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per spek t i v et

I skrivande stund har just 17 maj pas-
serat och 2oo-årsminnet av den norska 
grundlagen i Eidsvoll firats.  Det är ock-
så ett firande att vi har haft fred mellan 
de nordiska länderna sedan dess. Och 
det är ju verkligen något att fira, att vi 
istället har utvecklat en rad olika frukt-
bara samarbeten. Något mer kommer 
till när vi i Norden samarbetar och som 
ofta kan ge ett positivt bidrag i olika in-
ternationella sammanhang. Inte minst i 
samband med olika diplomatiska bemö-
danden och fredsbefrämjande åtgärder. 
Det nordiska antroposofiska samarbetet 
sedan slutet på 194o-talet har varit väg-
visande för den antroposofiska rörelsen 
och öppnade för möjligheter att över-
brygga motsättningar inom Allmänna 
antroposofiska sällskapet. Här i Norden 
tog det sig konkret uttryck i de nordis-
ka sommarmötena, som förde fram till 
grundandet av Rudolf Steiner-seminariet 
för i år 5o år sedan, med Arne Klingborg, 
Jørgen Smit, Oskar Borgman-Hansen 
och Helmer Knutar som främsta initiativ-
tagare.

Om vi går tillbaka 1oo år, till år 1914, fal-
ler skotten i Sarajevo den 28 juni, då Öst-
errikes kronprins Franz Ferdinand mör-
das av den serbiska nationalisten Gavrilo 
Princip. En månad senare, 28 juli bryter 
1:a världskriget ut, då Österrike förklarar 
Serbien krig. Krigshelvetet bryter ut, folk 
står mot folk, Europa läggs i ruiner.

Rudolf Steiner säger i ett föredrag i 
Berlin den 1 september 1914: ” Mina kära 

vänner, ni vet, att det fanns en ursprung-
lig avsikt, att ha byggnaden färdig, som 
vi vill upprätta som ett värn för den nya-
re tidens andliga liv, till augusti detta år. 
Karma ville annat……Vi tänkte ett tag, att 
det just i denna tid kunde vara möjligt, 
att det i denna byggnad skulle vara möj-
ligt att ord talas om tilltro till det andliga 
livets segrar…

De första tonerna, som våra arbetande 
vänner Dornach hörde, var återklangen 
från skottlossningen i vår omedelbara 
närhet. De tonade fram ur de första ske-
endena, som vi nu lever i… När vi träffa-
des för samtal mitt i vårt arbete, levde i 
oss tanken, att ur de allvarliga händel-
seförlopp som omger oss, skulle kunna 
uppstå en fredsgrund, på vilken det kan 
blomma läkedom och välsignelse för 
mänsklighetens utveckling” 

Det är skakande när man inser att Ru-
dolf Steiners intention var att färdigställa 
Goetheanumbyggnaden till augusti 1914, 
mindre än ett år efter grundstenslägg-
ningen den 2o september 1913. Ett år se-
nare ser Rudolf Steiner tillbaka på den 
händelsen: ”Den övertygelsen besjälade 
oss, att mänsklighetens läkedom är be-
roende av att det som flyter in i denna 
mänsklighet inte endast är en teoretisk 
övertygelse om en andlig världs exis-
tens, utan den omedelbara medupple-
velsen, att vara i själen förenad med den 
andliga världen.”

Hur ser vår aktuella situation ut idag? 
Vad vet vi om hur den närmaste tidens 

händelser kommer att utveckla sig? Hur 
ser världssituationen ut om 5 eller 5o år? 
Eller till hösten?

Kan antroposofin inspirera till att ska-
pa jordmån för fred? 

Till det temat anknyter Mikaelimötet 
2o14 i Goetheanum. Har den världsom-
spännande antroposofiska rörelsen en 
möjlighet att ge ett aktivt bidrag till freds 
kultur idag och i framtiden? Man vill 
försöka ha ett självkritiskt arbetssätt un-
der konferensen, inte för bara för att vara 
kritisk, utan mer för att finna fruktbara 
ansatser inför framtiden Det är den för-
sta konferensen i stora salen efter att den 
har varit stängd ett år för en omfattan-
de renovering av scenen. Den återinvigs 
den 26 september 15.oo med ett festpro-
gram och därefter följer Mikaelimötet.

Kan vi i Norden, genom ett förstärkt 
samarbete, här ge ett särskilt bidrag?

Konferensen med titeln ”Norden i Go-
etheanum – Goetheanum i Norden”, kom-
mer att vara Goetheanums stora sommar-
konferens 2o15. Det är en möjlighet att 
belysa samarbetsmöjligheterna i Norden 
och det finns möjliga bidrag som kan 
komma härifrån in i ett större samman-
hang. Kan ett förstärkt samarbete mel-
lan de nordiska länderna ge inspiration 
till utvecklingen av det globala antropo-
sofiska arbetet, samtidigt som vi själva 
kanske kan upptäcka nya uppgifter inom 
det nordiska området.

En besinnandets tid
 

Mats-Ola Ohlsson & Dick Tibbling



WLH 
Utifrån samtal med Caroline Bratt och Göran Sjölin 

Erik Halldén

Ansökningarna till höstens deltidsutbild-
ningar på WLH har strömmat in vilket gjort 
att man tvingats tacka nej till ett sjuttiotal 
ansökningar. Bara till förskoleutbildning-
en fick man in över hundra ansökningar. 
Att intresset är så stort är självfallet roligt 
men bereder också en viss problematik. 
Behovet av nya pedagoger är stort ute i lan-
det men tyvärr har man i dagsläget inte 
möjlighet att utbilda ett så stort antal. Det-
ta är en fråga för framtiden och svaret lig-
ger i ytterligare anslag. 

Till hösten startar ändå tre deltids-
utbildningar: förskollärare (35 elever), 
grundlärare (4o elever) och ämneslärare (24 
elever). För att möjliggöra detta har man 
anställt en rad nya medarbetare, tre hel-
tidsanställda och fyra deltidsanställda. 

I dagsläget ser det inte ut att bli någon 
heltidsutbildning under den kommande 
hösten. Det saknas ett antal ansökningar 
för att få till en sådan men ansöknings-
tiden är ännu öppen, så detta är ännu en 
öppen fråga. 

Deltidskurserna kommer under hösten 
att äga rum under helgerna men en stor 
del av eleverna har uttryckt en önskan om 
att även bedriva sina studier under var-
dagar. Detta är något som WLH ställer 
sig bakom men det är i slutändan upp till 
arbetsgivaren då denna skulle behöva stå 
för kostnaden samt finna vikarier för dessa 
tillfällen.

 Läs mer om WLH på: www.wlh.se.

notiser

Är waldorfelever 
friskare?

Red.

På årets didacta (Europas största bild-
ningsmässa) i Stuttgart gjordes en presen-
tation inom ramen för aktuellt inom wald-
orfpedagogiken gällande hur skola och 
undervisningsmetodik påverkar hälsan. 
Genom en vetenskaplig studie kunde för 
första gången ett möjligt samband mellan 
den livslånga hälsan och typen av skolgång 
fastställas.

Studien genomfördes i samarbete med 
Berliner Charité och där intervjuades 11oo 
avgångselever från waldorfskolor i åld-
rarna mellan 2o och 8o år rörande deras 
hälsotillstånd. Resultaten jämfördes med 
en kontrollgrupp av 17oo avgångselever 
från andra skolor. Deltagarna blev tillfråga-
de om 16 kroniska sjukdomar och ett flertal 
olika besvär. Oavhängigt av hälsopåverkan-
de livsstilsfaktorer som sport, näring, rök-
ning och alkoholkonsumtion och även av 
föräldrarnas bildningsnivå fanns tydliga 
skillnader. Tidigare utländska studier har 
bekräftat att waldorfelever har en bättre 
hälsostatus.

www.anthromedia.net

Redaktionen noterar att dr Jackie Swartz, 
bosatt i Järna, har disputerat vid Uppsala 
universitet med en avhandling med titeln 
“Allergy, Stress and Sense of Coherence 
in families with children living in accor-
dance with an Anthroposophic Lifestyle”. 
(Allergi, stress och känsla av sammanhang 
i barnfamiljer med en antroposofisk livs-
stil). Den sammanfattande slutsatsen i 



avhandlingen är att en antroposofisk livs-
stil minskar risken för allergi under barn-
domen – en av västvärldens största barn-
sjukdomar.

Vi avser att återkomma till detta under 
hösten 2o14.
Redaktionsnotering

Summer of  
Soil

Red.

Utställningen öppnar igen den 1 juni i Ytter-
järna. De erbjuder också olika kurser under 
sommaren och en konferens, ”Living Soil 
Forum” 9-12 juli.

Se: www.summerofsoil.se.

notiser

Skoleurytmi- 
festival i Järna

Red. 

Rapport från Föreningen för
eurytmipedagogik 

Den 1o april i år anordnade Föreningen för 
eurytmipedagogik en skoleurytmifestival 
i Kulturhuset i Järna, där 3oo elever från 
13 svenska waldorfskolor ur klasserna 7 – 12 
deltog. Eleverna erbjöds deltagande i olika 
workshops och på kvällen blev det upp-
visning av skoleurytmi och professionell 
eurytmi följt av gemensam fest.
”Stämningen var mycket god, närmast 
succéartad! Såväl elever, medföljande lä-
rare, föräldrar, workshopledare och artis-
ter uttryckte sin glädje och tacksamhet ... I 
nästan tre timmar satt eleverna tysta med 
stor uppmärksamhet och tittade på de 
olika bidragen... Salen var fullspäckad och 
applåderna sjöng efter varje nummer!”
Några kommentarer från deltagare i festi-
valen:
”Den här dagen har förändrat mitt liv.” 
(elev från Ellen Keyskolan)
”Jag har aldrig fått så många vänner i hela 
mitt liv som under dessa två dagar.” 
(elev från Uppsala Waldorfskola)
”Nu har det blivit hippt bland ungdomarna 
att göra eurytmi!” (förälder)…
Festivalen kunde genomföras tack vare ett tio-
tal olika sponsorer samt ett antal frivilliga 
medhjälpare.

www.eurytmipedagogik.se



Trialogs
Rådskrets

Jens-Christer Lassen

Om antroposofin och antroposoferna blir 
en isolerad ö i samhället så dör antroposo-
fin – sa Steiner – och det är ju i det närmas-
te en truism. Om vi bara lever av de tankar 
som Steiner förmedlade för 1oo år sedan 
så kan vi knappast väcka de ungas intres-
se. Trialog Tankesmedja är därför en – 
sent påkommen – nödvändighet. Trialogs 
medlemmar är i princip olika verksamhe-
ter på antroposofisk grund. Dessa verk-
samheter är integrerade i samhället och 
utgör små andningshål där det antroposo-
fiska sättet att verka bryts mot andra sätt. 
I brytpunkten är den dynamiska punkt 
där antroposofin kan utvecklas. I Tria-
log kan medlemmarna samarbeta för att 
skärpa dialogen med det övriga samhället. 
Var och en kan också vara med i Trialog som 
enskild medlem. Alla dessa enskilda med-
lemmar har en gemensam röst i beslut inom 
Trialog. Hur röstar den? Vilka synpunkter 
och idéer talar den för? Hur får den enskil-
de medlemmen kraft att gå i dialog med 
samhället för att på så sätt bli inspirerad i 
arbetet med att utveckla sig själv? Det du-
ger inte att bara sitta på kammaren och stude-
ra Steiner, då är han död. Antroposofin lever 
i kontakt med det, som inte är antroposofi.

Trialog är bara barnet och rådskretsen 
snudd på barnbarnet. Trialog håller på 
att ta form men rådskretsen är än så länge 
oformlig och identitetslös. Rådskretsen ska 
inte vara en konkurrent till det Antroposofiska 
Sällskapet utan snarare en ”äggkläcknings-
maskin” dit medlemmarna levererar ägg. 

Till exempel genom att ta upp något ur 
samhällsdebatten som inte är antroposofi 
och föreslå alternativ. Kan rådskretsen be-
arbeta den typen av frågeställningar med 
målet att föra dialog med samhället uti-
från genomtänkta alternativ så kan vi göra 
antroposofin levande.

Det är av ganska litet värde i att sam-
la rådskretsen till möte om det saknas 
frågor att diskutera och ta ställning till. 
Vi behöver således en tillförsel av idéer 
från medlemmar och andra intressera-
de som underlag för möten. Du som lä-
ser detta kan närhelst Du ser, hör, läser 
eller kommer att tänka något som pekar 
på skillnaden mellan ett antroposofiskt 
synsätt och andra synsätt sända mig ett 
mejl och berätta om iakttagelsen på det att 
rådskretsen må få något att arbeta med. 
Gör en notering så att Du har mejladressen 
aktuell då Du behöver den. 
j.c.lassen@d.lrf.se 
Läs mer om Trialog Tankesmedja på: www.trialogtankesmedja.se

 

notiser



Den oriktiga 
frågan

Red.

En guidad tur genom Goetheanum där 2o 
studenter vid Teologiska Högskolan i Ba-
sel deltar. När vi står framför skulpturen 
Mänsklighetens representant tätnar sam-
talet. Filosofiprofessorn och religionsve-
tenskapsmannen Harald Seubert, som leder 
gruppen, frågar: ”Hur gick det egentligen till 
när ni hittade antroposofin?” En helt an-
nan fråga än ”Är ni antroposof?”, då man 
bara kan svara med ja eller nej och samti-
digt ser framför sig det fack man stoppas 
in i vid varje svar. Vid denna hur-fråga är 
alla mellantoner möjliga. Man behöver 
inte förklara sig, utan kan beskriva sig 
själv – vilken inbjudan! Där  den katego-
riska frågan vill ha ett svar, söker den ge-
netiska frågan samtalet. Ja, det finns orik-
tiga och riktiga frågor med långtgående 
följder för den ömsesidiga samvaron.

Erhard Eppler, 87-årig politiker och en 
av grundarna av fredsrörelsen, yttrade 
dessa tankar i ett samtal om läget i Ukrai-
na. Enligt Eppler var det den oriktiga frå-
gan om associeringsavtal och EU-partner-
skap som Väst ställde till Ukraina. Det var 
en fråga som nödvändigtvis skulle slita 
isär Ukraina, oavsett vilket svar landet 
skulle välja. Ty på varje oriktig fråga ger 
man ett oriktigt svar. ”Det kostar inget att 
fråga”, säger man snabbt, men motsatsen 
är det riktiga: priset för felaktigt ställda 
frågor, när inte empati men egna intres-
sen är det drivande, är skyhögt. De kan 
kosta freden, som nu i Östeuropa.       
Wolfgang Held, DG nr 2o, 16 maj 2o14

notiser



Från ett möte med Frans och Birgitta 
Carlgren - båda djupt förankrade i etable-
ringen och utvecklingen av den svenska 
waldorfskolan.

