detsamma. 

Mellan avgrund och förnyelse
Å ena sidan gäller det frågan om jaget och 
dess uppgörelse med världen mitt i vår 
tids händelser: de risker jaget är utsatt 
för, utmaningen att leva i föränderliga, 
komplexa och för många också ödesmät-
tade tider och samtidigt begripa de gro-
ende möjligheterna för mänskligheten 
och att förverkliga dem på ett nytt sätt. 
Att stå inne i samtiden som en samtida är 
inte bara ett för alla människor gemen-
samt kännetecken: det är utgångspunkt 
för väldiga avgrunder och ofantliga för-
nyelsemöjligheter.

Å andra sidan står dessa temata inom det 
Antroposofiska Sällskapet i ett samman-
hang med Sällskapets hundraåriga existens 
– både ur ett historiskt och ur ett eftertänk-
samt perspektiv. Genom att reflektera över 
detta kan vi i vår tid hitta inspiration till att 
gripa tag i nya och förnyande impulser för 
de stora frågorna och utmaningarna. 

I bägge avseendena är det frågor till oss 
som nutida människor. Var börjar den 
självkännedom som utövas i förbindel-
se med tidshändelserna? Mottot ”jaget 
känner sig” är medvetenhetssjälens kun-
skapsokular, är utgångspunkt för att vän-
da sig till anden i människan och i värl-
den. En fokusering som är framfödd ur 
mänsklighetens djupa sammanvävning 
med det materiella, ur ett tänkande som 
förbundit sig med och medskapat sam-
manhangen i de materiella världsförete-
elserna.

Förståelsen av det levande
Vi befinner oss bara i början av den i slu-
tet av artonhundratalet påbörjade Mika-
eltidsåldern. Vägen till kunskap om det 
andliga och till ett kosmopolitiskt vara 
i världen är en väg med å ena sidan ofta 
tyngande omständigheter, som vi som 
mänsklighet själva försatt oss i. Å andra 
sidan är det möjligt att uppleva nya fär-
digheter. En djup bestörtning drabbar 
många människor: vi känner igen och 
förnimmer oss själva som alltmer inväv-
da i en grundläggande samhörighet.

Människan förmår nå fram till en 
kunskap, som tjänar livet på ett rättmä-
tigt sätt. Naturvetenskapens begrepp 
och idéer visar sig otillräckliga för att 
förstå det levande. En sådan förståelse 
innebär att aktivt vända sig till det som 
ska förstås och det är då inte längre bara 
en bild av världen. Det är istället sättet 
att full av deltagarvilja stå inne i världen 
med ett tänkande som är relationsska-
pande, som gör att man upplever sam-
manhangen. Och det sammanhanget 
– det är ju det mänskliga. Rudolf Steiner 
beskriver att vi tillhör jorden först när 
vi upplever sammanhanget med andra 
människor. Vår förbundenhet med jor-
den är betingad av vår samhörighet med 
människorna.1 Människans mänsklig-
het – som idag så ofta är ifrågasatt! – 
uppstår i sin förbindelse med världen: 
”Människan blir allt mera människa, ju 
mer hon blir ett uttryck för världen; hon 
finner sig själv, inte i det att hon söker sig 
själv, utan genom att med kärlek viljande 
förbinda sig med världen.”2

Genom denna känslighet ger sig sto-
ra möjligheter tillkänna, samtidigt som 
höga trösklar uppenbaras: viljan till be-
slut, till handling, upplevs ofta som en 
utmaning. En tveksamhet inför att fatta 
beslut och utföra dem uppstår på grund 
av en föraning om handlingarnas oförut-
sägbara följder.

Förhoppning och förväntan
”Att kärleksfullt vilja förbinda sig med 
världen” förutsätter ett bejakande av 
denna värld. Detta bejakade är inte bara 



till minne

en förutsättning utan den fullbordas i 
ett kunskapande som vill vända sig till 
verkligheten i sin djupaste omfattning, 
och även till dess andliga dimension. 
Världsbejakandet som ett mikaeliskt 
motiv ställer Rudolf Steiner i motsats 
till Ahrimans motiv, som genom sitt 
världsförnekande helt drar sig samman 
i sitt eget väsen: ” en av Mikael-imagi-
nationerna är också denna: han skrider 
genom tidens gång, medan han bär lju-
set från kosmos väsensartat såsom sitt 
väsen; han formar värmen ur kosmos 
till uppenbarelse av sitt väsen; han skri-
der som väsen likt en värld, endast beja-
kande sig själv i och med att han bejakar 
världen; liksom medförande krafter, 
från världens alla områden till jorden.”3

Vi kan uppleva världsbejakandet på 
olika sätt. Människans nativitet, det fak-
tum att människan beslutar sig att födas, 
att viljan leva på jorden är så kraftfull, att 
människan förbinder sig med det fysiska 
och skapar sig en kropp: det är kanske 
vårt största uttryck för världsbejakande.

I det föredrag som Rudolf Steiner för 
9o år sedan höll för ungdomar i Breslau 
talade han om mikaelifesten och det ljöd 
om en framtid av gemensamma förhopp-
ningar och förväntningar: ”vi bör verka 
för att framtidens groende liv - det som 
vi nu bara helt embryonalt kan känna 
- kan uttryckas i förhoppningens fest, i 
förväntans fest. (…) Det ska inte blott vara 
ett vagt byggande på Mikaelidén, utan vi 
måste vara medvetna om att det måste 
grundas en ny själsvärld. Det är faktiskt 
Mikaelprincipen som är ledande. Därtill 
hör ett gemensamt upplevande av att ar-
beta i riktning mot en Mikaelhögtid, i vil-
ken då förhoppningens ande, förväntans 
ande kan leva.”4

Andeforskning som grund för bejakande
Förhoppning och förväntan som uttryck 
för världsbejakande – det är detta sam-
manhang vi vill ställa in årstemat i: jaget 
som kunskapande förbinder sig med värl-
den, ett esoteriskt leverne som kan tjäna 
människo- och världsbejakandet .

Kunskap om anden som grund för beja-
kandet av en värld som glömt anden, men 
som emellertid vill bli igenkänd i sin and-
lighet – till detta tema önskar vi ett gott 
arbetsår! 

För Goetheanumledningen, Constan-
za Kaliks

1. ”(...) Kristus har stigit ner för alla 
människors skull. Endast genom att 
vi känner sammanhanget med alla 
människor, hör vi till jorden; genom detta 
hör vi verkligen till jorden. Den djupare 
förståelsen för Kristus ligger i samman-
hanget med människorna och i det vi 
förmår göra för detta sammanhang, för 

det fullständiga helhetliga sammanhang-
et.” (Rudolf Steiner: Yrkets karma; GA 
172), föredrag 27 november 1916, Dornach 
2oo2, sid 21o.
2. Rudolf Steiner: Antroposofiska led-
satser, GA 26, ’Världstankarna i Mikaels 
verkande och i Arimans verkande’, 16 no-
vember 1924, Stockholm 1978, s 1o1.

3. Se fotnot 2, sid 1oo. Fortsättningen ly-
der: ” I motsats därtill en Ahriman-ima-
gination: Han önskar att på sin väg erövra 
rummet ur tiden; han har mörker om-
kring sig, i vilket han sänder in strålarna 
från sitt eget ljus; ju mer han uppnår av 
sina avsikter, desto starkare kyla sprider 
han omkring sig; han rör sig som en värld 
som fullständigt drar sig samman till ett 
väsen, det egna väsendet; han bejakar sig 
själv endast genom att förneka världen; 
han rör sig som om han förde med sig de 
hemska krafterna från jordens mörka hå-
lor.” Sid 116 ff.

4. Ordalydelsen kommer ur Rudolf Stei-
ner: Tre anföranden till ungdomen, Dor-
nach 2oo6, sid 34 ff. Källa: Rudolf Steiner: 
Die Erkenntnisaufgabe der Jugend, GA 
217a, föredrag den 9 juni 1924.

av l i d na  m e d l e m m a r

Till minne
Medlemmar som rapporterats avlidna 

sedan förra numret av Forum

Margot Jacobsson, Huddinge 
2o14-o1-o4

Ulf Herrström, Kristianstad
2o13-11-16

Vi tar gärna emot nekrologer över avlidna 
medlemmar, och även icke medlemmar 
som varit aktiva i antroposofiska samman-
hang. Skickas till medlemssekretariatet. 

E-post: kontakt@antroposofi.nu

f r å n  s e k r e ta r i a t e t

Medlem-
skap

Goetheanum meddelade att man under 
perioden 12 november 2o13 till 13 janu-
ari 2o14 välkomnat 178 nya medlemmar 
och noterat 131 utträden i Allmänna 
Antroposofiska Sällskapet.
 
Källa: Anthroposophy Worldwide nr 1-2 2o14.
(Se också medlemstatistiken i verksamhetsbe-
rättelsen angående medlemskapet i Sverige.)



Bifogat denna kallelse finner ni förslag till 
dagordning, styrelsens årsberättelse och 
årsredovisning, valberedningens förslag, 
inkomna motioner samt årets budget.

Gemensam lunchbuffe kommer att serve-
ras på Skillebyholm. Pris ca 11o:-.

Deltagande vid lunchen måste föran-
mälas till sekretariatet före 31 mars.

Missa inte temakvällen före årsmötet! 
Se inbjudan på sidan 34.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Förslag till dagordning
  1. Välkomsthälsning och inled ning till  
      årsmötet.
  2. Minnesstund för de döda. 
  3. Mötets öppnande. 
  4. Val av mötesordförande, protokoll-
       förare, två justerare, tillika  
       rösträknare.
  5. Prövning av om mötet blivit stadge-
      enligt utlyst.
  6. Fastställande av dagordningen.
  7. Fastställande av röstlängd.
  8. Styrelsens årsredovisnings  
      handlingar för  2o13.
  9. Revisorernas berättelser.
1o. Frågan om ansvarsfrihet för 2o13 
       års förvaltning.
11. Redovisning av den process som på-
      ågått sedan årsmötet 2013 för att ut-
      veckla och förnya arbetsformerna föR
      Antroposofiska Sällskapet i Sverige.
12.  Valberedningen presenterar sitt
       förslag.
13.  Val av styrelse.
14.  Val av revisorer.
15.  Val av valberedning.
16.  Inkomna motioner samt styrelsens    
        förslag till stadgeändring.
17.  Uppföljning av budget och verksahets-
        plan för 2o14. Arne och Gertrud Kling-
       borg  1oo år.
18.  Fastställande av tidpunkt för koman-
       de möte samt sista motionsdag.
19.  Övriga frågor som rör föreningen.
2o. Årsmötesförhandlingarnas
       avslutande
21. Seija Zimmermann, styrelseledamot i 
       Allmänna Antroposofiska Sällskapet
       berättar om aktuella frågeställningar
       och om arbetet vid Goetheanum.
22. Grundstenen läses.

Verksamhetsberättelse
 

Dick Tibbling 

Vid senaste årsmötet i Antroposofiska 
Sällskapet i Sverige beslutades att samtli-
ga styrelseledamöter ska ställa sina plat-
ser till förfogande vid årsmötet 2o14.

Beslutet var ett uttryck för en vilja att 
skapa en öppen situation för att gynna en 
process som innebär att se över arbets-
formerna i styrelsen och i den antroposo-
fiska rörelsen generellt.

Styrelsen har arbetat tillsammans 
med externa konsulter för att skapa 
större möjlighet att se på arbetet ur nya 
perspektiv.

Vid två tillfällen under hösten har med-
lemmar inbjudits att, tillsammans med 
styrelsen och valberedningen lägga fram 
sina synpunkter och samtala om arbets-
former och vad som borde/skulle kunna 
utvecklas i vårt arbete. Även mikaelimötet 
och vintermötet (2o14) var led i denna strä-
van att utveckla vårt gemensamma arbete.

Processen har bidragit till att många 
har blivit engagerade i våra gemensam-
ma framtidsfrågor. En grupp av yngre 
medlemmar har träffats kring frågor 
om vår ekonomi och bidragit med vär-
defulla synpunkter till hur vi skulle 
kunna utveckla det ekonomiska sam-
arbetet med de antroposofiskt oriente-
rade verksamheterna.