En förmiddag i november 2o12 fick To-
bias Ossmark, Tove Tidholm och Linda 
Everitt hälsa på hos Frans och Birgitta 
Carlgren i deras högt belägna lägenhet 
vid Thorildsplan i Stockholm. Vi satt och 
samtalade i ett par timmar och skrattade 
en hel del. Om ni nu läser intervjun, så får 
ni tänka er förtjusta fniss och spralliga 
skratt liksom strösslade över hela sam-
talet. Vi pratade definitivt om allvarliga 
saker, men gravallvaret var långt borta. 
Frans och Birgitta har helt klart förmå-
gan att se det komiska i saker och ting. 
Jag minns det som en solig dag – men det 
var faktiskt grått ute! Vi kom till Frans 
och Birgitta med frågor om antroposofi, 
undervisning och meditation. Frans ville 
helst tala om framtidsfrågor. Birgitta de-
klarerade att ”när vi talar om gamla tider, 
då blir vi livliga”! Det här samtalet hade 

ingen riktig början, och inget riktigt slut 
heller, det hör man tydligt på ljudfilen. 
Det är kanske symptomatiskt. Frans och 
Birgitta ger inte intrycket av att ha stan-
nat upp och slagit sig till ro, de vilar inte 
på gamla lagrar utan är fulla av funde-
ringar och - på väg. 

Vilka var vi?
Frans Carlgren (FC), författare och pedagog. 
Född på tjugotalet. Några ungdomsin-
tressen: Tennis, dans, flickor, litteratur, 
statsvetenskap, antroposofi. 

Birgitta Carlgren (BC), pedagog. Född 
på trettiotalet. Några ungdomsintressen: 
Litteratur. Språk. Pedagogik. 

Tobias Ossmark (TO), arkitekt, en i re-
daktionen för Forum antroposofi. Tidiga-
re Kristofferskoleelev, dock inte till Frans 
eller Birgitta. 7o-talist. Några ungdoms- 
intressen: Marx och Sartre.

Tove Tidholm (TT), lärare på Kristoffer-
skolan, på 7o- och 8o-talet elev till både Bir-
gitta och Frans. 6o-talist. Några ungdom-

sintressen: Folkkampanjen mot kärnkraft. 
Litteratur. Musik och dans.

Linda Everitt, elev på Kristofferskolan, 
klasskamrat med ett av Frans’ och Birgit-
tas barnbarn. 9o-talist. Ett intresse: foto. 
Under samtalet närvarande som fotograf.

Hur kommer antroposofi att se ut i fram-
tiden? Det var en av de frågor som Forum 
förutskickat till Birgitta och Frans. Det 
var också där någonstans som samtalet 
inleddes. Först riktades frågan till Frans 
utifrån ett intryck från det omfattande för-
fattarskap som han ägnat sig åt vid sidan 
om sin lärargärning och sitt engagemang 
för skolpolitik och det biodynamiska. Bara 
sett till boktitlarna får man intrycket av att 
deras aktualitet snarast tilltagit sedan de 
skrevs. ”Fostran till frihet”, som översatts 
till ett 2o-tal språk, har alltmer blivit en 
kärnfråga. ”Wenn die Staaten unregierbar 
werden” (När staterna blir oregerbara), en 
samhällsorienterad skrift som gavs ut i 
slutet på 199o-talet, tycks på pricken for-

Nu måste vi  
komma till 

framtidsfrågorna!
Tobias Ossmark & Tove Tidholm

samtal



mulera samhällssituationen ett årtionde 
senare. En starkt rotad känsla för det som 
kommer emot oss i tiden kan man ana hos 
författaren till dessa titlar. Därav lockel-
sen i frågan om hur Frans ser på antropo-
sofi inte bara utifrån ett levt liv utan också 
utifrån hur den kommer oss till mötes. 
Hur kan vi ana den framtid som inte går 
att förutspå? Varifrån gör den sig hörd?

Frans börjar med att till fullo bekräfta 
den fråga som vi haft med oss.

FC: Jag måste erkänna att jag som person 
är mest engagerad av framtidsfrågorna. 

Han berättar även att han sedan 1o år 
tillbaka arbetar på en bok i ämnet. På Fo-
rums anmärkning om boktitlarna börjar 
Frans klädsamt med att tona ner sitt för-
fattarskap.

FC: På ett sätt har jag misslyckats med 
de flesta, men ”Fostran till frihet”, Erzie-
hung zur Freiheit, har gått relativt bra. 
Den hänger jag ihop med, och samtidigt 
är det väldigt mycket som jag ändrat min 
syn på. Jag har märkt att den här titeln 
”Wenn die Staaten unregierbar werden”, 
den har förstört för försäljning, nu vill 
man ju ha en regering, den säljs inte läng-
re, titeln har fått försäljningen att upphöra. 

TO: När du ändrat din syn, i vilken rikt-
ning går det?

”Wenn die Staten unregierbar werden”, 
den skulle jag i dag jobba vidare med, den 
är i dag nästan mer aktuell för mig än när 
jag skrev den. Den vill jag helst prata om. 
Att staterna blivit allt svårare att regera, 
det är uppenbart för varje någorlunda 
orienterad politiskt intresserad person. 
Nu har jag helt andra tonfall än då. 

TO: Vilka tonfall har du nu?
FC: Jag är numera övertygad om att sam-

hällsskicket i världen är olämpligt och behö-
ver förändras. Många duktiga människor 
har varit verksamma, men statsskicket nu 
innebär en för stor risk för storkrig med 
nuvarande samhällssystem – och det kla-
rar vi inte. Det skulle vara katastrofalt. Det 
är påträngande frågor, ännu mer nu än 
1997 då boken kom ut. 

TT: Är det social tregrening som är sva-
ret, borde staterna decentraliseras? Vilka 
nycklar skulle du vilja använda?

FC: Det är förstås en intressant fråga. 
En enkel nyckel finns inte. Jag tror fortfa-
rande på social tregrening, och ett decen-
traliserat samhälle tror jag skulle vara det 
enda sättet att åstadkomma ett någorlun-
da hållbart samhälle för framtiden.

TO: Var kan samtalet om decentrali-
sering och social tregrening föras? Den 
antroposofiska rörelsen är en av flera folk-
rörelser, kommer de att kunna bidra till 
samhällsdebatten? 

FC: Ja, det hoppas jag i alla fall!
TT: Brukar ni läsa tidningen och sam-

tala om det ni läst?

BC: O ja, men det roliga är ju att vi läser 
olika tidningar. 
Jag läser Svenska Dagbladet och Frans 
läser Dagens Nyheter, men när vi träffa-
des var det precis tvärtom. Vi tittar i var-
andras tidningar, men har varsin tidning. 
Gång på gång har vi gjort så, gått över 
till den andras sida. Jag lyssnar mycket 
på radio, mer än du, Frans, och vi jämför 
från varsin kant och försöker hänga med 
i samhällsdebatten, men det är komplice-
rat. Man kan fastna i det och gå undrande 
bara, för det är så oöverskådligt och svårt.

FC: Birgitta hör in i bilden, det är tack 
vare henne jag lever.

BC: Det är lite mycket sagt…
TT: Andas in, och andas ut, det är vik-

tigt hela tiden, tycker jag. Man kan inte 
ha sin uppmärksamhet på alla fronter på 
samma gång, man måste få ta in och ock-
så släppa, hitta en balans i engagemanget, 
så att man går från det stora och hem till 
sig. Mediterar ni fortfarande? Veckosprå-
ken, som ni levde med så länge ni var akti-
va som lärare, spelar de fortfarande roll? 

BC: Under skoltiden hörde det till sko-
lan, men nu läser vi dem varje dag när vi 
ska äta middag. Det är komiskt att märka 
att vi inte känner igen sommarspråken, 
för när det var sommarlov hörde vi dem 
inte! Vi mediterar regelbundet, minst lika 
mycket som förr. Meditation hjälper till 
ett inre aktivt liv lika mycket nu som när 
vi var aktiva i yrkeslivet.

FC: Jag tror inte att det skulle gå bra, 
om vi slutade meditera. Det finns exem-
pel på det. En lärare som vi tyckte oerhört 
mycket om, en fantastisk lärare som vi 
beundrade enormt. Hon slutade meditera 
och prövade att leva på det viset, hon kom 
alldeles ur balans, men tog upp det igen 
senare. 

BC: Man blir beroende, men inte på ett 
obehagligt sätt. Problemet med att bli gam-
mal är om man stelnar i sina idéer, just 
så här ska det vara och det är inte bra nu 
och så vidare, men meditationen verkar 
emot allt det där, man håller sig levande. 
Jag kanske är väldigt stel, det ska jag inte 
uttala mig om!

Forum: Det är knappast ett utmärkande 
drag!

TO: Under det intensiva livet som wald-
orflärare och föräldrar till tre barn, och 
dessutom skrivandet för dig, Frans, vad 
innebar meditationen då, när trycket var 
så stort? 

FC: Jag kunde meditera som förbere-
delse för morgonperioden, när det var 
mycket stoff. De flesta klasser gick det att 
få ganska bra kontakt med. En klass fick jag 
dålig kontakt med, det var väldigt, väldigt 
svårt, jag var klassföreståndare och det 
blev extremt jobbigt. En stor flickgrupp 
hade den egenheten att de skrek, det var 

stort tumult bland flickorna, och pojkar-
na var inte alldeles kavlugna de heller, 
men flickorna var fenomenala på att stor-
ma. (Frans och Birgitta skrattar) Jag fick 
lov att meditera på ett distanserat sätt för 
att kunna tänka klart. Det var naturligt-
vis fegt, man ska tänka på eleverna, och 
det gjorde jag, men det gick inte till slut 
ändå. Skolan fick lämna över klassen till 
Birgitta och Hannes Rohrwacher. 

BC: Hannes och jag var varandras ab-
soluta motsatser, men det gick bra. Tan-
ken var ju att varje elev skulle hitta något 
hos antingen den ena eller den andra av 
oss. Flera av de här eleverna har hört av 
sig till Frans långt senare och undrat hur 
han stod ut, och uttryckt tacksamhet, 
långt efteråt. Var och en av de här elever-
na för sig var oerhört trevliga personer, 
men tillsammans var de odrägliga. Det 
är ju så, elever visar ofta helt olika sidor, 
spelar olika roller, hemma och i skolan. 

TT: Har meditationen varit särskilt vik-
tig för dig i ditt yrkesliv, Birgitta?

BC: Det är precis som Frans säger. Man 
kan bara inte hoppa över att tänka på var-
je elev kvällen innan man ska ha dem. Det 
man vill komma åt är ju, åtminstone som 
waldorflärare: Vem är det egentligen jag 
har att göra med? 

TT: Du har ju hållit på mycket med vux-
enutbildning, Birgitta, mediterade du in-
för lektionerna med de eleverna också? 

BC: Även med vuxna elever gjorde jag 
det. O ja. Vad behöver den här personen? 
Jag blev lärare för att jag tyckte så myck-
et om barn och ungdomar. Läraryrket 
lockade först, antroposofin mötte jag se-
dan. Lärare var inte ett givet val, men det 
skulle vara någonting med barn och ung-
domar. Vuxenutbildning tog emot, först. 
Jag tyckte inte om det, först, men sedan 
märkte jag att jag tyckte oerhört myck-
et om det, man satt i samtal och sökte sig 
framåt.

Detta att jag ville bli lärare, det kom för 
mig när jag gick på skolan.

Jag får grunda en skola! Precis som 
Flickläroverket vid Sveaplan där jag gick, 
men mera praktiskt och konstnärligt, 
ville jag att det skulle vara. Bland exa-
mensvittnen där fanns Sveriges första 
kvinnliga läkare, Sveriges första kvinn-
liga advokat. Vid skolavslutningen sade 
rektorn till oss: Ni ska inte bli sekreterare 
åt män, kom ihåg det! Ni ska ha samma 
yrken som männen! Det var under kriget, 
jag var oerhört tyskfientlig på den tiden 
och hade ingen aning om att det fanns 
något som hette antroposofi. Kristof-
ferskolan läste jag om i en lärartidning. 
Fantastiskt, här är ju en sån skola som jag 
går och drömmer om. Så gick det ett par 
år och vi lärde känna varandra. Vi var 
ute och gick och så sa Frans att han skulle 
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spela i julspelet och då hörde jag talas om 
Kristofferskolan igen. Jag blev ju eld och 
lågor: Känner du till den? Jag ringde till 
skolan och fick tag på Margareta Lund-
mark. 

FC: Birgitta, vi kan berätta om inled-
ningen till vår bekantskap!

BC: Ja, det kan vi! Vi träffades när båda 
läste litteraturhistoria vid det som då het-
te Stockholms högskola, men Frans höll 
redan på att skriva en licentiatuppsats 
och jag läste till en fil. mag. Vi hade sam-
ma ämnen: nordiska språk, litteraturhis-
toria, statsvetenskap och pedagogik. I 
trapphuset till en till vanlig lägenhet vid 
Stureplan, där institutionens bibliotek 
låg, träffade vi på en gemensam bekant, 
som höll på med en uppsats om Edith Sö-
dergran. Hon hade i det sammanhanget 
varit på Antroposofiska sällskapet. När 
hon beskrev hur det vara att komma dit: 
slöjor på väggarna, En blek mager dam 
och slöjor på väggen, det var så konstigt! 
Alla skrattade och hade så vansinnigt ro-
ligt åt antroposoferna, utom Frans som 
såg väldigt allvarlig ut. Och jag som inte 
visste vad det var, följde Frans ut och sa 
att hon tyckte att det var dumt att skratta 
åt något som folk tror på, och då sa Frans 
att ja, jag är antroposof, förstår du. Då 
rantade jag med dig en bit för jag tänkte 
på hur ledsamt det måste ha varit för dig 
när de skrattade så jag ville liksom trösta 
dig lite. (de skrattar!) Då började vi prata 
om livsåskådning och hade väldigt lika 
idéer och vi bestämde att vi skulle gå på 
teater. O så trevligt med en pojke som 
man verkligen kunde tala med om allvar-
liga ting och inte bara skoja…

FC: Ja, Birgitta var den första tjej som 
man verkligen kunde prata allvar med. 

Forum: Gick ni till de här beslöjade lo-
kalerna?