Viktiga frågor är: Hur ser relationen 
ut mellan de antroposofiskt orientera-
de verksamheterna och Antroposofiska 
Sällskapet i Sverige? Hur ser relationen ut 
mellan verksamheterna och de olika sek-
tionerna inom den ”Fria Högskolan för 
Antroposofi”? Hur ser relationen ut mel-
lan sektionerna i Högskolan? Vad inne-
bär det att Antroposofiska Sällskapet ska 
”bära” en fri högskola för antroposofi?

Den allmänna tendensen som vi står 
inne i innebär en fragmentering av det 
antroposofiska arbetet, vilket inte mot-
svarar den impuls till samverkan som ut-
gick från nygrundandet av Antroposofis-
ka Sällskapet vid julmötet 1923/24.

En avgörande framtidsfråga är om vi 
tillsammans kan verka ”läkande” i den 
antroposofiska rörelsen genom att ut-
veckla levande och adekvata former för 
samverkan, former som motsvarar antro-
posofins väsen.

Det pågående arbetet med mysteriedra-
merna ger ett särskilt perspektiv på 
komplexiteten i våra inbördes relatio-
ner. Genom att scener ur dramerna har 
funnits med i samband med olika möten 
så gynnas möjligheten att förstå något 
av det spänningsfält varje människa be-
finner sig i och som kommer till uttryck 
i det sociala livet.

Styrelsens sammansättning
Dick Tibbling ordförande, Mats–Ola 
Ohlsson generalsekreterare, Cristina di 
Marco, Brita Lidström Geelmuyden, 
Inger Hedelin, Tobias Ossmark, Per–Erik 
Jonsson kassör, Ulrike von Schoultz. 
Adjungerad: Joel Hallklint

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 13 protokollförda 
möten under 2o13

Medlemsmöten
• Vintemöte 4-6 januari. Tema: Antropo-

sofiska Sällskapets levande historia.
• Påskmöte 22-23 mars. Tema: Att arbeta 

med grundstenen.
• Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet i 

Sverige 2o april
• Nordiskt högskolemöte 27-31 juli. 

Tema: Människan en lindansare. Sam-
band mellan det inre och det yttre.

• Mikaelimöte 4-5 oktober. Tema: Kam-
pen om framtiden.

• Höstmöte i Antroposofiska Sällskapet i 
Sverige 9 november i Göteborg

• Constanza Kaliks, ungdomssektionens 
ledare vid Goetheanum besökte olika 
grupperingar inom den antroposofiska 
rörelsen 21-24 november

• Medlemsmöten 14 november och 16 
december. Tema: Hur vill vi utveckla 
och förnya det antroposofiska arbetet 
i Sverige.

Generalsekreterarmöten
• Europeiskt generalsekreterarmöte i 

Amsterdam, Holland (11.1-13.1) Mats-
Ola Ohlsson deltog.

• Generalsekreterarmöte och årsmöte i 
AAS vid Goetheanum (18.3-24.3). Mats-
Ola Ohlsson deltog i generalsekreter-
armötet.

• Nordiskt styrelsemöte på Fokhol gård, 
Norge (24.5-26.5). Mats-Ola Ohlsson 
deltog.

• Europeiskt generalsekreterarmöte i 

Kallelse till årsmöte i Antroposofiska sällskapet
Härmed kallas sällskapets medlemmar till årsmöte lördagen den 5 april 2o14, 

OBS ny plats för årsmötet: Skillebyholm i Järna. kl. 1o.oo-16.oo.

k a l l e l s e  å r s mö t e



* Årsredovisningen kan fås genom sekretariatet fr.om. en vecka innan årsmötet.

Sofia, Bulgarien (14.6 -16.6). Mats-Ola 
Ohlsson deltog.

• Generalsekreterarmöte vid Goethea-
num (5.11-8.11). Mats-Ola Ohlsson 
deltog.

Offentliga evenemang
• Mentorprogram. Under flera tillfällen 

under våren ordnades möten inom 
mentorprogrammet.

• Vad rör sig i tiden? Vad berör mig? 
Öppet samtal vid brasan på Skäve kafé. 
Arrangerades under våren och hösten.

• Astronomi och astrologi 1-3 mars. 
Besök av Oliver Conradt  från mate-
matisk/astronomska sektionen vid 
Goetheanum.

• 2o-hundratalets kristushändelse och 
andevetenskapens uppgift. 8-1o mars.
Föredrag och seminarium med Yes-
hayahu Ben-Aharon

• Våra gärningar och deras följder – att 

kallelse årsmöte

vara skapande i karma. 5-8 augusti. 
Scener ur mysteriedramerna och semi-
narium med Michael Debus.

• Astrosofi – att lyssna till stjärnorna. 3o 
augusti – 1 september. Föredrag och 
seminarium med Robert Powell.

• Vad är andlig vetenskap? 26-27 oktober. 
Föredrag med Yeshayahu Ben-Aharon

• Om människans värdighet – en dag om 
humanismen. 25 oktober. I samarbete 
med tankesmedjan Trialog och sektio-
nen för humaniora.

 
Samverkan inom den antroposofiska 

rörelsen

• Insam (Initiativkrets för antroposofisk 
samverkan) träffades fyra gånger under 
året.

• Trialog tankesmedja har under året 
haft en rad med samarrangemang med 
Antroposofiska Sällskapet. (Se Trialogs 
hemsida)

• Vad är en antroposofisk verksamhet? 
2o september. (Antroposofiska Sällska-
pet, Trialog, Medarbetarförbundet)

Kurser
• Antroposofi och meditation. Anna 

Hallström genomförde i samverkan 
med Antroposofiska Sällskapet flera 
kurser och studiedagar i antroposofi 
och meditation under året.

• Du, jag och det gemensamma. Sep-
tember – mars. Kurs över sju lörda-
gar. Gemensamt arbete med ”de sex 
grundövningarna” av Rudolf Steiner. 
Konstnärligt övande och samtal.

Publikationer
• Forum Antroposofi utkom fem gånger 

med en upplaga av 2 5oo ex. Redaktör: 
Tobias Ossmark.

• Webb: www.antroposofi.nu. Redaktör: 
Joel Hallklint.

BUDGET OCH  BALANSRÄKNING
RESULTAT I tkr i tkr

 Utfall  Budget Utfall Budget       
   
INTÄKTER 2o12 2o13 2o13 2o14 TILLGÅNGAR 2o12 2o13
Medlemsbidrag 997 1 ooo 1o32 1ooo Maskiner/inventarier 5o 5o
Forsknings o utv bidrag 754 7oo 642 7oo Aktier och andelar 12 12
Konferenser och kurser 139 5o 38 5o Fordringar 438 47
Bidrag, annonsint, hyresint 95 1o 131 1o Interima fordringar o o
 Kassa och bank 1 428 1165
 1 985 1 76o 1843 1 76o 1 928 1274

  SKULDER
KOSTNADER  Leverantörer 163 18
Allm.Antropos.Sällskapet 3oo 6oo 6o5 6oo Interima skulder 292 338
Verksamhetskostnader 238 175 263 175 Övr kortfrist skulder/fond. 1 o56 557
Hyra och lokalkostnader 249 o o o 1 511 913
Löner och sociala avgifter 655 636 565 65o
Resekostnader o högskola 21o 114 99 1oo EGET KAPITAL   
Medlemskommunikation 4o3 185 289 185 Balanserat resultat 565 417
Konferenskostnader 198 5o 76 5o Årets resultat -148 -56
Avskrivningar 7 o o o 417 361
Räntor o o 2 o
Fond -127 o o o SUMMA EGET 1 928 1274
Resultat -148 o -56 o KAPITAL OCH    
 1 985 1 76o 1843 1 76o SKULDER
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Mats-Ola Ohlsson står till förfogande 
för omval som generalsekreterare.

Till nästa års valberedning föreslås 
nyval av Cristina di  Marco, Martin 
Pietsch och Per Hallström.  Maria Nor-
berg och Rasmus Thomsen  är  beredda 
att  adjungeras in i den nya  valbered-
ningen.

Valberedningen föreslår omval av in-
ternrevisor Lennart Wennerblom.

Valberedningen vill vid detta tillfälle 
även tacka för de synpunkter och bidrag 
som lämnats till oss i vårt arbete!

För valberedningen
Maria Norberg, Rasmus Thomsen 

samt Lena Christina Olofsdotter.

Motioner 
Motion angående sällskapets 

medlemsmatrikel
Antroposofiska sällskapet ska vara en 
mötesplats för människor, som intresse-
rar sig för antroposofi. Men för att kunna 
mötas och bilda gemenskaper eller grup-
per behöver man veta vilka andra som är 
medlemmar i föreningen.

I dag måste den som vill veta vilka 
som är medlemmar, boka tid hos sekre-
tariatet på Kulturhuset i Ytterjärna och 
själv ta sig dit från exempelvis Ystad el-
ler Haparanda för att ta del av medlems-
förteckningen. Anledningen till detta 
är att det finns medlemmar, som önskar 
vara inkognito.

Detta motverkar öppenhet och känne-
dom om andra medlemmar istället för 
att vi stärker föreningen genom med-
vetenhet om varandra, var vi finns och 
eventuellt vad vi sysslar med. Ett rimligt 
förhållande vore att alla medlemmar som 
så önskar skulle få ta del av matrikeln, 
samtidigt som de som inte önskar bli of-
fentliga slipper detta.

Idag är medlemsförteckningen något 
hemligt och oåtkomligt istället för att 
vara en hjälp vid t ex nominering till sty-
relse och valberedning inför årsmötet.

Undertecknad yrkar därför att stäm-
man fattar beslut om nedanstående poli-
cy för föreningens medlemsmatrikel.

a. Sällskapets medlemsmatrikel skall 
göras öppen och tillgänglig för de med-
lemmar som så önskar.

b. Medlem som inte vill vara synlig i 
matrikeln skall få vara anonym för alla 
utom styrelsen och de personer som 
handhar medlemsregistret, men får då 
inte heller själv tillgång till matrikeln.

c. Medlem som inte vill vara synlig i 
matrikeln meddelar styrelsen detta före 
ett visst datum (som stämman beslutar). 
Matrikeln skickas efter höstmötet elek-
troniskt till medlemmar som så önskar. 
Medlemmar utan e-postadress som vill 
ha matrikeln får den via vanlig post.

Stockholm den 2o februari 2o14
Christoffer Amundin

Styrelsen har inget förslag till 
beslut motionen om medlemsmatrikeln.

Motion till årsmötet 2o14
Jens-Christer Lassen lämnade en motion 
till årsmötet 2o13 gällande ändring av §7 i 
stadgarna.

Texten som preciserar när höstmötet 
ska hållas bör ändras från ”Höstmötet 
hålls före mitten av november månad 
på plats som styrelsen bestämmer” till 
”Höstmötet hålls senast i november må-
nad på plats som styrelsen bestämmer”.

Vid årsmötet 2o13 beslutades att anta 
ändringsförslaget.

Ett andra beslut hade fordrats av höst-
mötet 2o13 för att införa ändringen i 
stadgarna. Genom en försummelse kom 
inte ändringsförslaget med i kallelsen 
till höstmötet och kunde därför inte be-
slutas. Det innebär att ändringsförslaget 
måste tas upp för behandling på nytt vid 
årsmötet 2o14 och att ett andra beslut 
fordras av höstmötet 2o14 för att ändring-
arna ska gälla.

Jens Christer Lassen

Styrelsens förslag gällande ändring av 
§4, §5 och §11 i stadgarna.

Vid årsmötet 2o13 beslutades att anta 
ändringsförslagen. Ett andra beslut hade 
fordrats av höstmötet 2o13 för att införa 
ändringarna i stadgarna.

Genom en försummelse kom inte änd-
ringarna med i kallelsen till höstmötet 
och kunde därför inte beslutas.
Det innebär att ändringsförslaget måste 
beslutas vid årsmötet 2o14 och att ett an-
dra beslut fordras av höstmötet 2o14 för 
att ändringarna ska gälla.
 
Lägga till i §4 Ändamål: ”på initiativ av 
Rudolf Steiner” efter ”Vägledande för 
sällskapet är vad som”.

- Lägga till i §5 Medlemskap: ”Medlem i 
sällskapet blir samtidigt medlem i Allmänna 
antroposofiska sällskapet.” efter ”Varje 
medlem betalar en årlig avgift till Antro-
posofiska sällskapet i Sverige”- Ändring i 
§11 Generalsekreteraren, sista meningen:  
”Omval kan ske tre (tidigare två) gånger i 
följd”.

Sekretariat och servicefunktioner
Joel Hallklint 5o% tjänst. Uppgifter: ut-
skick, medlemsregister, fakturering, pro-
tokoll, reception m.m.

Medlemsstatistik
148o medlemmar i december 2o12 
+27 nya medlemmar under 2o13 (2o12 var 
det +26) 
+2 medlemmar flyttade till Sverige under 
2o13 
–2 medlemmar flyttade utomlands under 
2o13
–16 medlemmar sade upp sitt medlem-
skap under 2o13 (2o12 var det -26)
–17 medlemmar har avlidit under 2o13 
(2o12 var det -16)
 1474 medlemmar i december 2o13

Kassörens kommentar till  bokslut
Kommentarer till resultatet: Glädjan-
de att medlemsbidragen överträffat den 
budgeterade nivån samt att det negativa 
resultatet beror på några oplanerade hän-
delser som exempelvis kostnader för be-
vakning i samband med Nibble branden 
på 46 oookr.

Valberedningens förslag 
till årsmötet

Först av allt vill vi uttrycka vår beund-
ran för det arbete som styrelsen gör och 
tacka er för det tydliga förtroende som ni 
visat oss under arbetsåret. Tack!

Föregående år redovisade valbered-
ningen inför årsmötet att den påtog sig 
att se över styrelsens arbetsformer och 
sammansättning tillsammans med sty-
relsen, kartlägga den kompetens som 
behövs i det framtida arbetet och föreslå 
kandidater till en ny styrelse till 2014 års 
årsmöte.

Valberedningen föreslår nu 2014 års 
årsmöte att välja en liten styrelse för 
att fokusera på att med ”spirituell pre-
cision ” utföra styrelsens föreningsad-
ministrativa arbete och hantera den 
ekonomiska realiteten samt även på att 
stimulera arbetet med ändamålet i sam-
arbete med människor utanför styrel-
sen. Valberedningen ser detta som en 
nålsögoväg som behöver tas för att de 
nya formerna som framtiden behöver, 
ska kunna utvecklas.

Som nya ledamöter föreslår valbered-
ningen Annika Diesen Amundin och 
Janne Silvasti att väljas till 2016.  Valbe-
redningen föreslår att Per-Erik Jonsson 
och Dick Tibbling blir omvalda till 2015.    

Styrelsen föreslås att ha en tydlig inre 
arbetsordning som fokuserar på att 
styra upp administration och ekonomi 
samt att utveckla kommunikativa ar-
betsformer för framtida utveckling.



Protokoll fört vid 
Antroposofska Sällskapets 

höstmöte
Den 9 november 2o13 på Rudolf Steinerskolan i Göteborg 

18 st medlemmar deltog enligt bifogad deltagarlista.

1. Dick Tibbling inledde med några ord om grundstensläggningen vid det första Go-
etheanum den 2o september 1913 i Dornach. 
 
2. Till mötesordförande valdes Lennart Wennerblom, till sekreterare Christoffer 
 
3. Amundin, till justerare och tillika rösträknare Birgitta Nyström och Per Hallström. 
 
4. Det konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
5. Dagordningen fastställdes med ändring av ordningen för punkterna samt kort 
presentation av Trialog under övriga frågor. 
 
6. Det beslutades att den upprättade deltagarlistan skulle utgöra röstlängd. 
 
7. Det beslutades att nästa årsmöte ska hållas i Ytterjärna lördag den 5 april 2o14 och 
att motioner därmed skall vara styrelsen tillhanda senast den 22 februari. 
 
8. Inga förslag från styrelsen eller inkomna motioner förelåg. 
 
9. Föreningens generalsekreterare Mats-Ola Ohlsson berättade om det internationel-
la arbetet vid Goetheanum, bl a planeras en nordisk konferens sommaren 2o15. 
 
1o. Styrelsens ordförande Dick Tibbling redogjorde för styrelsens pågående förnyel-
searbete. 
 
11. Per Erik Jonsson presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan. Höstmötet 
beslutade anta verksamhetsplanen (bilaga 1). 
 
12. Per Erik Jonsson presenterade styrelsens förslag till budget för 2o14. Höstmötet 
beslutade anta budgeten (bilaga 2). 
 
13. Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2o14 förblir oförändrad. Höstmötet 
beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
14. Trialogs arbete presenterades. 
 
15. Mötesordföranden förklarade höstmötet avslutat och tackade de närvarande för 
deltagandet.

Mötessekreterare:    Mötesordförande:  
Christoffer Amundin   Lennart Wennerblom 
  
 
 
Justerare: Birgitta Nyström och   Per Hallström 

Bilagor till protokollet medföljer ej i denna tidnings tryck. 
Protokollet var inte klart när Forum 2o13-5 gick till tryck. Därför kommer det med 
först nu. Protokollet med bilagor kan fås genom sekretariatet.
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Fria Högskolan 
för 

Antroposofi 
 

Anna Hallström

Fria Högskolans verksamhet är helt cen-
tral inom Antroposofiska Sällskapet och 
existerar i de flesta länder. I Sverige finns 
c:a 59o medlemmar som bor på olika 
platser i landet.

Antroposofin inspirerar till att utveck-
la ett aktivt meditativt liv som kan leda 
till nya betraktelsesätt och idéer om hur 
man kan utveckla olika fruktbara och 
hållbara verksamheter.

En viktig aspekt på detta är att inspire-
rad av ett meditativt övande förhålla sig 
forskande till sitt eget liv för att på så sätt 
stegvis närma sig det man kan kalla ande-
vetenskaplig forskning. Ett sådant arbete 
är grunden för Högskolans verksamhet. 

En del av verksamheten i Fria Högsko-
lan består alltså i det arbete som alla med-
lemmar dagligen gör i det de försöker 
representera, ”stå upp för”  antroposofin 
i sina liv. Detta, den enskildas dagliga ar-
bete, är en väsentlig del av verksamheten 
men som inte alltid uppmärksammas bl a 
för att mycket av det arbetet inte kommer 
till allmän kännedom.

En annan del är olika former av sam-
verkan dels mellan medlemmar och dels 
mellan medlemmar och andra, som t ex 
medlemmarna i Antroposofiska Sällska-
pet, i olika grupperingar och projekt.

Verksamheten har ett centralt ansvar-
sorgan i Dornach i Schweiz som består 
av en rad sektionsledare för det interna-
tionella arbetet inom Högskolans olika 
sektioner/arbetsområden.

I Sverige finns det aktiva grupperingar 
kring en rad olika sektioner.

Ett arbetsområde är det som inne-
fattar det allmänna ansvaret att före-
träda antroposofin: Allmänna sektio-
nen. Här finns t ex Högskolekretsen 
som sammanträder 4 ggr per år i Järna. 
En viktig del av innehållet vid möte-
na är alltid ett inledande gemensamt 
meditativt-forskande arbete.

Förutom detta skedde under 2o13 bl a 
vid 2 tillfällen ett samråd med sektions-
ledare nämligen Oliver Conrad, ma-
tematisk-astronomiska sektionen och 
Constanza Kaliks, Ungdomssektionen.

Att samverka ur ett internationellt per-
spektiv är en grundläggande del av arbetet 
i Fria Högskolan och detta blev här genom 
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dessa båda personer konkretiserat in i vik-
tiga samtal om framtidsutvecklingen.

Ett annat motiv som var viktigt under 
högskolekretsens möten var Antroposo-
fiska sällskapets situation i Sverige och 
utvecklingsarbetet inom dess styrelse.

Inom Allmänna Sektionen finns ett an-
nat organ, Högskolekollegiet, där det sker 
ett samråd mellan de 19 personer som ta-
git på sig ett speciellt ansvar att förmedla 
de speciella meditationer som man arbe-
tar med inom Högskolan. Även general-
sekreteraren i Antroposofiska Sällskapet 
deltar. Högskolekollegiets medlemmar 
träffas 2 ggr11/2 dag varje år på olika or-
ter i landet. 

Högskolekollegiets möten under 2o13 
bestod dels i att ta del av hur arbetet ser 
ut på de 1o platser där det sker ett särskilt 
arbete med dessa meditationer i s k klass-
timmar.

Förutom detta innehöll mötena ett 
fördjupat meditativt arbete, möte med 
högskolemedlemmar på platsen och ett 
forskningsarbete kring intentionerna 
med Högskolan och Sällskapet.

Den andra delen av nyöversättningen 
av Rudolf Steiners ord i samband med 
dessa klasstimmar kunde ges ut under 
2o13. Därmed finns nu 19 sådana klass-
timmar översatta och tillgängliga genom 
Antroposofiska sällskapets sekretariat.

27 – 31 juli skedde ett nordiskt samar-
bete inom Fria Högskolan i ett möte som 
delvis var öppet även för offentligheten 
och där olika företrädare för näringsliv 
och forskning kunde ge bidrag in i en dia-
log med högskolemedlemmarna.

En speciell aspekt på detta möte var att 
konsten hade en framträdande roll, både 
i det att deltagarna övade olika konster 
och att man fick ta del av konstnärliga 
upplevelser, eurytmi och talgestaltning. I 
mindre grupper arbetade man forskande 
med meditation och frågor om Fria hög-
skolans uppgifter.

Bildsektionen
Berit Frøseth

 
Under det gångna året har Bildsektionen 
fortsatt att arrangera öppna möten, också 
för konstintresserade som inte är med-
lemmar av Högskolan. Vi har tagit upp 
konstfilosofiska teman och bjudit in oli-
ka konstnärer som berättat om sin konst 
eller också konstnärer som inspirerat 
deras arbete. Det har blivit tydligt att det 
finns ett intresse för tidiga och samtida 
filosofer, som har bidragit med tankar 
omkring konstens ”väsen” och ursprung. 
Pehr Sällström, som nyligen har avslu-

tat en uppmärksammad översättning av 
Hans-Georg Gadamers föredrag, ”Konst 
som spel, symbol och fest” till svenska, 
gav i april förra året en introduktion till 
Gadamers idéer omkring konstens natur 
och ”berättigande” inom kulturen. I sep-
tember höll Lars Fredlund en inledning 
omkring Martin Heideggers bok, ”Kon-
stens ursprung”, med titeln ”Konst är 
sanningens blivande och skeende.” - Bo 
Werner Eriksson följde därefter upp det-
ta tema med att lyfta fram några begrepp 
hos Steiner och se dessa i historiskt sam-
manhang, liksom i förhållande till tidiga-
re idéer inom estetiken.    

 Helene Aurell berättade i mars förra 
året om det egna arbetet med skulptur i 
mjuk betong och tog dessutom med oss i 
en övning att iaktta och se genom en spon-
tan gestaltning med olika föremål i rum-
met. Lars Danielsson visade i oktober två 
intressanta filmer om arkitekten Frank 
Lloyd Wright som inledning till samtal 
över frågeställningen; vad är organisk 
arkitektur? - Under 2o13 har det varit ett 
särskilt fokus på Hilma af Klint interna-
tionellt. Hennes sammanhang med den 
tidiga modernismen och utvecklingen av 
den abstrakta konsten har behandlats i 
seminarier och olika media. Ulf Wagner 
och Marius Wahl Gran inledde till samtal 
om Hilma af Klints förhållande till Rudolf 
Steiner, en frågeställning som lär vara sär-
skilt intressant för oss som är engagerade i 
Rudolf Steiners konstimpuls. Filip Henley 
avslutade året 2o13 med en biografisk skiss 
över en av Steiners nära medarbetare i 
första Goetheanum, skulptören Edith Ma-
ryon, med utgångspunkt i den vers som 
hon fick av Rudolf Steiner om det sociala 
inom konstnärsgemenskapen.

Våra möten har i regel haft mellan 12 
och 2o deltagare, vilket visar att det har 
varit ett intresse för de öppna mötena, där 
temat är fastlagt och förberett av enskilda 
personer innan. Under åren har det ock-
så uppstått ett behov av fördjupning och 
gemensam förberedelse bland medlem-
mar av sektionen. När detta skrivs ser vi 
fram emot ett möte som bl.a. tar sikte på 
ett studium av Rudolf Steiners föredrag 
inom ramen för Bildsektionen som del av 
Högskolan 2o14.