BC: Ja, det gjorde vi! Du visste precis 
att det var eurytmislöjor på väggarna och 
den där damen hon var väldigt trevlig 
men hon satt ju där hela dagarna så det är 
klart, hon blev väl lite blek…

FC: Antroposofin hade jag mött några 
år tidigare, det drog mig väldigt, fast jag 
var så ung och hade mycket annat också, 
tennis och flickor och dans.

BC: Jag hann bara vara lärare några 
år för sen gifte vi oss och flyttade ut till 
landet, till gården Torsätra, 3-4 mil från 
Stockholm. Alla tre barnen föddes un-
der de åren. Tio år blev det.

FC: Ingen av oss kunde jordbruk, utan 
vi hade driftsledare och ladugårdsför-
män. Ja, jag lärde mig att köra traktor och 
att så, och att bära hundrakilos spann-
målssäckar.

BC: Jag lärde mig att stycka ett rådjur.
Familjen Carlgren blev sedan tvungna 

att sälja Torsätra på grund av ett statligt 

beslut om att fastigheten skulle bli militärt 
övningsområde. Efter noggrant utförda 
kalkyler kunde man emellertid använda 
försäljningen som en tillgång för att köpa 
Nibble gård i Järna – det som blev basen 
för Nibblestiftelsen.

Efter att samtalet förts in på Kristof-
ferskolan och den betydelse skolan haft 
i våra liv avbryter Frans abrupt: ”Men nu 
måste vi komma till framtidsfrågorna!” 
Det är som en återkommande appell till 
oss att inte fastna i detaljer eller i det his-
toriska.

TT: Man kan i samhället se en kontrast 
mellan å ena sidan decentralisering och å 
andra sidan FN och EU som överstatliga 
fredsbevarande organisationer. Vad ska 
man tro på? Finns för- och nackdelar med 
exempelvis FN? Kan social tregrening bi-
dra på makronivå till samhållet?

FC: Både FN och EU är på sitt sätt be-
rättigade. Men det är organisationer som 
just består av suveräna nationalstater. Su-
veräniteten är det stora problemet. De får 
göra vad de vill bara för att de är stater. 
Sedan 15- och 16oo-talet har denna tanke 
på suveränitet utvecklats, först som idé 
och sedan som verklighet. Det går inte att 
ha ett världssamhälle baserat på suverä-
na stater. Det är inte alls bara antroposo-
fer, sociala tregrenare och andra tokiga 
människor som håller på det, utan det är 
en vanlig uppfattning bland historiker 
och statsvetare. Suveränitetsbegreppet 
är jättefarligt. Det finns viss överordnad 
lagstiftning, men den är inte alls särskilt 
bindande.

TO: Vad kan man sätta emot den suve-
räna staten? I Sverige lider exempelvis lä-
rarutbildningen av statlig styrning. Hur 
kommer det att gå egentligen?

BC: Jag kan förstås inte säga vad som 
går att göra just nu med waldorflärar-
utbildningen. Men ibland blir jag så 
dyster när jag tänker just på Sverige. I 
andra länder verkar det vara en själv-
klarhet. Överhuvudtaget kan man und-
ra hur man ska kunna ta pedagogiska 
frågor på allvar i Sverige. Det som vår 
skol- och utbildningsminister efter-
strävar, en så perfekt statskontroll av 
utbildningsväsendet har vi aldrig haft 
tidigare! För mig har det blivit alltmer 
klart hur genial waldorfskolans kurs-
plan är. Den följer barnets utveckling 
och kan ge eleverna just det som de ef-
terfrågar. I waldorfskolan finns utrym-
me att fånga upp det som lever bland 
eleverna och ta med det som inte direkt 
fanns i kursplanen. Plötsligen är allt 
det förbjudet eftersom man ska införa 
nationella prov med mera. I vetenska-
pen har man visat att det saknar bety-
delse. Och ändå ska vi föra in det som vi 
vet inte hjälper. 

TO: Waldorfskolan har ju en hel del egna 
verktyg för uppföljning: sinnligt utformade 
elevarbeten, läsårsbrev, lärarkonferenser…
BC: Problemet är att staten har en fix idé. 
Nu vill man egentligen tillbaka till den 
gamla realskolan som vi gick i.

Både Birgitta och Frans, tillsammans 
med bland andra Bengt Ulin och Walter 
Liebendörfer, låg bakom satsningen på 
ett högstadium som inkluderade ett gym-
nasium på Kristofferskolan. Frans var den 
som trädde fram som den aktive inom 
skolpolitiken, närmare bestämt utnämnd 
som sakkunnig i en statligt tillsatt kom-
mitté i fråga om alternativ pedagogik. 

FC: Först kom vi inte alls till tals med 
ledande socialdemokrater men sen fick vi 
verkligen kontakt, de inrättade friskolor-
na. Vi räknades som den första friskolan 
i Sverige. 

TO: Gick det att göra sin röst hörd?
FC: Det gick. Men det blev inte alls 

alltid accepterat. Ordföranden lyssnade 
motvilligt, men gav ändå akt på det som 
framfördes av mig. Det fanns ett verk-
ligt pedagogiskt intresse då, något som 
jag däremot inte upplever finns i dagens 
skolpolitik. 

TO: I dagsläget drabbas waldorflärarut-
bildningen av ointresset [vid denna tid-
punkt var WLH nedläggningshotat pga. 
utebliven statlig finansiering].

FC: Men det kan ändras. Det finns en-
staka moderater som visat intresse men 
det har inte trängt igenom till partiled-
ningen. 

Birgitta var under 198o-talet engagerad 
i waldorflärarutbildningen i Järna och 
under 199o-talet sedermera i Bromma. 
Frans var aktiv som lärare vid allmänna 
linjen på Rudolf Steinerseminariet i Jär-
na.

FC: Att jag blev tillfrågad har att göra 
med att det strömmade kommunister till 
seminariet. Jag blev inkallad för att jag vis-
ste en del om marxism. Jag hade oerhört 
roligt i dessa möten och samtal! Arne 
Klingborg förstod frihetsinslaget mycket 
väl. Han var en otrolig lärare på sitt sätt. 
Det tände hos studenterna.

Frans och Birgitta har genom bildandet 
av Nibblestiftelsen, som nämnts ovan, 
ett bestående engagemang i Järna. Förut-
om ett biodynamiskt lantbruk ingår: na-
turbruksgymnasium och mejeri. Dessutom 
ligger Vidarkliniken och Örjanskolan på 
fastigheten. 

FC: Vi är så glada och tacksamma för 
allt arbete som lagts ner på Nibble.

TO: Var beslutet att bilda Nibblestiftel-
sen en självklarhet?

FC: Ja det var det. Vad som däremot inte 
var en självklarhet var att bli lärare. 

I Frans’ ungdom fanns siktet inställt på 
att bli skönlitterär författare, gärna pjäs-
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författare. Birgitta nämner att han faktiskt 
skrivit en pjäs, om än ett beställningsarbe-
te, en dramatisering av romanen Vril. 
Samtalet når aldrig ett definitivt avslut. 
Det återvänder till den inledningsvis 
ställda frågan om antroposofi. Birgit-
ta påminner om att även andra andliga 
strömningar har det svårt i ett samhälle 
som är stolt över att gått så långt i ensidig 
sekularisering. Kan sekulariseringen alls 
drivas längre? Kommer en motreaktion? 
Vi samtalar kring behovet av att komma 
ifrån ett vanebeteende som är inriktat på 
konsumtion. Det krävs ett inre arbete och 
gör man inte det så får man faktiskt inget. 
När det är dags att ta avsked ute i hallen 
inflikar Frans sitt intresse för pågående 
initiativ, särskilt några idéer om en antro-
posofisk akademi som nyligen framförts. 
Inget tycks avstanna. Vi – gästerna – häl-
sas välkomna åter.

”Vi talar inte 
samma språk”

Elisabet Olsson

Vid slutet av 199o-talet förde Elisabet Olsson 
samtal med Frans Carlgren. Utifrån sam-
talen utförde hon ett dokumentärt arbete 
som tidigare inte publicerats. Forum åter-
ger här inledningen till hennes arbete.

”Miljoner människor skulle idag kun-
na ha ett intresse för det som antropo-
sofin står för – men vi talar inte sam-
ma språk!” Frans Carlgren refererar till 
ovanstående fria citat av Rudolf Steiner 
när han talar om antroposofins möjlig-
heter i den dramatiska nutidssituationen.

– Vi antroposofer använder oss för lite 
av gängse vetenskap och andras livserfa-
renhet. Därför når vi inte ut som vi skulle 
kunna göra. 

Mänskligheten är på väg in i en ny si-
tuation av uppvaknande och av kaos. Och 
av möjligheter.

Det var temat vid några samtal med 
min lärare Frans Carlgren när jag gick på 
seminariet i slutet av 1990-talet. Och när 
vi nu tittar på citaten så här ca femton år 
senare är de minst sagt aktuella. Vi lever 
i en tidsålder av dramatik. Uppror, våld-
samma protester, konflikter, nytt medve-
tande. Längtan till frihet.

Frans Carlgren har alltid behållit sin 
positiva hållning inför de möjligheter 
som finns.

- Maktstatens dagar är räknade. Männ- 
iskor finner sig helt enkelt inte längre i 
att underordna sig. Istället tror jag på en 
framtida starkare rättsstat.

Frans Carlgren hade vid tiden för 
samtalet just utkommit med  boken  
”Wenn die Staaten unregierbar werden”  
(Urachhaus) om en stark rättsstat där fri-
het råder i kulturlivet och samverkan väx-
er fram i näringslivet – social tregrening 
–  det som framtidens kaos kan öppna 
möjligheten för.

Men hur kommer människor till ett ut-
vidgat medvetande som kan skapa ett så-
dant samhälle?

Frans Carlgren ser det som ett pedago-
giskt problem till stor del.

Väldigt många människor är nog mog-
na att ta till sig en fördjupad kunskap, 
menar han, men hur nås man av kunska-
pen?

Han är kritisk och självkritisk.
-Vi antroposofer talar inte ett modernt 

språk i tillräckligt hög grad. Jag tror att 
det går att nå ut till en bred allmänhet 
genom att anknyta till gängse vetenskap 
och andras livserfarenhet.

Det finns oerhört mycket att referera 
till i vanlig vetenskap, i psykologi och 
historia osv, när man talar om översinn-
liga begrepp.

-Man kan nå fram. Om man har en sak-
lig och ödmjuk hållning.

Frans Carlgren tycker att samhällsin-
tresset ofta är klent bland antroposofer.

Nu sker en generationsväxling bland 
antroposofer i Sverige. Uppstår inte ett 
tomrum efter färgstarka äldre företräda-
re för olika verksamheter?

-Nej, det tror jag inte alls. Det finns 
många kloka och kunniga yngre som tar 
vid.

-Något som jag däremot är orolig för, är 
de tilltagande sociala konflikterna inom 
antroposofiska verksamhetsområden.

-Det verkar bli allt vanligare att folk 
inte tål varandra och inte kan samarbeta.

-Den största utmaningen för framtiden 
kanske är att förmå sig att fördra sin näs-
tas svagheter, trots allt, så att vi genom ett 
inre övande och en fördjupad självkänne-
dom kan lära oss att acceptera varandra 
fullt och helt.
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Carlgrenska
-

ett waldorf-
gymnasium i 

utveckling
Red.

Det nystartade waldorfgymnasiet i 
Stockholms innerstad valde sitt namn 
för att hedra makarna Frans och Bir-
gitta Carlgren. Det heter kort och gott 
Carlgrenska Waldorfgymnasiet. Efter 
många års förberedelser startade skolan 
till höstterminen 2013 och har idag sina 
lokaler på Gärdet i Stockholm. Gymna-
siet erbjuder tre olika studieinriktningar,  
från ”natur” till ”estet”. 

Initiativtagare till   Carlgrenska Wald-
orfgymnasiet är en styrelse som består 
av: Jessica Thorell (ordf.), Robert af Wet-
terstedt, Solange Murphy och Andreas 
Murray. 

Skolans målsättning är att söka förny-
elsepotentialen hos waldorfgymnasiet i 
vår samtid. Forum återger här den vision 
om utveckling som står att läsa på deras 
hemsida.

Carlgrenskas primära strävan är att ska-
pa en fruktbar miljö för unga människor 
att växa i. Att bereda grund för kunska-
pande i allmänhet och det egna omdömet i 
synnerhet är det mål som skall vara vägle-
dande i hela verksamheten.

Carlgrenska har en syn på kunskap som 
ett interaktivt, gemensamt skapande. Vi 
hoppas att med forskning baserat på dia-
log kunna bedriva ett utvecklingsarbete 
av waldorfpedagogiken som sträcker sig 
utanför den egna verksamheten. Ett så-
dant utvecklingsarbete kommer att ske i 
samarbete med Södertörns Högskola (se 
nedan). Genom att ställa upp waldorfpe-
dagogikens motivation mot samtida ut-
bildningspolitiska krav på anställbarhet 
och ekonomisk tillväxt vill vi formulera 
undervisningens kvalitativa mål som ett 
rikare liv, individuell och gemensam ut-
veckling, solidaritet och politisk förmåga.

Carlgrenskas initiativtagare anser att 
Steiners anvisningar och impulser till ut-
bildning behöver kompletteras med hjälp 
av kritisk granskning utifrån en samtida 
kontext. Genom att aktualisera Steiners 
frågor och utforska vad teorierna har för 
relevans i vår tid och omformulera ansat-

serna, kan lärarna också tänka igenom nya 
sätt att utföra undervisningen. Samtidigt 
kommer Carlgrenska utifrån en omvärlds-
analys formulera utbildningens uppdrag 
och med detta öppna upp för nya impulser 
inom det waldorfpedagogiska området. I 
detta arbete ser vi även eleverna som av-
görande medarbetare. Vi eftersträvar ett 
fördjupat elevinflytande och engagemang 
i skolans drift och utveckling.

Undervisningen kommer läggas upp 
som blockundervisning. Waldorfskolans 
klassiska metod med periodundervisning 
på morgonen och enkellektioner därefter 
ersätts tidvis av tvåveckors temaarbeten 
med ämnesintegrerad undervisning.

Carlgrenska har som ambition att ta in 
externa föredragshållare som har en kon-
kret relation till berörda teman. Lärarna 
ska ha en tydlig roll både som kunskaps-
förmedlare, mentorer och förebilder. De 
skall vara dörröppnare till vuxenvärlden 
och säkerställa elevernas förankring i kul-
tur, rätts- och näringsliv.