Sektionen för  
Humaniora

Annika Diesen 

Kort om arbetet inom Sektionen för 
Humaniora/Sektion der Schöne Wis-
senschaften under 2o13:

Den svenska gruppen av Sektionen för 
Humaniora tog under våren initiativ till, 
och genomförde tillsammans med tan-
kesmedjan Trialog och Antroposofiska 
sällskapet, seminarier, samtal och kon-
ferenser under hösten. Aktuella teman 
var bland annat ”Vad är en människa? En 
skärskådning av begreppet humanism” 
och ”Kan man forska om det andliga?”. 
Dessa seminarier med ett antal inbjudna 
forskare var välbesökta och mycket upp-
skattade av deltagarna. Tankar finns på 
flera seminarier eller temadagar framö-
ver, och på möjligheten att förlägga nå-
got möte till exempelvis Göteborg eller 
Norrköping.

Sektion der Schöne Wissenschaf-
ten höll sitt årliga språkvetenskapliga 
kollokvium i Goetheanum i mars med 
studium av Peter Lutzkers bok ”Der 
Sprachsinn”. SSW anordnar varje år 
pingstmötet i Goetheanum och i juni 
var Själskalendern utgångspunkt för 
alla tänkbara språkliga och konstnär-
liga uttryck. Årets pingstmöte tar upp 
temat från julen 2o13 - Rudolf Steiners 
”Det femte evangeliet” (The Gospel of 
Knowledge). Vid SSW:s högskolemö-
te i oktober fortsatte arbetet med den 
tionde klasstimmen och sigillen med 
utgångspunkt från boken ”Anthro-
posophie, Ihre Erkenntniswurzeln und 
Lebensfrüchte” (GA 78).

Sektionen för lantbruk 
och näring

Jostein Hertwig, Thomas Lüthi 

Den biodynamiska rörelsen i Sverige går 
ur flera aspekter just nu igenom ett nåls-
öga. Antalet biodynamiska odlare har på 
jordbrukssidan fortsatt att minska. Ut-
budet av svenskt odlade biodynamiska 
produkter har också blivit mindre under 
året. Särskild på spannmåls- och köttsi-
dan saknas förädlare som tar hand om 
råvaror och i och med branden på Nibble 
gård just nu även för mejeriprodukter.

Sektionen har under året träffats 3 
gånger. Frågor som bearbetades var 
hur vi kan stärka den biodynamiska 
impulsen i Sverige.

 Det finns ett starkt behov i den nya 
situationen som har uppstått, att de oli-
ka verksamheterna inom den biodyna-
miska rörelsen kommer till ett tätare 
samarbete. Sektionen tog initiativ till ett 
första samrådsmöte mellan företrädare 
för olika organisationer som arbetar för 
det biodynamiska arbetet och praktiskt 
verksamma odlare.
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 I det internationella sammanhanget görs 
ett arbete med att formulera en gemen-
sam vision och mål för det biodynamiska 
arbetet. Sektionen bearbetade denna frå-
geställning. Utvecklingen av Nibble gård 
efter branden har följts upp flera gånger.

Två kurser har hållits under året för 
yrkesodlare där frågeställningar kring 
de biodynamiska preparaten bearbe-
tades och några preparat tillverkades. 
Även konsumentföreningen Initiativ 
Närodlat engagerade sig i tillverkningen 
av preparat.

Biodynamiska Forskningsinstitutet
En huvudaktivitet för institutet de senas-
te åren har varit deltagande i det av EU 
delfinansierade projektet, BERAS Imple-
mentation. Det har pågått i tre år från 2o1o 
- 2o13 och har haft som målsättning att få 
igång själva omställningsprocessen och 
har i sitt arbete riktat sig till konsumenter, 
jordbrukare och politiker. Ett omfattande 
informationsmaterial finns nu tillgängligt 
från projektet, ref www.beras.eu.

Det biodynamiska och antroposofis-
ka synsättet har varit basen för BERAS 
(2oo3-o6), BERAS Implementation (2o1o-
13). Att se gården som en individualitet 
och att nå balans mellan djurhållning och 
växtodling är absoluta nycklar för den 
omläggning av lantbruk till ERA-princi-
per (Ecological Recycling Agriculture) 
som är central i BERAS verksamhet. Vi-
dare är BERAS fokus på ”Triple Helix” 
(inkluderandet av myndigheter, akademi, 
och näringsliv) i skapandet av Sustaina-
ble Food Societies baserat på idén om det 
tregrenade samhället.

Tillsammans med Ekologiska Lant-
brukarna, Södertälje kommun, Sal-
tå Kvarn, Lantbruksavdelningen runt 
Oslofjorden i Norge och Baltic Foun-
dation i Litauen bildar Biodynamiska 
Forskningsinstitutet nu Stiftelsen BE-
RAS International för samverkan dels 
här i Östersjöregionen men också med 
partners ute i världen. Som grund för 
arbetet är vidareutveckling och imple-
mentering av de tre BERAS koncepten: 
Ecological Recycling Agriculture (ERA), 
Sustainable Food Societies (SFS) och 
Diet for a Green Planet (DGP).
Det  övriga arbetet omfattar fältvand-
ringar på Skilleby och fältförsök som nu 
anlagts också på Nibble gård i Järna med 
studier av stallgödsel och biokol (synligt 
vid infarten till Kulturhuset i Järna).

Biodynamiska Föreningen
På årsmötet för Biodynamiska Fören-
ingen i maj 2o13 blev följande styrelse 
valt: Anna Casparsson, Ulrika Höijer, 
Richard Danilda, Daniel Hörberg, Joste-
in Hertwig och med suppleanter Carina 

Johnsson och Torgny Walldén. Fören-
ingen har sitt kontor på Skillebyholm 
med Richard Danilda som ansvarig för 
medlemsservice och administration. I 
november 2o13 var föreningen värd för 
Nordisk Forum med temat: Kossans roll 
i det Biodynamiska lantbruket.

Matematisk  
Astronomiska sektionen

Thomas Andersson 

Sektionen har under året haft ett konti-
nuerligt arbete med ett möte varje månad 
under vår och höst i Järna. Genomgående 
teman har varit eurytmi med musik till 
den aktuella stjärnkonstellationen och 
projektiv geometri. Enskilda fenomen 
inom den projektiva geometrin övergick 
under hösten till ett sammanhängande 
arbete med Bengt Ulins lärobok i pro-
jektiv geometri. Vi började också studera 
Rudolf Steiners föredragserie ”De andli-
ga väsendena i himlakroppar och natur-
riken” som hölls i Helsingfors 1912. Andra 
tema som behandlats är astronomisk na-
vigation och Bothmergymnastik.

Våra arbetsmöten är öppna för alla 
som är intresserade av ämnesområdet 
och vi är som regel 1o-15 personer var-
je gång. En grupp om f.n. fem personer 
samordnar arbetet.

Två större sammankomster har arrang-
erats. 1-3 mars hade vi besök av Oliver 
Conradt i Järna, sektionsledare vid Go-
etheanum. Han höll ett flertal uppskat-
tade föredrag som ”Astronomi och Ast-
rologi”, ”Solfläckar och kometer” och om 
den aktuella astronomiska signaturen. 
Gemensam kosmisk eurytmi till musik, 
projektil geometri och sektionsmöte in-
gick också i programmet.

3o/8-1/9 var Robert Powell inbju-
den att hålla ett seminarium Med tema 
”Astrosofi - att lyssna till stjärnorna”. 
Under detta seminarium kom Robert 
Powell att i föredrag och samtal pre-
sentera nya forskningsrön ur astroso-
fin och även ge en kosmisk bakgrund 
till år 2o13. Föredragstitlarna var bl.a. 
”2o13- Den kosmiska bakgrunden till 
aktuella händelser”, ”Att lyssna till 
stjärnorna” ”Kristus i det eteriska” 
och ”Stjärnskådning som andlig väg”. 

Från det medicinska  
arbetsfältet

Kristian Holmberg, ordförande i LAOM, 
Läkarföreningen för Antroposofiskt 

Orienterad Medicin

Den här gången vill jag börja från perife-
rin. Kring waldorfskolorna bl a i Umeå, 
Visby och socialterapeutiska verksam-
heter i bl a Östersund, Delsbo och Ved-
um utövas antroposofisk medicin genom 
att läkare reser regelbundet från Stock-
holm och Järna och samverkar med 
sjuksköterskor och terapeuter på plats. 
I Norrköping och Göteborg finns terapi-
centra med mer flera terapeuter och dit 
kommer också läkare resande regelbun-
det. Sunnivamottagningen i Göteborg 
flyttade in i större, bättre lokaler i juni. 
Även andra alternativmedicinska tera-
peuter får plats i veckoschemat för att 
klara av hyreskostnaden. 

Många verksamheter har sitt centrum i 
Järna-trakten

SAMT, Svenska förbundet för Antropo-
sofisk Medicin och Terapi, har satsat på 
en ny hemsida på internet med namnet 
www.antroposofiskmedicin.se  där alla 
yrkes- och intresseföreningar medverkar 
med målsättningen att ge samlad infor-
mation om vad som finns och vad erbjuds 
av kurser mm. Tillsammans med Vidark-
liniken ordnades en veckoslutskurs med 
temat: Vad händer med minnet 17-18 maj 
för alla yrkesverksamma inom  

FALK-bladet, organ för medlemmar-
na i föreningen för Antroposofisk lä-
kekonst, har fortsatt utgivningen av 
innehållsrika tema-nummer under året 
om Cancer, Självmord, Minnet, Vad är 
det specifikt mänskliga? 

Föreningen för metallfärgljusterapi har 
lyckats köpa de två färgade glasfönster 
som funnits till låns på Vidarkliniken. 
Det är en ny terapi som kan erbjudas.

Under året har Vidarklinikens utbild-
ningsenhet under Ursula Flatters led-
ning och i samverkan med LAOM ordnat 
två läkarkurser, 15-16 mar 2o13: Flera di-
agnoser – en människa. Att integrera fle-
ra diagnoser vid sklerotiska/degenerativa 
sjukdomar. 15-16 november om Autoim-
muna sjukdomar. De flesta kursdeltagar-
na har varit med i alla de veckoslutskur-
ser som ordnats på detta sätt sedan 2o1o. 
Det ger ett hopp för framtiden. Flera läka-
re närmar ju sig nu pensionsåldern.

Läkemedelsdispensen: I december 
beslutade regeringen att förlänga för-
säljningstillståndet för Antroposofiska 
Läkemedel till 31 dec 2o14.  Samtidigt 
beslutades att ge Läkemedelsverket i 
uppdrag att lägga fram ett förslag på en 



Kalendarium för 
högskolearbetet i Sverige 

i samband med de  
nitton klasstimmarna

Högskolekretsen
Lokal:  Kulturhuset i Ytterjärna 
Söndag 27 april, kl 14 - 17.3o

Lund 
Våren 2o14:
Fredag 4 april, kl 17, klassarbete
Fredag 11 april, kl 16, samtal
Fredag 9 maj, kl 17, klassarbete
Klassanvarig: Lars Fredlund

Växjö
Våren 2o14:
Lördag 28 mars, kl 9, grupparbete 1:2
Lördag 25 april, kl 9, klasstimme 1:3
Lördag 23 maj, kl 9, grupparbete 1:3
Klassanvariga: Lars Fredlund och 
Karin Andrén

Kalmar
Våren 2o14:
Lördagen den 12 april, kl 9.oo–11.45
(klasstimme 7 och samtal)

Lokal: Eurytmirummet i Kalmar 
Waldorfskola
Klassansvariga:  Britt-Mari Skeppstedt 
och Hans Johannesson

Göteborg
Våren 2o14:
29 mars, kl 1o, 3e klasstimmen samtal
26 april, kl 1o, 4e klasstimmen läst
24 maj, kl 1o, 4e klasstimmen fritt hållen
14 juni, kl 1o, 4e klasstimmen samtal
Klassansvariga: Alexandra Ivan, 
Inger Wennerblom, Vendela Klose

Örebro
Våren 2o14:
23 mars, kl. 14.oo samtal, 
kl.15.oo 5:e klasstimmen
25 maj, kl. 14.oo samtal, 
kl. 15.oo 6:e klasstimmen
Klassansvarig: Hester Renouf

Norrköping
Våren 2o14
6 april, kl 1o, 2:a klasstimmen
4 maj, kl 1o, 3:e klasstimmen
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implementering av artikel 16.2 i EU-di-
rektiven. Detta med särskild hänsyn till 
att finna en lösning för de Antroposofis-
ka Läkemedlen. Artikel 16.2 gäller ”Ho-
meopatika” som inte är definierade som 
homeopatika i artikel 14.1. Artikel 16.2 ger 
utrymme för medlemsländer att införa 
vissa nationella regleringar för sådana 
medel. Det kommer inte att bli enkelt och 
arbetet fortsätter med våra internationel-
la partners, jurist m.fl. här i Sverige.