Carlgrenska som arbets- och studie-
miljö är en gemensam angelägenhet och 
värdegrundsarbetet är därför en väsentlig 
del av verksamheten. För att förebygga en 
konflikt mellan kunskapsmål och bild-
ningsmål, mellan den ämnesorienterade 
kunskapen och det mänskliga som en hel-
het, kommer lärarna kommer ingå i ett tätt 
samarbete kring temaundervisningen.

Fokus på ett positivt förhållningssätt till 
utveckling innebär att formulera nya ut-
maningar och perspektiv. Ett gymnasium 
som identifierar waldorfpedagogiken som 
en relevant kulturimpuls måste ständigt 
sträva efter att formulera vad man vill göra 
på nytt utifrån vår tids utmaningar och 
karaktärsdrag och diskutera waldorfpe-
dagogikens roll på grundlag av detta.

Carlgrenska har som ambition att bidra 
till en utveckling av waldorfpedagogi-
ken. En del av gymnasiets kvalitetsarbe-
te kommer därför innebära ett löpande 
samarbete med Södertörns Högskola där 
gymnasiets lärare tillsammans med exter-
na forskare genomför forskningsprojekt i 
syfte att utföra en granskning av waldorf-
pedagogikens aktualitet i dag.
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ga världen. Denna kunskap utmärker sig nämligen genom att 
människan kan få möjlighet att i denna värld uppnå ett männis-
kovärdigt liv.

Att helt och hållet uppfatta arbetet med Antroposofin ut ur 
den sistnämnda inställningen är uppgiften för styrelsen vid Go-
etheanum.

Denna uppgift måste i sin särskilda egenart uppfattas på rätt 
sätt av de aktivt verksamma medlemmarna.

Julmötet skall verka för att Antroposofi och Antroposofiska 
Sällskapet mer och mer skall kunna växa samman. 

Detta kan inte ske så länge den ”sådd” gror som ströts ut ge-
nom att det åter och åter igen görs en åtskillnad mellan de ”rätt-
rogna” och ”kättare” bland de som sammanslutit sig inom det 
Antroposofiska Sällskapet.

Man måste veta vad som gör Antroposofin möjlig som en and-
lig hållning.

Antroposofin består nämligen inte i en summa föreställningar 
som ”Antroposoferna” måsta ha.

Bland ”Antroposofer” skulle de följande orden inte behöva fö-
rekomma: ”vi tror på detta och avisar det där”. Något sådant kan 
uppstå som en” naturlig” följd av antroposofisk verksamhet, men 
som programpunkt får det aldrig på någotvis göras gällande.

Det kan bara finnas detta omdöme: ”Antroposofi finns, är be-
arbetad, jag ställer upp för den, så att det som bearbetats blir be-
kant i världen”.

Att det är en skillnad som natt och dag mellan de tidigare an-
förda åsikterna uppfattas alltför lite i antroposofiska samman-
hang. Annars skulle man inte behöva höra följande uttalande: 
”Antroposofiska Sällskapet tror det ena och det andra”.

Ett sådant uttalande har i verkligheten inget innehåll. Det är 
viktigt att kunna förnimma detta.

Klarhet i vad antroposofi som andlig hållning innebär har allt-
mer blivit en springande punkt för den antroposofiska rörelsen, 
en punkt med i själva verket vittgående konsekvenser. Forum 
önskar stimulera läsekretsen till bearbetningar i denna fråge-
ställning och har därmed för avsikt att inleda en serie för kom-
mande nummer med bidrag till temat. Först ut är en fritt hållen 
översättning av en text från 1924 av Rudolf Steiner. Texten ring-
ar tämligen exakt in innebörden i den för oss aktuella frågan.  
Som anmärkning till översättningen kan sägas att den utgår 
från principen om att ingen översättning kan vara ”bokstavlig” 
utan utgår alltid från en närhet till det egna språket. 

Till konsekvenserna av Julmötet borde också höra att de aktivt 
verksamma medlemmarna (högskolemedlemmar, blått kort) 
mer och mer med klarhet ställer fram för omvärlden vad Antro-
posofi är och vad Antroposofi inte är.

Till konsekvenserna av Julmötet borde också höra att de aktivt 
verksamma medlemmarna (högskolemedlemmar blått kort) mer 
och mer med klarhet ställer fram för omvärlden vad antroposofi 
är och vad antroposofi inte är.

Så länge följande åsikt fortfarande kan diskuteras kommer 
mycket inom det Antroposofiska Sällskapet aldrig att komma i 
ordning: ”skall man inte låta det ena och det andra som fram-
bragts inom antroposofisk verksamhet verka in här och där utan 
att skrämma människor genom att säga att det är antroposofi”.

Nu handlar det  verkligen om att   komma till klarhet inom det-
ta område.

Det är en skillnad att sekterist stå för vad som helst som man 
lagt tillrätta för sig som dogmatisk Antroposofi och den upprik-
tiga, öppna, tydliga och fördomsfria inställningen till det som 
genom Antroposofin träder fram som kunskap om den andli-

Den finkänsliga 
förståelsen: 
något om 

konsekvenserna 
av Julmötet.

Rudolf Steiner i översättning och bearbetning av Bo Werner Eriksson



essä

Skulle man göra en förfrågan för att komma till klarhet om vil-
ken åsikt eller livshållning  den ene eller andre har som är med-
lem av sällskapet skulle det föra in på en felaktig väg om vill man 
komma fram till vad som är Antroposofins väsen.

Ändå agerar många aktivt verksamma medlemmar  på ett så-
dant sätt att denna fråga alltid måste komma upp.

Det borde enbart uppstå följande åsikt: Antroposofi finns i 
världen; det Antroposofiska sällskapet ger möjlighet att få kän-
nedom om Antroposofin.

Varje ny medlem som går med i Sällskapet borde få ha denna 
känsla: jag går enbart med för att få lära känna Antroposofin. Att 
en sådan känsla uppstår på rätt sätt kan åstadkommas genom 
den hållning som de aktivt verksamma medlemmarna har.

Nu sker oftast något helt annat. Människorna blir rädda för 
att gå in i Sällskapet för att de aktivt verksamma medlemmarnas 
hållning ger intryck av att man måste antaga vissa dogmer. Na-
turligt vis är detta avskräckande.

Den goda viljan måste finnas för att mer och mer få bort detta 
intryck.

Många  aktivt verksamma medlemmar menar att om man tar 
in medlemmar i sällskapet bara för att de skall lära känna Antro-
posofin, då träder de ut ur sällskapet när de lärt känna Antropo-
sofin och vi får därmed inget fungerande sällskap.

Så  kommer det inte bli om det Antroposofiska Sällskapet upp-
fattas på rätt sätt av de aktivt verksamma medlemmarna. Men så 
kommer det alltid att bli när tillhörigheten inom  Sällskapet görs 
beroende på antagandet av även den minsta lilla dogmatik. Varje 
fast programmpunkt  är en dogm ett tvång.

Men om medlemmarna i det Antroposofiska Sällskapet är in-
riktade på att genom medlemskapet få lära känna antroposofin 
då kommer det att bero på något helt annat om de blir kvar eller 

inte. Allt kommer då att bero på  att dom inom sällskapet kan ha 
förhoppningar av att ständigt kunna lära sig något mer.

Det beror åter på om Sällskapets ”Kärna” verkligen lever eller 
om den är ”Död” och om i Sällskapets ”Omkrets” förutsättning-
arna finns för att den ”levande Kärnan” inte dör när den vill växa 
in i Sällskapet. Att ”Kärnan” hålls levande är Goetheanum sty-
relsens ansvar och omsorg.

Styrelsen förvaltar inte dogmer den känner sig enbart som 
upprätthåller av ett andligt verk. Verkets värde är känt av styrel-
sen och styrelsen arbetar med att sprida detta verk i världen

Styrelsen gläder sig över varje person som kommer hit och sä-
ger: ”jag vill ta del i det som ni arbetar med”. Detta skapar den 
levande gestaltningen av det Antroposofiska Sällskapet.

Sällskapet hålls levande när alla aktivt verksamma medlem-
mar med sin inställning och sitt verksamhetssätt verkar i enig-
het med styrelsen. Allt som man med berättigande kan kalla 
förtroende inom Sällskapet kan bara växa fram ur denna grund.  
Finns denna hållning då kommer inte det Antroposofiska Säll-
skapet att inför omvärlden framstår som något annat än det är.

Jag känner redan de omdömen som uppstår hos de aktivt 
verksamma medlemmarna när de läser det förgående. De kom-
mer att säga: ”det förstår vi inte, nu vet vi med rätta inte vad som 
egentligen menas”. Just detta är den värsta fördomen, man be-
höver bara läsa det hela noggrant. Då visar det sig inte vara obe-
stämt och mångtydigt utan det är bara så att det behövs en viss 
”finkänslighet i förståelsen”.

Denna ”finkänsliga förståelse” borde ju finnas hos dem som 
vill vara verksamma i det Antroposofiska Sällskapet.

Ur Rudolf Steiner: ”Das lebendige Wesen der Anthroposophie und seine Pflege.” An-
troposofins levande väsen och dess vårdnad.  16:e brevet av 18 brev till medlemmarna 
från 2o Januari till 1o Augusti 1924.
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Kulturkrock 
i Indien

Ninni Sol

Med en nyfikenhet som inte gick att 
släcka har jag begett mig vidare från byn 
Sevapur och den indiska NGO:n ISS för-
äventyr i Auroville -“a universal city in 
the making”. En plats vars historier nått 
mig i Sverige i omgångar under åren och 
fått nyfikenheten att gro än starkare.  
– Kan det verkligen vara sant att dom har 
skapat ett samhälle byggt på Human Uni-
ty, andlighet, kologi, anarki, tillit, och 
utan pengaflöde? Mina drömmar om en 
alternativ värld inspirerar mig att bege 
mig ut på upptäcktsfärd!

Auroville startade med visioner från 
Sri Aurobindo och Mirra Alfassa “The 
Mother”, som ett av indiska myndighe-
ter accepterat experiment i Human Uni-
ty år 1968. I Auroville bor idag över 2ooo 
aurovilianer med ursprung från 46 olika 
nationer. Här arbetar även ca 4-5ooo In-
dier från byarna runtomkring och med 
en ständig ström av väl över 6o ooo besö-
kare per år som kommer på endagsbesök 
för att se Matriandir eller få information, 
samt gäster på ca 7ooo om året som kom-
mer för att hälsa på vänner eller volontä-
rarbeta, inser jag snart att Auroville är ett 
ganska stort maskineri. Skapandet här 
är överväldigande likt en pongalgryta 
(risgrynsgröträtt) som vackert dekorerad 
puttrar inför en indisk skördefest! Alterna-
tiva skolor, dussintal farmer, kommunkök, 
världspaviljonger, kulturuttryck, hund-
ratals healingformer, konst och mycket 
mer. Jag frågar mig själv: En community 
bestående av ett 2oootal personer och så 
många som passerar, vad står denna kon-
stellation av experiment på och vad är 
deras gemensamma mål? Kärnan, centre-
ringen, den kollektiva basen visar sig vila 
kring “Matrimandir- a place of concentra-
tion”. En för mig häpnadsväckande gylle-
ne byggnad öppen för de som innerligt vill 
stanna upp i mötet med ”the divine”.

Auroville lockar besökare från hela värl-
den, alla i någon form av sökande eller 
nyfikenhet. Jag möter arkitektstudenter i 
hundratal när jag kliver ur duschen hem-
ma i det kretsloppsanpassade hus där jag 
bor, andlighetsjournalister vid matbordet 
i kommunköket, eldsjälar med fantastiska 
visioner på farmen där jag volontärarsbe-
tar, turister som kommer i busslaster med 
kameran i högsta hugg, ungdomar på ge-

nomresa, vänner till Auroville, forskare av 
alla dess slag, myndighetsfolk och många, 
många andra. I detta myller av intryck 
kan jag inte sluta tanka på kärnan. Hur 
mår den innersta gruppen av samhället 
egentligen? Hur trivs de med det ständiga 
flödet, med att vara hemma mitt i en nyfi 
kenhetsattraktion? Hur möts dom och hål-
ler varandra i denna smältdeg av uttryck? 
Mina frågor möts av leenden, det glittrar 
till i de Aurovillianers ögon jag talar med 
och jag får oft a höra glädjande skratt och 
uppskattning för den input som kommer 
och hur viktigt det är för dem att Auroville 
står sann i sin vision:

The Auroville Charter
“Auroville belongs to nobody 

in particular.
Auroville belongs to humanity as a 

whole.
But to live in Auroville, one must be a 

willing servitor of
the Divine Consciousness.

Auroville will be the place of an 
unending education,

of constant progress, and a youth that 
never ages.

Auroville wants to be the bridge 
between the past and the

future. Taking advantage of all 
discoveries from without

and from within, 
Auroville will boldly spring towards

future realisations.
Auroville will be a site of material and 

spiritual researches
for a living embodiment of an actual 

Human Unity.”

”The Mother”?
 

Jag börjar se att frågorna och ibland frus-
trationen som dyker upp i mig här är en 
spegling av mig själv, mina egna drömmar 
och behov och jag börjar sakta inse att Au-
roville har fångat mig i sitt annorlunda 
grepp av Self Realisation. Men frågorna är 
många, möjligheterna oändliga och mitt 
ibland det är de traditionella indiska byar-
na smartsamt nära och närvarande i mitt 
sinne med minnesbilder av den gråtande 
pappan på föräldramötet i Sevapur som för-
tvivlat delade sin smärta över att inte kunna 
förse sina söner med mat. Jag påminns om 
att trots aspirationer om Human Unity så är 
vägen lång att bygga broar for en jämställd 
värld. Men ISS och de inspirerande dörrar 
som eventuellt kan öppnas i Auroville i rikt-
ning mot Village Action ger mig hopp om 
att den lilla människan kan göra skillnad 
och jag drömmer om mitt mod att vara en 
del i en aktiv berikning av världen!

Ur föreningen SOFIA´s aktuelltblad januari 2o14. Se: 
www.foreningensofia.org.
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Bildning
Malin Brandt Björklund

Tänk att kunna ägna sig åt kultur och att 
använda konsten och hantverket både 
som kraft- och kunskapskälla i en värld 
som alltför ofta är fylld av stress och 
orättvisor, utanförskap och otillräcklighet.

Tänk att det finns en skola för vuxenut-
bildning där du är välkommen att syssla 
med just detta. En skola som ser handens 
och tänkandets kompetenser som likvär-
diga, där fokus läggs på varje kursdelta-
gares personliga utveckling.  

Vårdinge by folkhögskola är belägen 
i utkanten av Stockholms län inte långt 
ifrån Järna. Skolan firar 2o-årsjubileum i 
år och har från första början haft samma 
inriktning. Måleriet, keramiken, trähant-
verket, teatern, den läkande trädgården, 
cirkusen, sången, dansen, alltet, livet. 
Under åren har folkhögskolan verkat 
som grund för många framgångsrika kul-
turarbetare och kreativa initiativ. Bland 
annat förlade Clowner Utan Gränser sin 
utbildning här samt Cirkus Cirkörs Cir-
kuspiloterna och Slavateatern.

Det finns ett helhetstänk på skolan; 
inte bara kring självklarheter som mil-
jö, hållbarhet, hälsa och jämlikhet utan 
också kring bemötande och också hur 
människor tillsammans kan skapa en 
kreativ och nyfiken samt tillåtande at-
mosfär där alla får plats. 

När skolan fyller 2o år finns sju ut-
bildningar på skolan i skrivandets stund 
(dock bör nämnas att när trädgårdslinjen 
höll vinterlov i år fanns det rum för en 
kortkurs i irländsk folkmusik på skolan). 
Kursdeltagarna är en salig blandning 
av åldrar och kommer ifrån alla delar 
av Sverige och även världen. Människor 
som är nyfikna, som är utbrända och kan-
ske missförstådda, som är skolrädda, som 
vill lära sig något nytt, som har hamnat 
utanför och de som redan har hittat rätt 
och vill dela med sig av sina ambitioner 
och sin målmedvetenhet. 

Vårdinge by folkhögskola är en platt 
organisation där kollegiet driver och ut-
vecklar skolan framåt. Folkhögskolan 
har en mängd bestämmelser att förhålla 
sig till och tydliga strukturer för besluts-
gångar är upparbetade. Det finns en dis-
tinkt arbetsfördelning med en lednings-
grupp som tar rektorsansvar när detta 
behövs och där en styrelseordförande 
är ytterst ansvarig. Alla medarbetare på 
folkhögskolan delar på ansvaret att ut-
veckla utbildningarna tillsammans med 

kursdeltagarna – därför ser utbildning-
arna annorlunda ut från år till år beroen-
de på vilka som söker sig dit. Ansvariga 
lärare på utbildningarna är alla yrkes-
verksamma konstnärer och hantverkare, 
dessutom undervisar gästlärare som är 
professionella konstnärer/konsthantver-
kare inom sina respektive områden.

Konst och hantverk är en av utbildning-
arna. Som namnet antyder provar kurs-
deltagarna på olika hantverk, konstarter 
och konstnärliga processer. Kursen vän-
der sig till den som vill få en bred konst-
närlig grund eller för den som bara läng-
tar efter att få måla, teckna, forma, kavla, 
dreja, snida, glasera, löda, hamra, färga, 
klippa, sy, sjunga, tälja...

Keramikutbildningen ger bred kun-
skap om ett uråldrigt material och bjuder 
kursdeltagarna att skapa ett eget konst-
närligt och hantverksmässigt förhållande 
till leran och keramiken. För att form-
känslan och det personliga konstnärliga 
uttrycket ska utvecklas varvas den prak-
tiska undervisningen i det vardagliga 
verkstadsarbetet med gemensamma och 
individuella teoretiska genomgångar och 
formövningar.

Kursen i trähantverk är en utbildning 
för den som vill lära känna naturmateri-
alet trä utan och innan. Kursdeltagar-
na får grundläggande kunskaper om 
materialet och hur man bereder det med 
handverktyg samt maskiner. Dessutom 
får kursdeltagarna lära känna de olika 
träslagen, deras egenheter och använd-
ningsområden och hur man genom for-
mövningar lär sig att fördjupa sitt uttryck 
och funktion.

Trädgård och hantverksutbildningen 
vänder sig till den som vill skapa och ar-
beta med trädgård (både den yttre och 
den inre trädgården), de som vill lära 
sig det ekologiska odlandets konst, träd-
gårdsrelaterade hantverk, och prova på 
konst och rörelse i en kreativ och inspi-
rerande miljö. Fokuset är den skapande 
människan. Trädgården är rummet. Jor-
den, växterna och hantverken är materi-
alet. Allt för att leka, lära, känna, förstå, 
påverka och uppleva som människa.

Måleri och Skulptur är en konstutbild-
ning där målarens och skulptörens blick 
och känsla utforskas och arbetas med. 
Kursdeltagarna får hjälp på vägen till sitt 
eget skapande genom engagerade lärare 
och att arbeta med olika material, besöka 
utställningar och få erfarenhet av olika 
konstnärliga processer. 

På Allmän kurs, dit man kan vända sig 
vid sidan av sin konstnärliga utbildning 
för att skaffa sig grundläggande behörig-
het för högskolestudier jobbar kursdel-
tagarna med gymnasiella kärnämnen. 
Även här genomsyras studierna av det 

konstnärliga elementet, inte direkt för 
att utbilda konstnärer, utan främst som 
pedagogisk metod. På kursen drivs även 
ett projekt kallat ”Taste the Waste”, där 
kursdeltagarna samlar överbliven (dock 
fräsch) mat ifrån Järna trakten och delar 
denna ut på soppkök för hemlösa i Stock-
holm och Södertälje. 

YIP (Youth Initiative Program) ger del-
tagarna möjlighet, genom att kombinera 
teori och praktiskt arbete med interna-
tionella praktikplatser och erfarna kurs-
ledare, att ta egna initiativ att utveckla 
kreativa färdigheter för att kunna ge ett 
positivt bidrag till dagens samhälle. YIP 
är förvisso en del av Vårdinge by folkhög-
skola men eftersom de har sin undervis-
ning i Ytterjärna och resten av folkhög-
skolan undervisar i Vårdinge by träffas 
inte de båda verksamheterna på daglig 
basis.

I byn Vårdinge finns även två dagliga 
LSS-verksamheter för vuxna, LSS-anpas-
sat boende och i matsalen äter alla en ve-
getarisk/ekologisk lunch. Vid konserter, 
teateruppsättningar och andra kulturella 
händelser bjuds alla boende, studerande 
och arbetande i byn in och även allmän-
heten. Bland annat anordnas årligen en 
adventsmarknad i hantverkets tecken, ett 
öppet hus på våren samt ett gemensamt 
valborgsfirande.

2o år som skola men ändå känns anled-
ningen till att folkhögskolan startades, 
den ursprungliga tanken, fortfarande 
högst aktuell. Kanske nu mer än någon-
sin. För den fria konsten och det tradi-
tionsberikade hantverket är fortfarande 
ett gemensamt arbetsfält för hela Vår-
dinge by folkhögskola och arbetet som 
bedrivs är fyllt av fantasi och ambition 
och en seriös strävan efter form och ut-
tryck. Detta tycker vi på Vårdinge by folk-
högskola, är något som varje människa 
borde få ha tillgång till.
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Triumf 
att finnas till

Erik Halldén

Under de två sista dagarna av årets första 
månad genomfördes det årliga waldorflä-
rarmötet i Järna under Pedagogiska Sektio-
nens ledning. Temat för året var Samklang 
i klassrummet. Denna pedagogikför-
ankrade titel förgrenade sig i två ytterst 
välkomponerade föreläsningar från pro-
fessor Peter Lutzker, samtalsgrupper med 
en både bred och sammanhållen klangbot-
ten, Mozarts Requiem samt ett förtjusande 
elevframförande av Valans spådom.

Trots det omfångsrika och högkvali-
tativa innehållet som de anmälda fick ta 
del utav är det nog i slutändan deltagar-
na själva som står för lärarmötets allra 
främsta förtjänster. Att få möjlighet att 
möta sina kollegor, igenkännande hälsa 
på en sedan tidigare känd arbetskamrat 
eller få ett ansikte på någon som innan 
endast varit ett namn, kan vara en värde-
full påminnelse om waldorfskolans star-
ka grund, en försäkran om att man inte är 
ensam i sin pedagogiska gärning.

Medan samtalsgrupperna diskuterade 
allt från Schiller till waldorfpedagogi-
kens vara eller icke vara vandrade snön 
med försiktiga steg ner från himlen och 
la sig till ro på Erik Asmussens rofyllda 
byggnader. Den vinterklädda väderleken 
skänkte mötet en högre densitet, pressa-
de med mjuka händer deltagare och sam-
tal närmre varandra vilket skapade upp-
levelsen av att detta under några timmar 
var den punkt där framtiden formades. 
Från alla väderstreck reste människor till 
en gemensam plats för att sedan återvän-
da med något som inte funnits där tidiga-
re. En enda väldig in- och utandning.

Ett möte av detta slag skänker inblick 
i mänsklighetens gnistrande inre. Själv 
fick jag äran att hålla i gruppen Den hög-
ljudda tystnaden som behandlade tystna-
den inom poesin. De oerhörda kvaliteter 
som presenterades för mig under våra 
arbetstillfällen kommer jag alltid att bära 
med mig. Dessa människor gav mig till-
träde till platser som annars ständigt är 
dolda. De gjorde mig uppmärksam på 
skeenden i världen jag innan varit ove-
tande om. De presenterade dikter av en 
imponerande verkshöjd och fick mig att 
inse att waldorflärare andas språket, att 
det i dem ständigt pågår en slags poetisk 

fotosyntes. Följande rader från en av del-
tagarna är för mig talande för årets lärar-
möte.

Scenen tystnar 
vi håller andan 

en uppdämd flod 
Inga suckar 

Tusen tankar 
Ett avgörande ögonblick

Deltagarna på årets waldorflärarmöte 
skänktes även den stora gåvan att få möj-
lighet att bevittna Mozarts Requiem, ett 
verk som framfördes med ett livfullt an-
slag. Körledare Göran Sjölin lyckas, med 
hjälp av kören, förmedla en nästintill pul-
serande vitalitet, en uppenbarelse av att 
livet inte falnar utan snarare strålar allt 
starkare för varje hjärtslag. Körens ekvi-
libristiska behandling av verket skänkte 
årets lärarmöte ett sken av storhet, av en 
ljusnande framtid som gnistrar likt dagg-
kåpans kristallklara droppar.

Nu har snön sedan länge smält undan 
och liljekonvalj och förgätmigej har tagit 
frostrosornas plats, men minnet av mö-
tet, känslan av det kollektiva arbete som 
bedrivs under samtliga årstider, finns 
kvar. Det arbetet känner varken tid eller 
tystnad. Det sker nu och det blir aldrig 
färdigt. Den som har kommit fram har 
en lång väg kvar. Men vi närmar oss stän-
digt, vi arbetar redan på detaljnivå, de 
grova formerna finns där och vi kan börja 
ana det storartade i detta vårt verk.

l i v s väg a r

Den fasta 
punkten i

universum
Curro Martino Cachinero

Nedanstående korta artikel kommer 
från Sonderseiten zu den Mitteilungen 
der Anthroposophischen Gesellschaft 
in Deutschland, zur Ausgabe 6/2o13, als 
Vorbereitung für die Jahresversamm-
lung 2o13

45 unga människor träffades vid början 
av år 2o13 i Rudolf Steiner Haus i Stutt-
gart, inbjudna av Antroposofiska Säll-
skapet i Tyskland. De fick frågan: ”Hur 
arbetar ni med antroposofin?”

Jag växte upp tillsammans med heroin-
beroende människor. Det var normalt 
för mig. Istället för fickpengar fick jag 
gräs (marijuana). När jag var tretton år 
smugglade jag för första gången en större 
mängd. Med detta finansierade jag min 
egen konsumtion. Fjorton år gammal pla-
cerades jag i ungdomsfängelse. Jag var 
ständigt stressad av snutarna, konstant 
berusad, slogs med nazi-människor tills 
våldet eskalerade. Därefter fanns under 
några år bara grafitti för mig: måla, måla, 
måla, ... och rappa.

Sedan skedde något besynnerligt: jag 
mötte en speciell människa, på en speci-
ell plats, vid en speciell tidpunkt. Denna 
människa gjorde ett djupt intryck på mig. 
Vi talade om Gud och världen, liksom vid 
sidan om om Joseph Beuys och Rudof 
Steiner. Exakt ett år senare träffade jag 
samma människa, utan att vi bestämt en 
mötestid, på samma plats, på årsdagen av 
det första mötet. Intrycket djupnade. Jag 
flyttade hemifrån. Den gången visste jag 
inte att jag aldrig skulle återvända hem. 
Och se där: återigen ett år senare utan att 
vara uppgjort, träffade jag för tredje gång-
en samma människa – denna gång i Bul-
garien, i bergen. Han talade om Kristus. 
Det kommer jag aldrig att glömma. Det 
var inte bara vad han sade, det var hur 
han sade detta. Det fortsatte verka i mig. 
Våra vägar skildes åt. Jag fullföljde min 
studentexamen och började söka efter 
Steiners kvarlåtenskap.

Så hamnade jag på Jugendseminar ( 
ettårigt seminarium för unga människor 
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i Stuttgart, övers. anm). Där lärde jag 
känna antroposofin som något som helt 
enkelt kastar ett meningsfullt ljus på all-
ting. Det var precis detta som jag alltid 
hade sökt. Min känsla var att jag alltid 
har vetat detta och bara behövde bli på-
mind. Efterhand blev jag mer och mer 
indragen i denna värld. Jag var ständigt i 
Dornach. Hela tiden diskuterade vi – min 
ovan nämnda vän hade efter ett tag också 
hamnat där – tillståndet i Antroposofiska 
Sällskapet och reste en gång till tillsam-
mans österut.

Jag har hört Prokofieff tala, jag har hört 
Judith von Halle tala, jag har hört alla 
möjliga tala och ... so what? Talet om An-
troposofiska Sällskapet tedde sig alltmer 
absurt för mig. Jag minns några med-
lemsmöten som jag på den tiden besökte: 
jag tyckte jag hade hamnat på Zoo. I ett 
föredrag av Wolf Ulrich Klünker – som 
vanligt förstod jag ingenting men mina 
lemmar visste att han hade rätt – uttala-
des formuleringen: ”Inte den teoretiska 
anden, den sanna anden som framspring-
er ur jagets nollpunkt och blir känsla 
och liv.” Under de närmast följande åren 
vandrade jag vid gränsen till detta ”intet”. 
På denna vandring mötte jag en andra 
människa, den enda ”antroposof” som 
jag hittills mött. Med hans hjälp lyck-
ades jag göra ett betydande biografiskt 
språng.