En stor framgång med stor betydel-
se för den antroposofiska medicinen i 
Sverige gäller registreringen för Weleda 
AG´s mistelpreparat Iscador  och Helixor 
Heilmittel GmbH´s mistelpreparat He-
lixor, som läkemedelsverket beslutade 
om i december.

Från det läkepedagogiska 
och socialterapeutiska 

sektionsområdet
Dick Tibbling 

De nordiska studiedagarna (”Majdagar-
na”) 2o13 hade temat: ”Hur kan alla få en 
röst?”

Temat är allmängiltigt, därför att alla 
människor har ett grundläggande behov 
av att kunna uttrycka sig och bli lyssnade 
till. Samtidigt så berör det frågan om hur 
människor med olika funktionsnedsätt-
ningar kan behöva särskilda tekniker och 
hjälpmedel för att kunna uttrycka och 
kommunicera med sina medmänniskor.

Mötet upplevdes som mycket givan-
de och temat bidrog till en varm och 
social stämning.

Särskilt intrycksfullt var upplevelsen 
av ett panelsamtal, som ägde rum på sce-
nen mellan människor med olika funk-
tionsnedsättningar och som kommuni-
cerade med varandra på andra sätt än 
genom talet.

Rüdiger Grimm (sektionsledare för 
läkepedagogiska och socialterapeutis-
ka sektionsarbetet vid Goetheanum) har 
fortsatt sitt arbete med att genomföra en 
serie möten i olika nordiska länder där 
innehållet i ”klasstimmarna” från Den 
Fria Högskolan för Antroposofi förbinds 
med motiv ur läkepedagogiska kursen 
som Rudolf Steiner gav sommaren 1924.

I anslutning till majdagarna genom-
fördes ett sådant möte med temat: Hur 
kommer jag till ”det goda infallet”. Hur 
kan jag arbeta upp min förmåga att få den 
rätta intuitionen när den behövs?.

I det läkepedagogiska och socialtera-
peutiska arbetet kan man inte rätta sig 
efter givna ”regler”, det är det indivi-

duella mötet som kan föra till den rätta 
terapeutiska intuitionen.

Socialstyrelsen arbetar med att formu-
lera allmänna råd angående kompetens-
behov för personer som arbetar med vård 
och omsorg. Det är viktigt att kunna möta 
dessa krav och att dessutom kunna for-
mulera de kompetenser vi själva ser som 
centrala i arbetet.

Värna (Förbundet för läkepedagogik 
och socialterapi i Sverige) anordnade 
därför i samarbete med den läkepeda-
gogiska och socialterapeutiska utbild-
ningen ett seminarium kring dessa frå-
geställningar 25-26 september i Sigtuna. 

Pedagogiska sektionen
Ola Wauge 

Medlemmarna i den Pedagogiska sektio-
nen i den Fria Högskolan för Antroposofi 
möts fyra heldagar per år. Vid de tillfälle-
na arbetar deltagarna med klasstimmar-
na och/eller fritt hållna inledningsanfö-
randen från någon av medlemmarna.

Vid ett flertal tillfällen planerar och 
genomför en mindre grupp det årligen 
återkommande Svenskt Waldorflärarmö-
te, som går av stapeln den sista veckan i 
januari. Temat för 2o13 var ”Spiritualitet 
och waldorfpedagogik”. Föredragshål-
lare var Frode Barkved (waldorflärare 
och eurytmist, Norge) och Dorit Winter 
(waldorflärare, ledare för Bay Area Cen-
ter for Waldorf Teacher Training, USA 
samt medlem i Internationellt Forum 
för Waldorfpedagogik) som båda, på oli-
ka sätt talade om vikten av lärarens inre 
arbete på sig själv. Dessutom bidrog ca 
2o arbetsgruppsledare från Sverige och 
internationellt med seminarier och ar-
betsgrupper för att på olika sätt utveckla 
temat tillsammans med deltagarna. 

Dokumentation finns att läsa på Pedago-
giska sektionens hemsida www.antropo-
sofi.nu/fria_hoegskolan/ped/ . Där man 
också bl.a. kan hitta de internationella krite-
rierna för att kunna kalla sig waldorfskola.

Sektionen möjliggör också att Regula 
Nilo deltar i Internationellt Forum för 
Waldorfpedagogik – före detta Haager-
Kreis - ett internationellt samrådsorgan 
inom Waldorfrörelsen.

 



Dormsjö
Våren 2o14:
6 april, kl. 1o–12 arbete m. klassmaterialet
1 juni, kl. 1o–12 arbete m. klassmaterialet

Klassansvarig: Hester Renouf

Järna
Tisdag den 8 april kl 19.3o–21.oo
• Meditationsarbete. Anna Hallström

Lördag 12 april 
De nitton klasstimmarna
• kl 9.oo–9.3o 

Eurytmi 
• kl 9.3o–1o.3o  

Jagets förvandling av själskrafterna
från första till nionde klasstimman
samt gemensamt övande. 
Inger Hedelin 
Paus

• kl 11.oo–12.oo  
Det högre jagets stegvisa framträdande
i klassens situationsmeditationer, 
med särskilt fokus på 1:1o. 
Anna Hallström

Klassansvariga: Anna Hallström och 
Inger Hedelin

Stockholm
Våren 2o14:
Onsdag 19 mars, kl 19:oo 
12:e klasstimmen fritt hållen
Onsdag 2 april, kl 19:oo 
13:e klasstimmen läst
Onsdag 16 april, kl 19:oo
13:e klasstimmen fritt hållen
Onsdag 14 maj, kl 19:oo
14:e klasstimmen läst

Högskolesammankomst:
Lördag  24 maj, kl 1o–ca 13
14:e klasstimmen fritt hållen.

OBS: Tag med det blå kortet även till 
högskolesammankomsten.

Klassansvariga i Stockholm:
Thomas Andersson tel: o7o- 645 95 65
Louise Ejefors tel: o8- 36 o8 12 
Göran Nilo: o8- 551 7o8 82, o7o- 174 93 86

Umeå
Våren 2o14:
Söndag 13 april kl 9.3o  
8:e klasstimman

Klassansvariga: Ursula Flatters, 
Janecke Wyller

Kalendarium för 
Antroposofiska 

Sällskapet i Sverige

 
14–15 mars 

Grundstenen Studiedagar

Med föredrag, samtalsgrupper, eurytmi, 
musik och storytelling.
Se hemsidan för detaljerad information.

2o mars 
Apkalypsens betydelse idag

Föredrag med dr Roland van Vliet
Apokalypsen är en av mänsklighetens 

stora gåtor. Hur skall man tolka apoka-
lypsens bilder? Hur förhåller sig bilderna 
i relation till de aktuella händelserna i vår 
tid? Roland van Vliet försöker med hjälp 
av manikeismen förstå och göra en ny 
tolkning av apokalypsen som en kristen 
framtidsvision.
 
Plats: Kulturhuset i Ytterjärna. Kl. 19.oo.

Roland besöker även Göteborg 21-23 mars 
för föredrag och seminarium.

21 mars 
Ett år efter branden -  
Nibble gårds framtid

Välkomna alla Nibble gårds vänner !

Den 21 mars möts vi på Kulturhuset för 
att komma ihåg händelsen på Nibble gård 
i mars 2o13

Kl. 17.oo kan dom som vill promenera till 
gården.

kl. 18.oo presenteras Nibble gårds fram-
tidsplaner med den nya ladugården i 
kulturhusets konferenssal.

Kl. 19.oo samlas vi i stora salen.
Där talar Heiner Lohrman för oss om 
gårdens liv och öde.

Vi inleder med 8e bilden ur tredje mys-
teriedramat ”Väktaren vid tröskeln” av 
R.Steiner: I AHRIMANS RIKE
och avslutar med sagan:
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KÄLLANS UNDER
5e bilden ur andra dramat” Själens pröv-
ning” av R. Steiner
Musik Lennart Nilo

Ta med en hundralapp som bidrag för 
omkostnader (kontanter) och trettio kro-
nor till om du vill vara med på en över-
raskning!

Hjärtlig välkomna!
Kulturforum Järna, Antroposofiska säll-
skapet, Initiativ Närodlat. Järna Kommu-
nikation. Plats: Järna

 
 

22 mars 
Meditation som livskonst 

antroposofisk meditation i vardagen  
 

En inspirationsdag om antroposofisk 
meditation

En utgångspunkt för antroposofin är att 
den inre och den yttre verkligheten har 
ett starkt samband. Det mänskliga medve-
tandet om detta samband kan också stär-
kas och därmed bli mer omfattande.

Det handlar inte om att veta mer och mer 
utan om att flytta perspektivet från mitt 
eget centrum till ett helhetsmedvetande.

Meditation som är inspirerad av antro-
posofi har därför som grundtanke att bli 
till en kraft i vardagen genom att vara en 
väg till detta utvidgade medvetande.

Tanken med inspirationsdagen är att ge 
en introducerande inblick i antroposo-
fisk meditation.

Efter en inledning kommer några 
människor att dela med sig av sina er-
farenheter av antroposofisk meditation 
och sedan blir det möjligt att delta i 2 oli-
ka meditationsworkshops och själv pröva 
på någon meditation. 

Dagens uppläggning:
1o oo – 12 45 med paus
Inledning: Vården av det inre livet - en 
nödvändighet i vår tid. Dick Tibbling

Erfarenheter av antroposofisk medita-
tion: Ursula Flatters, Anna Hallström, 
Jackie Swartz, Mats Ola Ohlsson
12 45 Lunchpaus
13 45- 14 45 Arbetsgrupper
15-16 Arbetsgrupper
Ursula Flatters, Anna Hallström, Inger 
Hedelin, Katharina Karlsson,

Initiativtagare: Dick Tibbling och Mats-
Ola Ohlsson, Antroposofiska Sällskapet



Kvällen inför vårt årsmöte vill vi rikta 
uppmärksamheten på den frågan  som 
penetreras genom ett pågående plane-
ringsarbete för ett antroposofiskt inspi-
rerad äldreboende i Ytterjärna.
Kl. 19.oo inledande tankar till temat
19.4o presentation av projektet: Seniorbo-
ende, äldreboende, vård för demenssjuka 
och vård i livets slutskede på antroposo-
fiskt grund.

Medverkande: Michael Pietsch (arki-
tekt), Rasmus Thomsen (entreprenör), Fri-
da Öster (arkitekt), Ulrike von Schoultz 
(Styrelseordf. Tunabergs gruppboende). 
Kl. 19.oo på Skillebyholm i Järna.

5 april 2o14 
Årsmöte i Antroposofiska sällskpaet

I samband med årsmötet så besöker 
Seija Zimmermann Järna. Hon är styrel-
seledamot i Allmänna Antroposofiska 
Sällskapet. 

Plats: Skillebyholm. Se kallelse på sid 26.

 

15-17 augusti 
Väktaren vid tröskeln

Mysteriedrama av Rudolf Steiner i Kul-
turhuset i Ytterjärna.

1912 grundades det antroposofiska säll-
skapet i Köln och i september 1913 lades 
grundstenen till den första Goetheanum 
byggnaden i Schweiz där andevetenska-
pen skulle ha sin centrala plats.