Nu är jag på väg att bli bonde. Jugend-
fonds (Antroposofiska Sällskapet i Tysk-
land grundade 2o1o denna fond som 
...”ska stödja människor mellan 18 till 3o 
år, som engagerar sig för kulturella- och 
samhällsteman...”) har kontinuerligt un-
derstött mig.  I den meningen har Antro-
posofiska Sällskapet åtminstone hjälpt 
mig vidare i ekonomisk mening. Tack.

* 1986 i Bayrischen Wald; son till en zigenerska och en 
spansk lantarbetare; utbildar sig till jordbruksarbetare, 
studerar vid sidan om filosofi, hjärnan och spelar tea-
ter.

Ur: Anthroposophie Weltweit • Mitteilungen 
Deutschland, Juni 2o13

s e k t ion e n  f ö r  l a n t b r u k

Biet,  
skapare av 
relationer

Jean-Michel Florin

Våra enda husdjur från insektsriket, bina, 
är flerfaldigt hotade genom att kultur-
landskapen krymper, kupor infekteras 
av kvalster och naturen behandlas med 
pesticider. Lantbrukssektionen vid Go-
etheanum ägnade sin årliga konferens, 
februari 2o14, åt dessa människans speci-
ella följeslagare.

Biet, kon och daggmasken
Lantbruksorganismen har en vertikal  
och en horisontal dimension. Den senare 
uttrycks på ett speciellt sätt genom land-
skapet och växelbruket. För att få syn på 
den behöver man se vad som händer un-
der jordens yta och därefter fästa blicken 
på himlen. Gränsen mellan de två rum-
men utgörs av det tunna markskiktet. Här 
hittar man tre djur som är verksamma 
till förmån för jordens fruktbarhet: dagg-
masken, kon och biet. Växten förbinder 
de tre. Den växer med huvudet (roten) ner 
i jorden och magen (bladverket/stäng-
eln och blommorna) uppåtriktad. Efter 
bladmetamorfoserna utvecklas blomman 
med nya kvalitéer. Frukten och fröna ut-
vecklas därefter och den ettåriga växtens 
utvecklingscykel är fullbordad. Samtlig 
substans som växterna bildat, går tillbaka 
till jorden, förutom fröna.

Daggmasken är den första ”regulatorn” 
av jordens fruktbarhet. Den lever i mörk-
ret och fukten, där den ständigt hjälper 
till med att förvandla hela växtsubstan-
sen, som bildats i ljuset, till en allmän 
substans, som gör varje plantas tillväxt 
möjlig. Ur fenomenologisk synvinkel kan 
daggmaskarna jämföras med insekternas 
larvstadium. 

Daggmasken är i en ständig process 
och förvandlar stora mängder substans, 
som den besjälar genom sitt djurvara. En-
ligt Rudolf Steiner reglerar den de alltför 
starka eteriska krafterna. Masken struk-
turerar marken. Studier visar att markens 
förmåga att suga upp vatten efter ihållan-
de regn är signifikant bättre i jord med 
många daggmaskar.

Maskarna lever mellan jordens minera-
liska och växtartade element. Växternas 

döda organiska substans, som huvudsak-
ligast utgörs blad på jordytan, för masken 
ner i sina underjordiska gångar. Denna 
organiska substans blandas med jord i 
maskens ämnesomsättningsprocess och 
berikas med kalk och andra substanser. 
På det sättet reglerar den livet i den orga-
niska substansen.

Enligt Gothes kompensationsprincip 
kan man säga att daggmasken, till skill-
nad från larven som utvecklas till en 
fjäril, avstår från vidare utveckling och 
därigenom skänker överskottskrafter till 
jorden. Det är ett ”offer”. Självklart är inte 
daggmaskarna själva intelligenta, men 
världsintelligensen verkar i deras speci-
aliserade organ. På det sättet har de fått 
den viktiga uppgiften att besjäla jorden.

En annan omgivning uppstår i grä-
set över jordytan. Stämningen är fuk-
tig, frisk och elementen vatten och luft 
spelar viktiga roller. Många djur lever i 
detta livsrum. Idisslarna spelar här en 
viktig roll, speciellt nötkreaturen. Som 
hyperspecialiserade på foderintag och 
omsmältning av fodret förvandlar de sto-
ra mängder grovfoder till det som man 
tidigare kallade för lantbrukets guld, 
gödseln. Liksom daggmasken är kon ett 
djur, som på ett beskedligt sätt hänger sig 
åt uppgiften att göra jorden levande och 
reglera växtvärlden. Kon är utrustad med 
ett stort mått av livskrafter och hjälper i 
kraft av dessa till med uppbyggnaden av 
substanserna.

Bina och fruktbildningen
Över dessa skikt finner vi blommornas 
sfär. Där härskar elementen luft, ljus och 
värme. I blomningen börjar växten dö. 
Det är en nedbrytningsprocess, där sub-
stanserna som bildades i bladen, förfinas 
och nu uttrycker växtens identitet. I den-
na atmosfär av lätthet lever andra djur 
än de under jordens yta. Här träffar vi 
på fjärilar och andra insekter som för det 
mesta befinner sig i vuxenfasen, det vill 
säga i den reproducerande fasen – som 
bild för sin art. I samband med detta är 
det intressant att konstatera att blommor 
ofta utseendemässigt liknar insekter (se 
Suchantke A.: das Ätherische – der selb-
stlose Bildner i ”Das Goetheanum” nr 38/
o9).

Det är lätt att betrakta biet som en pola-
ritet till daggmasken. Masken tål varken 
ljus eller torka och inte heller för mycket 
värme; biet söker just dessa betingelser. 

Masken är alltid nere i jorden medan 
biet och också fjärilen är några av de få 
insekterna som inte har någon relation 
till jorden (de flesta insekterna har en lev-
nadsfas – larv eller puppa – som genom-
levs i eller på jorden eller träden). Mas-
karna är speciellt aktiva under hösten, 
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bina under våren/sommaren. Förutom 
husbiet/honungsbiet, vår enda domesti-
cerade insekt, finns det mer än 9oo vil-
da bisorter i Europa. Relationen mellan 
bin och växter är mycket viktig. Särskilt 
i vår tid, när det finns allt färre bin, är 
detta märkbart. Många kulturväxter kan 
knappast bilda frukt eller frön utan binas 
pollinering, som exempelvis fruktträd av 
familjen rosenväxter eller fjärilsblommor 
som lucern. I studier har visats att bipolli-
neringen inte bara har en verkan på fruk-
tens kvantitet, utan också på dess kvalitet. 
Jämförelsen mellan välbesökta respek-
tive inte så välbesökta äppelblommor 
visar att de förra ger större och sötare 
äpplen. Hos lavendel ger bipollineringen 
2o% mer eterisk olja. Såsom daggmasken 
reglerar markens livaktighet nedåt, så be-
främjar bina (de pollinerande insekterna) 
uppåt till växternas fruktbildning, det 
vill säga avslutningen av den vegetativa 
tillväxten och dess förvandling in i frukt-
bildning.

I sjunde föredraget i Lantbrukskur-
sen säger Rudolf Steiner att växten är 
den givande och djuret den mottagande 
parten. Idag vet vetenskapen att denna 
växelrelation är själva grunden i samevo-
lutionen, till exempel insekternas och de 
blommande växternas evolution. Om det 
finns många blommor, men inga insekter 
som samlar nektar, blir växten svagare 
och kraften att blomma minskar. Det är 
inte så att växten växer bättre när det inte 
finns några fiender eller profitörer! Man 
kan förstå det som själsligt fenomen: när 
jag vill skänka bort något och den mot-
tagande personen inte dyker upp, blir jag 
besviken och slutar ”blomma”.

I exemplet gallbildning visar naturen 
att samverkan mellan växt och insekt le-
der till fruktbildning. En sorts liten ge-
ting sticker i en växts blad eller stängel 
(t ex i ett ek- eller rosenblad), lägger sina 
ägg där och något som ser ut som en frukt 
utvecklas: en rund, först grön bildning 
som senare blir röd och slutligen brunak-
tig. Öppnar man gallbildningen hittar 
man en larv istället för ett frö. Naturen 
visar oss hur det vegetativa elementet be-
höver ett ingrepp från ett djur för att ska-
pa en fruktbildning (det finns undantag 
såsom gräs). Genom detta möte uppstår 
något nytt – frukten. Vilken inverkan på 
blom- och fruktkvalitén sker när de pol-
linerande insekterna försvinner? Det 
konventionella jordbruket har övergöds-
lat hela landskapet. Växternas vegetativa 
tillväxt främjas på ett ensidigt sätt. Just 
på grund av detta blir insekternas uppgift 
att skapa en utjämning än viktigare. De 
tre beskrivna djurarterna är alkemister; 
de bearbetar och besjälar stora mängder 
av död, organisk substans liksom jord, 

gräs, nektar och pollen. Dessa substanser 
kan man egentligen med rätta kalla för 
”frukt”, i meningen att de alla blir till som 
en förvandling av växtsubstans genom 
djur: jordsubstans, mjölk, kogödsel och 
honung. Dessa tre slag av djur har offrat 
sina enkla, yttre skepnader för att kun-
na ge av sin potential, sin vishet, genom 
bearbetning av substanser. Förmodligen 
är det av detta skäl man tidigt i kulturu-
tvecklingen vördat och hedrat biet och 
kon (i det gamla Egypten dyngbaggen is-
tället för masken).

Förkortat bidrag ur Lantbrukssektionens interna tid-
skrift, vilket var en förberedelse för sektionens årsmöte 
sommaren 2o13. 2o14 års internationella Lantbruks-
konferens vid Goetheanum hade just ”Biet, skapare av 
relationer” som konferenstema.

Artikel ur Das Goetheanum nr 3 2o14
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e t t  l i v  s om  f ö r s ko l e p e dag o g

Intellektuella 
förklaringar

Louise Ejefors

Vi vuxna glömmer lätt att barns föreställ-
ningsvärld skiljer sig väsentligt från den 
vuxnes.  Det lilla barnet är som en spegel 
i vilken omgivningen avspeglar sig i. Med 
det som avspeglar sig i barnet handskas 
det sedan på ett mycket individuellt och 
kreativt sätt. Där grundläggs egentligen 
för alltid människans framtida fantasi 
och kreativitet. Får barnet slippa vuxnas 
ständiga intellektuella förklaringar så kan 
barnet även använda sig av intrycken rent 
viljemässigt i leken. Barnets initiativför-
måga stärks och utvecklas i samvaron 
med andra barn genom de sinnesintryck 
som flyter in i barnet från omgivningen. 
Med för mycket intellektuella förklaring-
ar väcks barnet ofta förståndsmässigt och 
det blir lätt att porten till viljelivet bom-
mas igen och barnet kan bli en ”pratare”, 
oförmögen att komma åt sin egen fantasi 
och vilja.

Genom en förälder fick jag en underbar 
berättelse om intellektuella utläggning-
ar. Pappan berättade att han satt och läs-
te sin tidning då hans sexårige son kom 
fram till honom och frågade 

– Var kommer jag ifrån? 
– Från mammas mage förklarade pappan 

något förströdd. Då stampade pojken i gol-
vet och ställde återigen frågan 

– Bar kommer jag ifrån? Då hämtade 
pappan en biologibok och visade med bild 
och förklaringar allt från befruktningen till 
graviditeten och till själva förlossningen. 

– Men var kommer jag ifrån? frågade 
pojken än en gång. 

– Det har jag ju förklarat för dig. Men 
jag har inte fötts så här svarade pojken. 
–  Jag har  kommit ut genom munnen, för 
någon ropade mitt namn 

Underbara Calle fick tyvärr barnens 
bibel och mycket annat förklarat för sig 
med alltför intellektuella ordalag, men 
med enkla dockspel kunde bommen till 
hans viljeliv så småningom lyftas något. 
Tyvärr inte helt dock.

Gud i morotsskivan
Calle talade oavbrutet (det gjorde även 

hans mamma) och störde leken med sina 
utlägg om allt mellan himmel och jord. 
Hans mamma brukade läsa barnens bi-
bel för honom som godnattlitteratur. 

krönika

Det brukade få en del konsekvenser. 
Min existens ifrågasattes av honom. 
Enligt honom passade jag inte som frö-
ken, eftersom jag inte höll mig till guds 
tio bud...

Ibland var han mera välvilligt inställd till 
mig och då sa han med len röst – fröken, 
när jag blir stor då ska jag ha tio barn och 
det minsta ska heta Louise.

Ta bort honom fröken! 
Ta bort honom han stör! 
Kan Du inte ta ut honom! 

Jag får ont i huvudet!

Sådan klagan förekom ofta.
Kan Du inte leka med de andra barnen, 

föreslog jag en morgon när han satt bred-
vid mig och underhöll mig med något som 
jag inte orkade lyssna till.

– Det skulle jag nog vilja men jag förstår 
inte vad de håller på med.

Ja detta var ju mycket tydligt.
På torsdagar brukade vi laga soppa. Jag 

hade lagt ut skärbrädor och knivar till alla 
barnen och  grönsakerna låg tvättade och 
färdiga på bordet. Barnen hade börjat skä-
ra och även Calle skar av en skiva av en 
morot. Han höll skivan mellan sin hands 
tumme och pekfinger och lyfte morotsski-
van mot fönstret. En vacker stjärna avteckna-
de sig mot ljuset. – Gud finns, sa Calle med-
an han tittade på morotsskivan. 

Sedan vände han sig till Mikael som 
satt mittemot och frågade – Mikael tror 
du på Gud?”

 – Jag har sett honom hänga i kyrkan sa 
Mikael. 

– Han hänger inte, han är korsfäst sa 
Calle.

Därefter frågade han Anna som satt 
bredvid Mikael om hon trodde på Gud. 

– Nähä sa Anna med eftertryck. Tolv 
barn satt runt bordet och alla blev tillfrå-
gade om de trodde på Gud.

Några sa ja, några sa nej.
När han kom tillbaks till Anna (Guds-

förnekerskan) sa han till henne 
– Anna tror du att du själv finns?
– Det ser du väl, jag sitter ju här - 
– Där ser du att Gud finns, det är du 

själv som är beviset. 
Anna tittade oförstående. 
– Visst är Calle knäpp Mikael? 
– Calle är en fin pojke avbröt jag. 
– Du ska få ett foto av mig fröken lovade 

Calle.
Alla grönsakerna låg orörda, soppan 

fick jag göra själv. 
När Calle hade börjat skolan brukade 

han då och då ringa till mig. Först kom 
en ingående redogörelse om undervis-
ningen och klassituationen och därefter 
frågade han

– Är jag kvar i din plånbok. 

En gång kom han och hälsade på mig och 
då fick jag ”bevisa” för honom att fotot 
verkligen låg kvar i min plånbok.
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GA och SKA
Göran Fant

t i t e l 
Steiner Kritische Ausgabe (SKA), Band 5: 

Schriften über Mystik und Religionsgeschichte 

f ö r fa t ta r e 
Rudolf Steiner

f ö r l ag 
frommann-holzboog 2o13

u t g i va r e 
Christian Clement

GA kompletterad av SKA – om en ny ve-
tenskaplig utgivning av Rudolf Steiners 
skrifter

Det väckte onekligen ett visst uppseende när 
ett ansett tyskt förlag, ”frommann-holzboog” 
i samarbete med Rudolf Steiner Verlag 
2o13 påbörjade en vetenskapligt kritisk 
utgåva av några av Rudolf Steiners mer 
grundläggande skrifter (SKA: Schriften – 
Kritische Ausgabe).

Samarbetet är i första hand distribu-
tionstekniskt, men utgivaren, germanis-
ten Christian Clement, fick också hjälp 
i sitt arbete från Rudolf Steiner Archiv i 
Dornach. Planen är att ge ut åtta volymer 
som presenterar de grundläggande skrif-
ter som Steiner publicerade fram till och 
med 1914 från Förorden till Goethes na-
turvetenskapliga skrifter över de viktiga 
kunskapsteoretiska verken (bl a Frihetens 
filosofi) till Teosofi, Hur uppnår man 
kunskap om de högre världarna och Ve-
tenskapen om det fördolda. 

Syftet är att presentera skrifterna med 
kommentarer och inledningar så att man 
å ena sidan får en klar textversion base-
rad på en ”Ausgabe letzter Hand”, alltså 
Steiners sista version av de presenterade 
böckerna. Men genom fotnoter skall man 
i texten lätt kunna följa de ändringar som 
företagits från upplaga till upplaga. Det 
handlar ju om åtskilliga omarbetningar. 
Bara av Hur uppnår man kunskap om 
de högre världarna föreligger nio olika 
upplagor. Ändringarna är inte stora men 
innebär ofta väsentliga nyanseringar. 
Steiner själv  påpekade i sin självbiografi 
att man kunde lära sig mycket just genom 
ett sådant förfaringssätt (GA 28 s 434).

På så sätt kan man följa den dynamiska 
process som Steiners tänkande genom-
går under sitt liv från slutet av 188o-talet 
till sin död.

Hittills föreligger bara det femte bandet 
(det kom 2o13). Det innehåller Die Mystik 
im Aufgange des neuzeitlichen Geistes-
lebens und ihr Verhältnis zur modernen 
Weltanschaung (Mystiken i början av den 
nya tidens andeliv och dess förhållande 
till den moderna världsåskådningen, i 
fortsättningen kallad Mystik) och Das 
Christentum als mystische Tatsache und 
die Mysterien des Altertums (Kristendo-
men som mystisk verklighet och fornti-
dens mysterier här kallad Kristendom). 
Alltså två grundläggande skrifter från 
19o1 resp 19o2, i den fas där Steiner i en 
teosofisk berlinmiljö arbetade fram det 
som senare blev antroposofi. I denna bör-
jar stod alltså den kristologiska aspekten 
i centrum.

Clement etablerar alltså en text där 
man som nämnts kan studera ändringar-
na i olika upplagorna av böckerna. Han 
har också studerat (såvitt jag kan finna 
ej offentliggjorda) anteckningar (”Mit- 
schreibungen”) av åhörare till de före-
drag Steiner höll i Berlin 19o1-19o2 som 
innebär ett slags fylligare förstudier till 
Kristendom. I en omfattande kommen-
tardel redovisar han vilka källor Steiner 
använt och hur han förhåller sig till dem. 
Det är ju bekant att det ofta inte framgår 
när han framlägger resultat ur sitt eget 
inre arbete, när han refererar andra texter 
eller direkt citerar. Helmuth Zander (i den 
stora Anthroposophie in Deutschland 
2oo7) gör ett stort nummer av detta, lik-
som på sin tid Hjalmar Sundén i Sverige 
(Rudolf Steiner. En bok om antroposofin 
1962). 

Men där Zanders och i viss mån 
Sundéns kritik syftar till misstänkliggö-
rande av Steiners avsikter och metoder, 
ser Clement detta snarare som en konse-
kvens av en grundläggande kunskapsteo-
retisk monism som vid sidan av filosofis-
ka  överväganden också ansluter sig till 
Nietzsches och Stirners individualism.

Avsikten är att skapa förutsättning 
för en forskning om Steiners speciella 
arbetsmetod, dess idéhistoriska sam-
manhang och hur den gradvis utvecklas 
i de olika skrifterna. Alltså en forskning 
kring den antroposofiska metodens ge-
nes. Inte att värdera och polemisera.

Det är lätt att uppleva det här projektet 
som en befriande frisk fläkt. Antroposofins 
grunder får en vaken, intelligent belysning 
och framstår som en viktig del av vår 
tids andliga liv. Det akademiska inslaget 
känns aldrig stelt. Inte minst fascinerar 
förordet, skrivet av en av vår tids främsta 
forskare kring mystika traditioner, äldre 
och i vår tid: Alois Maria Haas.

Det akademiska, vetenskapliga ansla-
get står inte på något sätt i motsättning 
till den reflekterande läsning av de stei-

nerska texterna som driver de flesta an-
troposofer att befatta sig med dem.

Däremot är det relevant att fråga sig hur 
viktigt det är att skaffa sig denna dyrbar-
het. Det här bandet kostar 88€. Fast om 
man köper de vackrare banden i Gesam-
tausgabe går det ändå löst på 64€, medan 
den som nöjer sig med den enklare pock-
etvarianten slipper man undan 26€.

Ursäkta dessa triviala krämaraspekter!
På ett djupare plan handlar det förstås 

om man vill gå djupare och mer konkret 
in i antroposofins andliga genes och där-
med lära känna Steiners utvecklingsgång. 
Eller om man (vilket är ytterst rimligt) 
anser sig få tillräcklig andlig näring av en 
mer sparsamt kommenterad slutversion 
av de här skrifterna.

Det har blåst upp en ettrig orkan i ett 
antroposofiskt vattenglas. Från en del 
håll har man velat se SKA som en profa-
nering av de antroposofiska idéerna. Det 
påminner om det som drabbade Chris-
toph Lindenbergs stora Steinerbiografi på 
199o-talet. Det finns uppenbarligen från 
en del antroposofer en motvilja mot att 
acceptera Steiner som en människa som 
faktiskt processuellt når allt djupare in i 
sina beskrivningar av andlighet. Att han 
faktiskt, som andra, utvecklas och för-
ändras.

Man kanske kan se detta på olika sätt. 
Men blir han inte ännu mer imponerande 
och fascinerande genom detta?
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g e n e r a l s e k r e t e r a r mö t e

Goetheanum
Mats-Ola Ohlsson

Några glimtar från konferensen för gene-
ralsekreterare och landsföreträdare 7-1o 
april 2o14

Det var försommarstämning denna tidiga 
aprilvecka då generalsekreterare och fö-
reträdare för över 4o landssällskap inom 
Allmänna Antroposofiska Sällskapet 
möttes, tillsammans med styrelsen i AAS 
och sektionsledarna. Detta möte är alltid 
veckan före påsk och i direkt anslutning 
är årsmötet i AAS. I år var naturen i full 
blom, med hägg och syren, äppelblom, 
maskrosor och syrener. Även i Dornach 
var allt några veckor tidigare. Goethea-
num var klätt i byggnadsställningar, för 
fortsatt renovering av betong fasaden och 
utbyte av skiffertaket. Ombyggnationen 
av scenen är i full gång i intensivt tempo 
för att det ska vara klart till 26 september. 
Kl. 15.oo blir det en festlig öppning av 
scenen som följs av ett Mikaelimöte.

Förberedelser  inför Mikaelimötet
En central frågeställning för Mikaelimö-
tet är ”Vad kan vi idag som antroposofisk 
världsgemenskap ge som bidrag till en 
fredskultur”? Mötet kommer att vara tre 
dagar och varje dag har sitt genomgående 
tema:

 
1. Känslan av ”hemlöshet”, den själsligt/
andliga.
2. Hur lever antroposofin i olika folks kul-
turer?
3. Mikaelisk kosmopolitism, inte natio-
nalism. Känn dig själv som en del av ett 
folk.

 
Två inledningar förberedde temat. Den 
ena gav Ueli Hurter, som är en av av 
ledarna för lantbrukssektionen. Han 
ställde frågor kring utvecklingen un-
der 19oo-talet, med två världskrig och 
totalitarismens utbredning. Ur det tids-
perspektivet kommer temat för Mikae-
limötet 2o14, som vill se antroposofins 
möjligheter till att vara fredsskapande. 
Det finns en intention att göra ett större 
Mikaelimöte 2o16, med mer verkstadska-
raktär som fördjupar det temat. Det är då 
sju år till 2o23, hundra år efter julmötet. 
En andra inledning gavs av Seija Zim-
mermann, från styrelsen i Goetheanum, 
där hon tog fram att det nu snart är 1oo 
år sedan första världskrigets utbrott. För-
sta Goetheanumbyggnaden var då redan 

långt kommen i sitt uppförande sedan 
grundstensläggningen i september 1913. 
Rudolf Steiner hade hoppats att bygg-
naden kunde tas i bruk i augusti 1914. 
Istället blev det som tonade från omgiv-
ningen, ljudet från den närbelägna krigs-
skådeplatsen i Elsass. Kan Goetheanum 
vara en plats som bereder möjlighet för 
fred och förståelse människor emellan, 
en ”Fredens borg”? (Se även ”Perspektivet” 
i detta nummer)

Vad menar vi med att vara representant?
Det var ett övergripande tema för mötet 
med generalsekreterare och landsföre-
trädare. Hur ska vi förstå representant-
skapet i förhållande till antroposofin 
och Antroposofiska sällskapet idag? Som 
medlem i Fria högskolan för antroposofi 
formulerade Rudolf Steiner som ett vill-
kor för medlemskap att man måste vara 
en ”representant för den antroposofiska 
saken”! Men många i den antroposofiska 
rörelsen känner det ansvaret utan att ha 
tagit steget in i högskolan. Vi hade många 
samtal i grupper och plenum kring den 
frågeställningen

Att arbeta i processer.
Just själva arbetssättet vid våra möten 
har utvecklats mycket de senare åren, 
med dialogiska metoder och mer med-
vetet bearbetande av frågeställningar 
genom att låta dem gå in i processer. Det 
är mycket välgörande och berikande för 
arbetet, och för verkligen till fördjup-
ning av det som ska bearbetas. Och inte 
minst ger det ju en möjlighet att möta och 
lära känna varandra i personliga samtal. 
Det är annars inte så lätt i en stor grupp.  
Att mer medvetet arbeta i processer, har 
genomförts i flera konstellationer i Go-
etheanum, de senaste åren. Det har bl.a. 
skett vid sektionssammankomster och i 
högskolekollegiet (sektionsledarna+styrel-
sen).   Erfarenheterna från det arbetet kom-
mer nu flera till del, och bidrar till att ska-
pa en fruktbar och öppen atmosfär. Här i 
Sverige har vi de senaste åren också för-
sökt föra in sådana arbetssätt i olika sam-
manhang inom Antroposofiska sällskapet. 
Ett föredömligt exempel på hur man har 
arbetat i den här riktningen kom från 
Jean-Michael Florin, en av ledarna från 
lantbrukssektionen. Han beskrev att en 
av uppgifterna för sektionen, är att föra 
samman människor från hela världen och 
arbeta med dem genom dialogiska me-
toder. Gå in i viktiga teman med hjälp av 
olika processmetoder, så att en fördjupat 
engagemang kan uppstå hos deltagarna. 
Och medvetandet som då kan uppstå, 
kan hjälpa till att utveckla olika praktis-
ka metoder, som kan komma till den sto-
ra gemenskapen över hela världen. Otto 
Scharmer, främst känd genom sin bok om 

U-teorin och Nicanor Perlas, social akti-
vist och Rightlivelihood-pristagare, har 
varit med och handlett det här arbetet. 
Temat för 2o13 års konferens var ”Alli-
anser för jorden”, där en av uppgifterna 
var att se vilka aktörer som finns runtom 
i världen som värnar ett hållbart förhål-
lande till jorden och hur man kan förstär-
ka samarbetet för den uppgiften.

Nu i år 2o14 var temat ”Bin”. Från 
många olika betraktningspunkter för-
sökte man under konferensen förstå bina 
och bisamhället. Vi hör dagligen om att 
binas existens är hotad. Vad kan vi göra? 
(Se också artikeln på sidan 12 i denna 
Tidning.) Jean-Michel Florin förmedla-
de en bild av bisamhället; som ett väsen 
som om vintern drar sig samman till en 
klunga som utvecklar mycket värme. 
På sommaren är samhället utbrett, med 
en radie av flera kilometer och liksom 
osynligt, men ändå närvarande och bety-
delsefullt. Kan det också vara en bild på 
hur Goetheanum kan verka, det andliga 
världsomspännande Goetheanum?

Fördjupning av årstemat.
Vi hade även fördjupande bidrag och 
samtal kring årstemat, ”Jaget känner sig  
- I mikaeliskt världsbejakande”. Constan-
za Kaliks, ledare för ungdomssektionen 
hade flera bidrag under dagarna kring 
temat. Hon beskrev hur årstemat har ut-
vecklats sig de senaste åren. Under flera 
år kretsade frågorna kring ”Antroposo-
fiska sällskapets identitet”. Förra året var 
det ”Jaget känner sig” (Ich erkennet sich). 
Den texten kommer från det fjärde mys-
teriedramats sigill. I sigillet omgärdas 
den cirkulärt skrivna texten av en orm 
som biter sig i svansen, som en bild av ett 
genom smärta uppvaknande medvetan-
de. Det årstemat stod i relief till minnet 
av grundstensläggningen av första Go-
etheanum och de allvarliga ord som Ru-
dolf Steiner då uttalade i slutet av septem-
ber 2o13. Det anförande som han då höll 
är som lägesbeskrivning av den moderna 
människans situation. Strax därefter för-
djupade Rudolf Steiner temat i samband 
flera föredrag kring ”Femte evangeliet”. 
De första hölls 1-5 oktober i Kristiania. 
I de föredragen finns berättelsen av hur 
Kristus gör ett sista besök hos esséer-
na, som han under många år har haft 
ett nära utbyte med. Han ser hur Ari-
man och Lucifer inte ”släpps in” utan 
fastnar så att säga på portalen till de 
rena essérnas hus. När Kristus efter ett 
starkt samtal lämnar deras hus, så ser 
han att Ahriman och Lucifer flyr bort, 
ut i världen och in i andra människors 
liv. Som modern människa kan vi inte 
avvisa de mörka krafterna, vi måste ta 
i tu med dem, det är vårt utgångsläge.  
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Några 
funderingar 
från arbetet

Ulrike von Schoultz

Vid årsmötet i Antroposofiska sällskapet 
2o14 valdes en ny styrelse och 4 ledamö-
ter avslutade sina uppdrag. Ulrike von 
Schoultz som varit ledamot i 18 år gör någ-
ra personliga reflektioner över sin tid i 
styrelsen: 

Arton år som styrelseledamot innebär 
en rad personliga erfarenheter, men 
väcker även funderingar gällande den 
nuvarande situationen och det fortsat-
ta utvecklingsarbetet inom det svenska 
landssällskapet.