Mellan 191o och 1913 skrev Rudolf 
Steiner fyra mysteriedramer. Reinkar-
nations-och karmatanken, så som den 
lever i antroposofin, är förutsättning-
en för dramernas tillkomst. Karmans 
realitet som den framställs i dramerna 
är djupt förbunden med kristendomen 
och den framtida gemenskapen mellan 
människor.
Michael Debus, präst i Kristensamfun-
det, håller inledande föredrag.

Michael Debus har under många år varit 
verksam i Fria högskolan för religiös för-
nyelse i Stuttgart. Rudolf Steiners mys-
teriedramer har varit en betydande del 
i hans arbete med de studerande. Under 
2o1o-2o12 höll Michael Debus inlednings-
föredragen i Dornach till alla fyra
mysteriedramerna. Dessa föredrag finns 

föräldrar och medarbetare från Örjan-
skolan
16.15 - 17.3o Föredrag ”Strader och Stra-
dermaskinen” - från tredje mysteriedra-
mat” (på tyska med översättning)
17.3o - Kulturhuset: Kvällsmat och konst-
närlig afton
Söndag - Kulturhuset
1o.oo För medlemmar i Fria Högskolan 
för Antroposofi. Klasstimme I:9 med ef-
terföljande samtal (på tyska).
Kostnad: Pris för hela seminariet - 75o kr 
(Studerande och pensionärer 6oo kr)
Pris för enskilda föredrag - 15o kr (Stude-
rande och pensionärer 1oo kr)
Betala gärna i förväg till pg. 588 71- 5 !
Mat och fika ingår inte. 
Varmt välkomna!
Thomas Andersson, Maria Linden, Per 
Linden Thell, Mats-Ola Ohlsson, Kjell 
Samuelsson.

 
31 mars 

Kurs 
Antroposofisk meditation

En väg till djupare insikt i både den inre 
och den yttre verkligheten.

Introduktionskurs, 8 måndagar 
18.3o-2o.3o. Kursledare: Anna Hallström. 
Plats: Järna. Kursstart 31 mars.

 
4 april

Temakväll

Åldrandets värde i den enskilda männ-
iskans biografi och i vårt samhälle

Kl. 19.oo på Skillebyholm i Järna.

Antroposofin har en människo- och 
samhällsförändrande kraft .

Inom den antroposofiska rörelsen i värl-
den  bedrivs ett omfattande, ofta mycket 
fruktbart arbete på många livsområden 
där den beskrivna aspekten framträder.

Sedan några år har jag kunnat  föl-
ja  arbetet  på Tunabergs äldreboende i 
Järna och har även haft möjlighet att be-
söka  Vigs Ängar i Köpingebro . På båda 
ställena bedrivs äldre- och demenssju-
kas vård med antroposofiskt inriktning. 
Ett fantastiskt arbete!

Samtidigt väcktes insikten, att vårt bi-
drag på det området är storartat men för-
svinnande i relation till de behoven som 
finns  inom äldrevården  i Sverige. Varför 
är det så?

Anna Hallström, Fria Högskolan för An-
troposofi

Antroposofiska Sällskapet, som är en 
förening för alla som är intresserade av 
antroposofi, har en central verksamhet i 
Fria Högskolan för Antroposofi.

Fria Högskolans verksamhet består av 
fritt samverkande individer som känner 
en inspiration av antroposofi in i var-
dags- och yrkesliv och som därför ge-
mensamt vill verka och ta ansvar för att 
utveckla initiativ ur antroposofin. Som 
ett stöd för den utåtriktade verksamheten 
arbetar man med särskilda meditationer.

Föranmälan behövs till Antroposofiska 
sällskapets sekretariat
Glöm inte att reservera lunch!
o8-554 3o2 2o, kontakt(at)antroposofi.nu
Ingen kursavgift men gärna ett bidrag på 
1oo kr. Plats: Järna. Kl. 1o-16.

 
27-3o mars 

Astronomi och Geometri

Program för besök av Oliver Conradt
Hur påverkas vi som människor av 

Solen, Månen, planeterna, djurkretsen 
och stjärnevärlden? Visst har vi alla stått 
under stjärnhimlen och förundrats. Hur 
kan vi förstå livet? Rudolf Steiner menar 
att vi kan göra det genom astronomin och 
matematiken. Oliver Conradt är sedan 
2oo5 sektionsledare för den Matematisk- 
Astronomiska sektionen vid Goethea-
num. På senare tid har man också infogat 
”teknik” till verksamhetsområdet. Han 
har besökt Sverige två gånger tidigare 
och vi fortsätter nu vårt arbete tillsam-
mans med honom.

Torsdag - Stockholm, Hagagatan 14
19.oo Föredrag ”Antroposofi och Astro-
nomi” (på engelska)

Fredag - Musiksalen Örjanskolan
19.oo Föredrag ”Den astronomiska sig-
naturen för 2o14” (på tyska med över-
sättning)
Lördag - Örjanskolan
9.oo - 1o.3o Föredrag ”Solens natur och 
verklighet” (på tyska med översättning)
11.oo - 11.45 Eurytmi - aktuella konstel-
lationer
Lunchpaus
13 - 14.3o Föredrag ”Projektiv geometri - 
att förstå världen genom projektiv geome-
tri” *) (på engelska)
15.15 - 16.oo Bothmergymmnastik *)
*) Särskilt inbjudna: Gymnasie-elever, 
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no r r kö p i ng

Våren 2o14

Norrköpingsgruppen
Hagebygatan 69, Norrköping.
Tel: o11-1835oo. 
E-post: antroposofi.norrkp@telia.com.  
För utförligare program med öppettider 
och studiegrupper se hemsidan:
www.antroposofi.nu/norrkoping

Biblioteket har öppet tisdagar
18.oo – 18.3o under tiden september till 
och med maj. Övrig tid: kontakta någon 
i styrelsen. 

3o mars

Årsmöte
Söndagen den 3o mars kl. 16.oo är alla 
medlemmar välkomna till årsmöte i 
Norrköpingsgruppen på Hagebygatan. 
Vi avslutar med kaffe och smörgås.

1 april

Medlemsföredrag 
  

”Vad är frihet i Mikaels århundrade
och hur känns den?”

Den 1 april kl. 18.oo – 2o.oo är alla med-
lemmar välkomna till föredrag av Göran 
Krantz på Hagebygatan. 

För medlemmar i Antroposofiska 
Sällskapet.

Trialog 
Tankesmedja 

 
19 mars

Idéseminarium om livskvalitetsvärden 
inom skola, vård och omsorg. Stockholm. 
I samarbete med aktörer inom idéburen 
verksamhet inom utbildning och välfärd.

 
24 mars

18.oo Temakväll om mysteriedramer. I 
samarbete med Antroposofiska sällskapet

 
29 mars

Fenomenologi och Goetheanism inom 
naturvetenskapen. (Prel.)

k a l e n da r i u m  2 o1 4

översatta till svenska i två böcker ”Livs-
kriser och livsdramatik” (se bokanmälan 
i detta nr av Forum) samt ”Mån- och sol-
karma” ochkan köpas genom Robygge.
 
För ett detaljerat program se hemsidan: 
antroposofi.nu/kalender eller kontakta 
sekretariatet.

s t o c k h o l m

Föreningen 
Stockholmskretsen 

Är en ekonomiskt fristående förening 
inom Antroposofiska Sällskapet i Sve-
rige. Stockholmskretsens uppgift är att 
”initiera, bedriva, samordna och under-
stödja ideell antroposofisk verksamhet 
i Stockholm med omnejd”. Detta sker 
bland annat genom att tillhandahålla lo-
kalen på Hagagatan 14 för olika verksam-
heter. Där har vi också ett bibliotek och 
försäljning av antroposofisk litteratur.

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

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

Bibliotek, Bokhandel, Information,  
Föredrag, Studiegrupper 
Hagagatan 14, o8–348741,  
stockholmskretsen@antroposofi.nu, 
www.antroposofi.nu/stockholm 
Öppet måndag–fredag kl. 14–18 

Våren 2o14  
”Mysterieströmmar och skolningsvägen” 

  

18 mars  
Årsmöte 

 Musik och recitation. Kl 19.

27 mars
 
Föredrag: Antroposofi och Astronomi 
Med Oliver Conradt (på engelska) som är 
sektionsledare för den Matematisk- Astro-
nomiska sektionen vid Goetheanum. Kl 19.

1 april
 
Allvar och humor i Hans Möllers dikt-
ning Recitation: Hans Möller och Anders 
Engqvist. Musik av Sergeij Almstedt med 
flera samt eurytmi. Kl 19.

11 april
 
Föredrag:Parsifal och rosenkorsmyste-
riet. Mikael Gejel - Anders Engqvist läser 
Påskimaginationen. Kl 19.

14 maj 

Barneurytmiföreställning  
 Kl. 14. 

 
Studieforum  

Att fördjupa skolningsvägen genom ett 
arbete med myter och sagor inklusive an-
dra viktiga aspekter.

Biblioteket, Hagagatan 14, Torsdagar 
ojämna veckor kl 18.3o tränger vi djupa-
re in i enskildheter som berör myter och 
sagor med mera i samband med arbetet 
på skolningsvägen.

Alla är välkomna! Man kan bara kom-
ma och lyssna.

Ansvarig: Sergeij Almstedt
För info: Ring Sergeij, tel 34 87 41 onsda-
gar mellan kl. 14-18 
e-post: stockholmskretsen@antroposofi.nu 
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3 april
19.oo årsmöte i föreningen trialog tankes-
medja Kulturcentrum Järna

4 april
Ekonomiseminarium i samarbete med 
Ekobanken Kulturcentrum Järna

7 april
18.oo Temakväll om mysteriedramer. I 
samarbete med Antroposofiska sällska-
pet

26 april
Indien och Dominikanska Republiken i 
samarbete med BERAS och SOFIA  G:a 
biblioteket, Kulturcentrum Järna

26 april
Waldorfpedagogikens kunskapsteoretis-
ka grund. Stockholm, i samarbete med 
bl.a. Waldorflärarhögskolan Bromma, 
Stockholm

12 maj
18.oo Temakväll om mysteriedramer. 
Att forska om det andliga. Antroposofi 
och kunskapsteori. I samarbete med An-
troposofiska Sällskapet, Stockholmskret-
sen, Hagagatan, Stockholm.

Trialog tankesmedja 
Ur årsberättelse 2o13

Pär Granstedt 

Trialog arbetar projektbaserat.  Verksam-
heten har varit. indelad i tre program

1. Antroposofisk och Jämförande Kun-
skapsteori.  I seminarier och diskus-
sioner på nätet har vi arbetat med Pär 
Granstedt text  ”Kunskap Utan Gränser”.  
Denna ganska översiktliga, texten skall 
förhoppningsvis också kompletteras med 
ett antal essäer av personer som har ge-
digen erfarenhet att arbeta med antropo-
sofisk kunskapsteori, i första hand inom 
forskning, men också konstnärligt och 
praktiskt.  När seminarieprocessen är 
över, och dess resultat beaktas i texten, är 
tanken att det hela skall bli en bok. 

2. Kreativ mångfald inom vård skola 
och omsorg. Projektet behandlar proble-
met med att idéburna alternativ får be-
gränsade utvecklingsmöjligheter genom 
den kommersialisering som sker inom 
vård skola och omsorg.  Ett seminarium 
genomfördes under Almedalsveckan i 
Visby, föregånget av en förberedelsepro-
cess som tog fram förslag till reformer 
som kan underlätta för de idéburna al-
ternativen. I samarbete med bl.a. Huvud-
mannaförbundet, Idéburna skolors riks-

förbund, företrädare för olika alternativa 
pedagogiker samt Ekobanken.

3. Studiegrupp, delvis på nätet, om tre-
greningsidéerna i förhållande till lokal 
och global uthållighet i samarbete med 
Föreningen SOFIA, Omställning Järna 
m fl. Vi arbetade med ett Afrikaperspek-
tiv med ett studium med Granstedt/
Frans ”Den Trebenta Pallen”.  Dessutom 
följde studiegruppen konkret skall följa 
de nya samarbetsprojekt mellan SOFIA 
och Novalisinstitutet, ”A Chance for Eve-
ry Child”. Det handlar om mobilisering 
skola, lokalsamhälle och myndigheter 
för att stötta barn med särskilda behov 
i fattiga miljöer.  Novalis har också i ett 
arbete i Kapstaden kring uthållig utveck-
ling och med en dialog mellan den svens-
ka och sydafrikanska gruppen, vid ett 
gemensamt seminarium, en studieresa 
från Sverige till Kapstaden i November. 
Ett seminarium genomfördes också  1o 
Augusti  om kretsloppsjordbruk i Nord 
och Syd  med anknytning till SOFIA:s 
och BERAS planerade samarbetsprojekt 
i Indien och Dominikanska Republiken. 

En fullständig verksamhetsberättelse kan 
fås genom sekretariatet. Mejl: trialog@be-
ras.eu, tel o8-554 3o226.

Trädgårdsmästarutbild-
ningen vid Skillebyholm

Daniel Hörberg 

2o13 blev ännu ett händelserikt år på 
Skillebyholm. Vår andra yrkeshögskole-
klass tog sin examen i slutet av april och 
de flesta kunde gå direkt in i anställning 
eller eget företagande i den gröna sektorn 
efter sin examen.

Årskurs 1 genomförde med bravur en 
12o m2 stor trädgårdsinstallation i en-
tréhallen på Nordiska Trädgårdar, något 
som ingen annan trädgårdsutbildning i 
Sverige fått göra.

48 studenter går den tvååriga Yrkeshög-
skoleutbildningen ”Trädgårdsmästare, 
ekologi och entreprenörskap”. Utbild-
ningen har o% avhopp sedan våren 2o11. 

Söktrycket till det fjärde intaget var 
ännu större än tidigare år, 14o sökande 
till 2o platser. I slutet av augusti startade 
24 studenter heltidsutbildningen. 

Deltidsutbildningen fick ett rejält upp-
sving under 2o13 och lockade 31 personer 
till kursstarten i september. Under 2o13 
var 52 inskrivna på deltidsutbildningen.

a n non s

Hjärtligt välkommen till 
vidareutbildningskurser 

för eurytmister

Huvudtemat är toneurytmien där vi tar 
för oss ”andningen i musiken” genom de 
olika stilepokerna. I ljudeurytmien bör-
jar vi att arbeta med de fyra konsonant-
grupperna i evolutionsraden.

Kurs 2: den 2-6 april 2o14
Med Barbara Mraz och Mikko Jairo
Kursstart: 2 april. kl.16.oo- 6 april kl.12.3o  
Plats: Järna Kulturcentrum 

Toneurytmi
Barbara Mraz: Toneurytmiska stilepoker 
del 2, W.A.Mozart (F-dur sonate nr.12)/ 
F.Chopin (Regndroppspreludiet)

Ljudeurytmi
Mikko Jairi: Införingsövningar till det 
fyra eterarterna från Majorie Spock 
(19o8-2oo8)  
 
Det finns också möjligheter till solo-
korektur. Skicka i så fall med noter eller 
dikt vid anmälan.

Kurs 3: den 8-12 oktober 2o14
Toneurytmi
C.Debussy/ A.Schönberg. 
med B.Mraz   

Ljudeurytmi
Vidare arbete med eterarterna 
Grundläggande övningar för en medveten 
eurytmisk skolningsväg med Mikko Jairo

Barbara Mraz 
Född i Hamburg. Det var också där hon 
gjorde sin eurytmiutbildning under 
ledning av Carina Schmid för senare att 
ingå i Eurytmibühne Hamburg. 2oo4-2o11 
var hon medlem av Gowethanumscenen. 
Nu är hon verksam i Compagnie Phoenix 
Berlin med egna föreställningar och kurser.

Mikko Jairi 
Född i Finland. Har studerat dans och 
koreografi. Sin eurytmiutbildning gjorde 
han i Stutttgart. Efter det var han med i 
Elsa Klinkensemblen och sedan medlem 
av Goetheanumscenen. Nu är han verksam 
i Compagnie Phoenix Berlin tillsammans 
med B.Mraz och ger fortlöpande kurser 
och föreställningar.

Sista anmälningsdag 26 mars 2o14
Kurspris 29ookr per kurs
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”Resa i  
Rudolf Steiners  

fotspår”
Resan fokuserar på Rudolf Steiners 
4o första levnadsår. Vi börjar i Ru-
dolf Steiners födelseort, Donji Kral-
jevec  i norra Kroatien, via Wien och 
Weimar, och slutar i Berlin, som blev 
basen för Rudolf Steiner och hans of-
fentliggörande av det antroposofiska 
kunskapsstoffet från början av 19oo-talet. 
Tanken är att dagarna inleds och avslu-
tas med reflektioner och tankar, med 
efterföljande samtal, som har anknyt-
ning till orten och Rudolf Steiners bio-
grafi. Ett sorts ”vandrande universitet”. 
 
Ett antal kulturkvällar/konserter plane-
ras in i programmet, i Wien, Weimar och 
Berlin.
 
Resan äger rum från lördag 25 oktober 
till lördag den 1 november 2o14.

25/1o  Flyg från Arlanda till Zagreb i 
Kroatien.Tåg till Donji Kraljevec.  
26/1o  En dag i Donji Kraljevec   
27/1o  Tåg till Wien.   
28/1o  Tågutflykter till olika stations-
samhällen söder om Wien där Rudolf 
Steiner växte upp som barn.  
29/1o  Tåg till Weimar.   
3o/1o  Kulturdag i Weimar. Goethehaus, 
Nietzschearkivet, Bauhausutställning-
en, m.m.   
31/1o  Tåg till Berlin.  
1/11    Flyg från Berlin till Arlanda

Ungefärlig kostnad för resan: Flyg, tåg, 
hotell och kulturevenemang c:a 11.ooo kr. 
Kostnad för lunch och middag tillkom-
mer.

 
Välkommen att höra av dig om du vill föl-
ja med  oss på resan.

 
Göran Nilo Läkepedagog,
Jan G Persson Kultur och idéhistoriker,
Lennart Nilo Musiker.
 
Begränsat antal medresenärer. 
Intresseanmälan senast 26/3 
till kontaktperson: Lennart Nilo.
mejl: lennartnilo@gmail.com
tel o7o6285576

Vidare kontakt och anmälning:
Anne Grethe Kumlander
e-post: 
annegrethekumlander@hotmail.com
Telefon: o7o-228o6o2

Franz Lubinski
e-post: franz.lubin@hotmail.com

a n non s

En Skoleurytmifestival 
i Järna

Torsdag 1o april 2o14 välkomnar För-
eningen för Eurytmipedagogik ca 3oo 
Waldorfelever från klass 7-12 till en Sko-
leurytmifestival i Järna. Ca 15 Skolklas-
ser från hela Sverige deltar i ett möte och 
presenterar sina arbeten ur eurytmi-
lektionerna för varandra. Eleverna har 
sedan möjlighet att välja mellan olika 
workshop, se professionell sceneurytmi 
från både Sverige och Österrike, samt lär 
känna varandra.

Syftet med festivalen är att stärka äm-
net eurytmi som ett unikt och viktigt 
element i Waldorfkursplanen, bjuda till 
dialog, möten, inspiration och stärka 
sambanden mellan Waldorfskolorna i 
Sverige. Vi vill ge alla skolor möjligheten 
att delta och är därför väldigt mån om att 
hålla skolornas deltagaravgift så låg så 
möjligt. Kursavgiften per elev kommer 
att vara bara 1oo SEK. Alla andra kostna-
derna kommer vi att behöva finansiera 
genom sponsorer. Vi är väldigt glada och 
tacksamma för att redan stora delar av vår 
budget är täckt, men vi är trots detta fort-
farande i stort behov av gåvor och ekono-
miskt stöd. Vi vill därför uppmuntra alla 
att stödja detta arbete så att festivalen kan 
bli möjlig. Skoleurytmifestivalen är en av 
flera satsningar som görs inom den nybil-
dade Föreningen för Eurytmipedagogik 
(FEP), som arbetar med att fördjupa och 
stärka Waldorfskolämnet eurytmi.

Elisabeth Ehrlich, Eurytmilärare Idun-
skolan, suppleant i Förening för Eurytmi-
pedagogik 

Bli även du medlem i föreningen eller 
stödja föreningens arbete!
www.eurytmipedagogik.se
På Facebook: goo.gl/cZujqT
Vill även du möjliggöra Skoleurytmifes-
tivalen? PlusGiro: 659114-3  Skriv: festival

a n non s 
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Vården av träden
Trädgårdsparken i 

Ytterjärna
1 3  –  2 o  j u l i  2 o1 4

En kurs där vi lär oss tekniker för att 
befordra trädens hälsa och långsiktiga 
fruktbarhet. Kursen utgår från det arbete 
som Ekkehard Wroblowski satte igång i 
slutet på 1960-talet.
Vi arbetar i trädets i rot-, stam- och kron-
område. Vi övar alla sinnen för att bedö-
ma trädets skick och nödvändiga åtgär-
der för trädets vård.
Kursen kommer att ledas av Klaus 
Wäschle waldorflärare från Tyskland, 
som under många år arbetat tillsammans 
med Ekkehard Wroblowski. 
Kursen hålls på engelska och tyska, med 
översättning till svenska.
Kursen är gratis – vi utför ju ett arbete 
i trädgården. Boendet kostar inget för 
kursdeltagare. Kostnader för mat på Vi-
darkliniken framgår av bifogade anmäl-
ningsblankett, möjlighet att laga sin egen 
mat finns också. 
Mer detaljerat program skickas ut senare. 
 
Frågor och anmälan till:
Jens-Christer Lassen:  j.c.lassen@d.lrf.se

 
 
 

JUBILEUM 2o år! 
 

Öppet hus på Vårdinge 
By folkhögskola 

Vi firar 2o årsjubileum, och vi startar ju-
bileumsåret med vårt årliga Öppet Hus 
lördag 29 mars kl 11-15
 
Det blir underhållning i form av mu-
sik, pröva på-work shops. Gofika och 
lunch, information om skolan och alla 
våra konst och hantverkslinjer, fotovis-
ning om skolan. Alla är varmt välkomna, 
gamla som unga, tidigare elever och nya. 
Källa: Skolans hemsida: goo.gl/NBG9MS
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Huvudmannaförbundet 

-för antroposofiskt orienterade 
verksamheter 

Medlemsinfo mars 2o14
Bästa HF-medlem!

Vi vill här informera er lite om det som 
just nu är aktuellt för er som medlemmar 
i HF.

HF:s hemsida
www.huvudmannaforbundet.se är till 

för våra medlemmar och de i verksam-
heterna som arbetar med huvudmanna/
arbetsgivarfrågor. För att komma åt alla 
mallar och informationen på hemsidan 
måste man logga in sig. Användarnamnet 
är huvudmannens organisationsnummer 
och lösenordet finner du på brevet med 
medlemsavgiften. Om du inte hittar det 
kan du kontakta kansliet så hjälper vi dig. 
Huvudmannaförbundet satsar på utbild-
ning för styrelser och ledning inom skola 
och förskola!

HF har i samarbete ed Waldorfskole-
federationen under februari haft två väl-
besökta seminarium för rektorer och sty-
relser kring Skollagen, arbetsmiljölagen 
och rektorernas vs styrelsernas ansvar 
och uppdrag. 

Nu är det också Förskolornas tur och 
under våren kommer HF tillsammans 
med  Riksf. Waldorfförskolornas Sam-
råd att hålla seminarier på samma tema. 
Mer information om detta hittar du på 
vår hemsida. Inbjudan kommer också att 
skickas till alla förskolor.

Vi avser att under hösten också fortsät-
ta att utveckla arbetet med skol- och för-
skolefrågor.

Uppdaterat centralt kollektivavtal med 
Medarbetareförbundet

HF och MeF arbetar nu på en del upp-
datering av vårt centrala kollektivavtal. 
Vi meddelar i god tid de överenskomna 
ändringarna och avtalet läggs ut på vår 
hemsida och det nya avtalet kommer att 
träda ikraft från 2o14-o7-o1.

En viktig och intressant punkt kom-
mer att handla om möjligheten att lokalt 
ha Prometheus som ett grundval (eller 
ickevalsalternativ) för alla medarbetare 
som inte aktivt väljer en pensionsför-
valtare genom Fora. Vi återkommer om 
information om detta!

Samverkansavtal med alla våra parter!
HF har tagit initiativ till att förhandla 

fram ett central samverkansavtal med 
alla våra parter, dvs Medarbetareför-
bundet, Kommunal, Lärarförbundet 

och Lärarnas Riksförbund. Detta avtal 
ska reglera de frågor som ska hanteras 
lokalt i samverkan på arbetsplatsen in-
klusive arbetsmiljöfrågorna.

Vi hoppas att avtalet kan vara klart till 
hösten och vi kommer då att genomföra en 
partsgemensam utbildning i dessa frågor. 

Pensionskassan Prometheus
Det är fortfarande möjligt för att väl-

ja Prometheus som pensionsförvaltare! 
Blanketter finns på hemsidan: www.
prometheuspension.se – kontakta gärna 
kansliet så hjälper vi dig.

Under 2o14 kommer många att behöva 
göra ett omval av tjänstepensionsförval-
tare genom Fora, då nya villkor träder
ikraft där från 2o14-o1-o1. För den som 
inte redan har valt Prometheus att förval-
ta hela sin tjänstepension, kan det vara ett 
bra tillfälle att göra det nu! Kontakta gär-
na oss så berättar vi mer!

Värdebeskeden för 2o13-12-31 är nu 
under produktion och skickas ut till alla 
medlemmar i början av mars.

Under våren kommer Prometheus 
också att koppla in sig på Min Pension, 
så att du enkelt kan ta reda på hur myck-
et tjänstepension du kommer att få utbe-
talat från oss.

Prometheus finns i samma lokaler som 
HF:s kansli på Lilla Nygatan 13 i Gamla 
Stan. Ny postadress är: Box 2132, 1o3 14 
Stockholm. Telefonnummer: o8-6o4 39 
61. Direktnummer till mobiltelefonerna 
hittar du på hemsidan.

Med önskan om en skön och sprian-
de vår - Styrelsen och kansliet genom 
Maria & Christina
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Island för kropp och själ
 

Hälsovecka 6-12 juli 2o14
på en av öns mest andliga platser

I Skálholt på södra Island, korsade sig 
det hedniska och det kristna en gång i 
tiden och där bildades en plats med stor 
andlighet, som man än idag kan dyka in 
i. Detta tidigare biskopssäte är platsen 
för Hälsoveckan 2o14, som hålls i juli 
och arrangeras av antroposofiskt orien-
terade terapeuter och konstnärer.

Det kommer att finnas workshops med 
målning och modellering liksom med 
sång och eurytmi som man kan delta i. 
Därutöver finns möjlighet till sessioner 

med olika antroposofiska terapier: läke-
eurytmi och kirofonetik som kan hjälp 
till att få kroppen i balans; konstnärlig 
terapi och musikterapi som kan bana väg 
för själen och hjälpa till att övervinna 
inre barriärer. Även utvärtes behand-
lingar ges av vårdutbildade inom antro-
posofisk omvårdnad, såsom rytmiska 
insmörjningar och terapibad.

Denna vecka av själslig eftertanke och 
besinning får stöd av välsmakande ve-
getarisk kost, som tillllagas utifrån dr 
Hauschkas näringslära av köket i det 
tidigares biskopsätet, som har en sekell-
ång tradition.

Skálholt ligger vid stranden av floden 
Hvítá, mitt ut i det isländska hedlandska-
pet. Var än blicken riktar sig bildar natu-
ren sina egna konstverk och de kan lära 
oss något. Det är den ideala platsen för att 
iaktta naturen, göra observationer, låta 
tanken fri och gestalta egna konstverk.

Det finns konfortabla enkel- och dub-
belrum med eget badrum. Såsom en 
gång lärjungarna i den gamla kloster-
skolan kunde dra sig tillbaka, kan be-
sökaren idag också göra det och vila i 
avskildhetens stillhet.

Den som har intresse på mer av Island 
kan efter Hälsoveckan delta i en treda-
gars resa, som för till olika sevärdheter.
För ytterligare upplysningar och hur 
man anmäler sig besök hemsidan:  
www.healthweeks.is 
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MeF – 
Medarbetareförbundet 

för antroposofiskt inspirerad  
självförvaltning 

Fackförbundet för alla medarbetare i an-
troposofiska verksamheter

MeF är till för alla medarbetare oavsett 
befattning. Vi ger våra medlemmar stöd 
utifrån en unik kombination av kunskap 
i arbetsrätt och djup erfarenhet av antro-
posofisk självförvaltning. Vi har under 
många år som fackförening hjälpt och 
stöttat våra medlemmar juridiskt och ar-
betsrättsligt. Under dessa år har vi fått en 
god kännedom om antroposofiska verk-
samheters olika särart, organisation och 
kultur samt vilket särskilt stöd medarbe-
tarna i antroposofiska verksamheter kan 
behöva.
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Delaktighet, transparens, gemenskap 
och medansvar = Självförvaltning

Arbetsglädje uppstår när medarbetar-
na individuellt och tillsammans delar 
verksamhetens målsättning, när medar-
betarna är delaktiga i alla viktiga beslut 
och har medansvar för verksamhetens 
utveckling. Det är detta vi kallar själv-
förvaltning. Självförvaltning skapas i 
verksamheter som strävar efter en trans-
parent och solidarisk organisation med 
stor delaktighet från medarbetarna och 
utan externa vinstintressen. Medarbe-
tarna samverkar nära ledningen och 
har verksamhetens utveckling som ett 
gemensamt mål. Viktigt för medarbetar-
na i dessa verksamheter är, att med in-
spiration från antroposofiska idéer göra 
ett arbete som svarar väl mot behoven 
hos vårdtagare, elever, kunder och sam-
hällets förväntningar. Medarbetarnas 
engagemang för ändamålet är grunden 
för verksamhetens framgång. Den frå-
ga som bör står i centrum för verksam-
hetens utveckling är: ”Hur utformar vi 
samarbetet i verksamheten så att medar-
betarnas kunnande, intresse och initia-
tivförmåga får utvecklas och tillvaratas 
till förmån för dem som verksamheten 
är till för?”

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

Kollektivavtalet – ger trygghet och ut-
rymme för egna lösningar

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

Vi hjälper till att ta fram utkast till ett 
lokalt kollektivavtal på verksamheten 
och ser till att avtalet blir juridiskt kor-
rekt. Innehållet beslutas gemensamt av 
huvudmannen och de lokala MeF-med-
lemmarna. Löner förhandlas inte cen-
tralt av MeF, utan beslutas av lokalav-
delningen i samråd med huvudmannen. 
Alla medarbetare kan bli MeF-medlem-
mar och därmed vara med och besluta 
och ta ansvar för lokalavtalets innehåll. 

ko l o f on
Forum Antroposofi ges ut av  

Antroposofiska Sällskapet i Sverige  
genom styrelsen (Mats–Ola Ohlsson, 
Dick Tibbling, Ulrike von Schoultz,  

Brita Lidström Geelmuyden,  
Per–Erik Jonsson, Inger Hedelin,  

Cristina Di Marco, Tobias Ossmark)

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

e–post: tobias@antroposofi.nu
Felix Nieriker 

Göran Nilo 
Bo Werner Eriksson

r e da k t ion s r å d
Cristina Di Marco,  

kontaktperson i styrelsen.
Rådskretsar välkomnas

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

t r yc k
EKTAB (Eskilstunakurirens  

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

vind-producerad el.

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

registrera på hemsida, 24o kr/år.

h e m s i da
antroposofi.nu/forum

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

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

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

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

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

u t g i v n i ng s pa n  f ö r  2 o1 4
deadline för 2o14–2 ca 19 maj  
för utgivning i början av juni.  

Deadline för 2o14–3 ca 29 september  
för utgivning i mitten av oktober. 

Deadline för 2o14–4 ca 14 november  
för utgivning i början av december.  

För längre uppslag, vänligen anmäl i  
god tid innan deadline.

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

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

höjd 315 mm, bredd 235 mm.
Kontakta sektretariatet.

Vi har medvetet låg medlemsavgift för 
att alla ska kunna bli medlemmar. 

Bli medlem du också!
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Vad händer i 
Kulturhuset i Ytterjärna

15 mars Midvintermeny Järna Kafé
23 mars Schubert Stråkkvintett
 Schubert Forellkvintetten och  
 största kvintetten C-dur
28 mars Sista fredan
29 mars Jakob Koranyi
 Bach 6 solocellosviter
3 april 12.12
 Gratis kulturtillskott på lunchen!
5 april Oslo strykekvartett
 Bartok
25 april Sista fredan
 Kolonien
26 april Torun och Anna
 Cello och piano
1 maj 12.12
 Gratis kulturtillskott på lunchen!
2 maj Haarlem Student Choir
4 maj Elin Rombo och Emil Jonason
11 maj Järna Eurytmiensemble och
 St symf orkester
 Egmont, Beethoven
16 maj Teater Reflex
 Helen Keller
23 maj Vildörtsmeny
 Järna Kafé
24 maj Roland Pöntinen
 Beethoven 
3o maj Sångensemblen
 Amanda från Göteborg
 Hunger

Läs mer på: www.kulturhuset.nu

 
 



En dag i maj 1921 kommer Rudolf Steiner 
till målningsundervisningen på den ny-
startade internatskolan Friedwartschule 
vid Goetheanum, en liten waldorfskola för 
elever mellan 14 och 21 år. Steiner utför här 
tillsammans med eleverna en övning som 
har blivit känd som ”färgvirveln”, den för-
sta av de uppgifter som han gav eleverna.  
Steiner tecknade först övningarna med 
pastellkrita på ett uppspänt vitt papper på 
svarta tavlan under det att eleverna iakt-
tog. Sedan utförde de motiven med vat-
tenfärger. Det var för eleverna en fest var 
gång Steiner kom och målade med dem, 
han kom även förbi under annan under-
visning och lyssnade till lektionerna.

Sju år tidigare, den 26 juli 1914, hade 
Steiner i ett föredrag beskrivit och teck-
nat på svarta tavlan det som var förebilden 
till ”färgvirveln”. Det handlar om förhål-
landet mellan färg och form. Steiner bör-
jar med att skapa en polaritet mellan det 
attackerande röda och det sig tillbaka-
dragande längtansfulla blå. För att sedan 
visa hur denna polaritet övergår i en hel-
het genom att rött och blått har en aura av 
andra närbesläktade färger omkring sig, 
som förenar dem till en enhetlig helhet. 
Det görs också uppmärksamt på att fär-

gen är det som belivar formen, löser den 
ur sin isolerande egenvaro och förbinder 
den med omgivningen och världen. Stei-
ner beskriver att de krafter som lever och 
väver i färgen är desamma som strömmar 
i människan. Den blå polen mer om da-
gen och den röda mer om natten. Denna 
”kraftbild” eller imagination placerades 
in som ett nålsöga för hela den antropo-
sofiska rörelsen. I Steiners verkstad är 
övningen en lika praktisk som kongenial 
omstöpning av Goethes färglära, ett fun-
dament för en ny social konstförståelse. 
Och mer än så: utan denna inlevelse i fär-
gernas väsen kommer den antroposofis-
ka rörelsen att avskärmas från världen i 
en ”eremittillvaro”. I föredraget framgår 
med vilken beskedlighet han uppmanar 
vännerna att samvetsgrant, utan inbillade 
fantasier, gå inlevelsens väg. ”Kanske kan 
vi ingen annanstans än just i fördjupning-
en av sådana problem som färgproblemet 
så att säga fira vår i själen intima samman-
slutning med andevetenskapen.”
Bildberättelse: Bo Werner Eriksson. Orginalteckningen blev inte bevarad. Det vi ser 
är ett elevarbete. Notisen med blyertspenna är av Hilde Boos-Hamburger och handlar 
om en annan bild av Steiner som befinner sig på baksidan av pappret. I sin bok om fär-
gernas skapande kraft har Hilde Boos-Hamburger gjort en kopia av teckningen som 
Steiner utförde på svarta tavlan. Verket finns bevarat i Rudolf Steiner Archiv, Dornach. 
Just nu att ses på EMMA, Espoo Museum of Modern Art, Helsinki, som del av utställ-
ningen Vardagsformgivaren – Rudolf Steiner. 

Arkivögonblick
 

Färgvirveln