Rudolf Steinerseminariet och det 
Antroposofiska Sällskapet.

Mina egna lärlingsår (1965-1974) var stu-
dierna och arbetet, inklusive kollegie-
arbetet på Rudolf Steinerseminariet. Det 
nordiska kollegiet med personligheter 
som Arne Klingborg, Gertrud Klingborg, 
Jörgen Smit, Åke Kumlander, Rut Nils-
son, Oskar Borgman Hansen och många 
fler ledde utbildningsarbetet. Meningsskilj-
aktigheter var självklara och utvecklande i 
den gruppen av starka personligheter som 
tillsammans ville verka för Rudolf Ste-
inerseminariet som utbildningsplats för 
unga människor som sökte antroposofi. 
Seminariet var tätt knutet till det antro-
posofiska sällskapsarbetet genom Arne 
Klingborg. Inom några år fick seminariet 
stor lyskraft i Norden och i den antroposo-
fiska rörelsen.

Högskolans klassarbete var bärande 
för alla som var delaktiga under pionjär-
fasens utvecklingsarbete.

Ett levande sällskap
Arne Klingborg beskrev vid flera tillfäl-
len det Antroposofiska sällskapet så här:

”Öppet för alla, besjälat av Högsko-
lan med sektionsbildningarna”. Han 
gjorde skisser på tavlan som åskådlig-
gjorde hur allt hängde ihop i en levan-
de organism. Sällskapet, Högskolan och 
sektionsbildningarna kunde enbart ut-
vecklas ur samverkan med varandra. 
Ingen del av organismen kunde existera 
ensam. Och ofta lyfte Arne fram Rudolf 
Steiners ord om ”djup esoterik och full 

offentlighet ”som en grundläggande livs-
betingelse för det Antroposofiska Sällskapet. 
 
Många år efter min tid som medarbetare 
på seminariet fick jag frågan om att bli 
styrelseledamot i sällskapet. Jag uppfat-
tade från första början mitt uppdrag som 
operativt. Bilden av en levande organism, 
ett levande sällskap bar jag med mig in i 
arbetet.

Helt nya förutsättningar
Men alla yttre och inre förutsättningar 
för antroposofin och ett antroposofiskt 
sällskap hade genomgått en  radikal för-
ändring under åren från 199o-talet 
och  framöver. Det nybyggda Kulturhuset 
invigdes  1992 och  väntade på att fyl-
las med liv, samtidigt som det behövde 
skapas en ekonomisk bärighet. Än idag är 
det en jättelik utmaning att skapa inne-
håll och ekonomi i detta stora projekt.

Styrelsearbetet
Inom sällskapets styrelsearbete var 
den situationen en avgörande realitet. 
Sällskapet, som en del i ett organisktväx- 
ande seminariesammanhang flyttade in 
i ”Antroposofins Hus” och samtidigt in i 
en större offentlighet.

Hela landets medlemmar har under år 
kunnat uppleva en stark koncentration 
av det antroposofiska arbetet  i Järna, 
samtidigt som ”Antroposofins Hus” for- 
made sig till det Kulturhus vi har idag.

Den nya medvetenheten
Parallellt med den utvecklingen anstod ef-
ter millennieskiftet ett nytt utvecklingssteg 
för HELA mänskligheten. Individen med 
sin kraft och sin ofullkomlighet framträd-
de allt tydligare. Individualismen skulle 
sätta sin prägel på all utveckling. Ett ti-
digare ganska självklart traditionellt ”Vi” 
förvandlades efter år 2ooo slutgiltigt till 
den enskilda människans individuella 
vilja och initiativ.

Initiativen växer fram ur Sällskapet 
och ur antroposofin

Även Sällskapets levande samanhang 
blev allt mera en plats för enskilda männ-
iskors initiativ. En helt ny utvecklingsfas 
tog plats, lika genomgripande som när 
en blomma på ett äppelträd övergår till 
fruktbildning så formades impulserna 
ur de av högskolan och antroposofin be-
fruktade livsområdena. De stadgade sig i 
föreningar, stiftelser eller aktiebolag med 
egna ändamål och inspiration ur antro-
posofin.

Antroposofin, en samhällsfaktor
En gemensam strävan har alltid varit och 
är, att antroposofin skall bli en kraftfull 
samhällsfaktor. Integrationsviljan i sam-
hället har vuxit de senare åren. I och med 
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I år är årstemat till en del det samma ”Jaget 
känner sig”, kompletterat med ”– i Mikaeliskt 
världsbejakande”. Hur ska vi förstå det? 
Jo, ett bejakande av det som är oss givet, 
säga ja till världen, men inte bara accepte-
ra sakernas tillstånd, utan utifrån de givna 
förutsättningarna försöka skapa förändring.  
”Inte bara dra mig tillbaka till min kam-
mare, utan ha världen för min blick.” Det sa 
Justus Wittich, styrelsemedlem i AAS, vid 
ett tillfälle under vårt möte. Han ställde 
vidare frågan om till vilken grad ”fras, 
konvention och rutin” är närvarande i vår 
rörelse. Han tog igen fram bilden av or-
men som biter sig själv i svansen, som en 
bild för uppvaknandet till självmedvetan-
de. Och till vilka konsekvenser kan det 
medvetandet föra……? ”Människan blir 
allt mera människa, ju mer hon blir ett ut-
tryck för världen; hon finner sig själv, inte 
i det att hon söker sig själv, utan genom 
att med kärlek viljande förbinda sig med 
världen.” En förbindelse med världen där 
just en konfrontation med de materiella 
omständigheterna är självklar uppgift 
och något att bejaka. Justus Wittich ställ-
de vidare frågan, om vi kan föreställa oss 
en antroposofi utan det biodynamiska, 
utan waldorfpedagogiken, den antropo-
sofiska medicinen, ja, utan alla de inspi-
rerande uttrycken inom alla livsområden. 
En sådan antroposofi går nästan inte att 
föreställa sig! ”Ska vi inte dra in det ännu 
starkare i vårt Antroposofiska sällskap?” 
undrar Justus Wittich och fortsätter, 
”Självkännedom och världsbejakande, är 
att själv förbinda sig, utveckla represen-
tantskapet in hjärtat, in i viljan.”
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detta ställdes allt högre krav på antropo-
sofins begriplighet. Från att ha varit nä-
ring för dem med ”hunger och törst” efter 
andlig realitet, skulle den bli begriplig för 
envar i samhället. Myndigheter, beslutsfat-
tare, alla borde förstå…

Substansbildning och mognad
I föreningar, stiftelser, aktiebolag, sko-
lor och förskolor, på gårdar, i större eller 
mindre gemenskaper eller ensamma, var 
vi än står som antroposofisk arbetande 
människor kan vi ställa oss frågan: hur 
bildar vi substans tillsammans som kan 
mogna och verkligen befrukta vårt sam-
hälle? Substansbildningen i vårt sällskap 
sker inte genom att vi organiserar oss 
bättre och ”förklarar” antroposofin allt bätt-
re.

Sällskapet en levande eterisk realitet
Sällskapets organism lever i den eteriska 
världen. Substansen där skapas ur varje 
medlems och/eller styrelseledamots inre 
arbete som livgivande i en levande helhet.

Medvetenhetssjälens uppgift
I medvetenhetssjälens tid är återblick, ut-
värdering och en ny inre ansats efter 
varje  genomfört initiativ den ”teknik” 
som krävs för att bilda medvetenhetssjä-
lens spirituella substans ur jaget.

Styrelsekonstellationen med en lång-
varig traditionell ledningsfunktion, 
som jag har tagit del i under många år, 
har haft en ödesdiger svaghet: Vi har 
tagit allt för lätt på  självkritiska tillba-
kablickar på händelser och genomförda 
initiativ. 

Även kritik utifrån har på ett skick-
ligt sätt fallit tillbaka på kritikerna 
själva och visade till slut att han eller 
hon var ofullkomlig.

Konfliktmöjligheter har ”lotsats” bort. 
Jag uttalar mig här inte om lotsmeto-
den generellt, men är efter några års 
delaktighet i lotsprocesser övertygad om 
att metoden inte lämpar sig i ett arbete 
där en spirituell värmesubstans behöver 
skapas ur ett gemensamt arbete.

Oförmåga till konstruktiv självkritik, 
rädsla för kritik utifrån tillsammans med 
en djup konflikträdsla har hindrat den 
värmeutveckling som är en förutsättning 
för framtidens substansbildning och 
mognad i vår gemenskap.

Gemenskapen bildas nämligen inte 
genom att referera Rudolf Steiners ord. 
Den bildas ur modet att bege sig på väg.

Genusperspektivet
Som en viktig men inte politisk aspekt i 
styrelsearbetet vill jag ta upp genusper-
spektivet. Ett tema som generellt und-
viks i antroposofiskt arbete eftersom vi 
alla ”bara är människor”. Så länge vi inte 

självkritiskt ens vågar se våra fantastiska 
men också ibland bisarra könsegenheter 
och därmed aktivt kan börja arbeta med 
möjligheterna och hindren kan vi inte 
räkna med att tas på allvar i medvetehets-
själens tid. 

Som illustration vill jag tillägga att två 
mycket kompetenta och självständiga 
kvinnor lämnat sitt uppdrag efter mycket
kort tid under de åren jag har verkat i sty-
relsen.

Jag har som sexbarnsmor och egen fö-
retagare själv behövt skapa min plats. Där-
vid har jag ibland tvingats göra avkall på 
mina ”älskvärda sidor”.

 Här vill jag tacka för alla medlemmars 
förtroende och många vänners konkreta 
hjälp som gjorde det möjligt att utveckla 
och genomföra en rad initiativ.

Jag ser fram emot att fortsätta att verka 
för vårt påbörjade förändringsarbete!
  
Järna i maj 2o14

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

Nordiskt 
styrelsemöte på 

Island
Janne Silvasti

Här följer en kort sammanfattning av 
mötet med styrelserna från Antroposo-
fiska sällskapen i alla nordiska länder.

Syftet med möten var att ”sy” ihop pro-
grammet till ”Norden i Goetheanum –
Goetheanum i Norden”, ”Vad har jag med 
dig att göra?” 

Mötet började med en liten beskrivning 
om Islands historia samt hur verksamhe-
terna har kommit till och hur det är med 
det isländska sällskapet. Projektgruppen. 
Sissel Jenseth, Tinken Laurantzon och 
Raili Haake presenterade sitt program-
förslag. De hade gjort ett stort arbete för 
att sammanställa de tiotal olika program-
punkter som ska visas i Goetheanum och 
som är från alla nordiska länder.

Ett av programmen är Norrein eller 
”sökande under en nordisk himmel”. En 
teaterföreställning där det deltar både 
skolbarn och amatörskådespelare osv. 
från varje nordisk land. Ett modernt mys-
teriespel där avslutningen är oskriven.

Vi fick höra Gudjon Arnason berätta om 
spelets bakgrund och vilka turer han 
har haft med projektet. Spelet vilar på de 
nordiska mytologierna och på den antro-
posofiska människosynen.

Som studiematerial hade vi 5:e föredraget 
i ”Människoväsen, människoöde och världs-
utveckling” av Rudolf Steiner. En föredrags-
serie som han höll i Kristiania, 16-21 maj 1923. 
Sigfús Gudfinnsson och Harald Haakstad 
höll var sin inledning till samtal.

Med livligt samtal och bra styrning blev 
resultatet av sammankomsten bra. Vi kun-
de enas om det mesta. Så som det är med 
den här typen av projekt där det finns 
hundratals människor inblandade, så är 
tålamod guld värd. Hatten av för projekt-
gruppen

Vi hann även sträcka på benen mellan 
alla möten. Vi fick en rundvisning av 
Waldorfskolan i Lækjarbotnum av Solveig 
Thorbergsdóttir. Och det första vi gjorde 
när vi kom till Island var att vi badade i 
”Blå lagunens” svaveldoftande och heta 
vatten. Det är ett ”måste” när man kom-
mer till landet.

För att det ska vara på riktigt måste 
man vandra på Island. Vandringen gick 
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lätt komma fram till ett sådant jag men då 
sker det på bekostnad av sanningen.

Grundstenen visar en övningsväg. Hur 
kan vi leva i sanning, känna i sanning, 
tänka i sanning? Genom att förstärka 
viljekraften som lever i lemmarna, käns-
lans kraft som verkar genom hjärtats 
och lungornas slag, tankekraften som 
verkar genom vilande huvudet - öva an-
de-erinrande, öva ande-besinnande, öva 
ande-skådande. Målet är att nå ett äkta 
väsensmöte i stället för att stanna i be-
greppens värld, att stiga från speglande 
månkrafter till sol kraftens verklighet. 

Jörgen Smit visar oss hur vi på olika 
sätt kan lura oss själva när vi arbetar med 
antroposofi. Vi behöver bli mycket mer 
medvetna. Om det antroposofiska arbetet 
inte leder till vår förvandling har vi inte 
fyllt vår uppgift. Mänskligheten står vid 
ett vägskäl. Kan den inte lösgöra sig från 
den förhärjande materialismen och fun-
damentalismen - två sidor av samma sak 
- som river sönder det sociala och göder 
maktkampen kan det gå riktigt illa. An-
troposofer bör verka som pionjärer för 
förnyelsen. - Det gäller att upptäcka och 
förlösa den spirande framtida människ-
ans vilja, ”den eviga individualite ten i 
arbetet med stoffet, sökande sitt sanna 
väsen, sitt eget ursprung: Det vill säga an-
de-erinran”. När vi blir varse detta jag ser 
vi samtidigt alla människor i sin strävan. 

Genom att öva ande-besinning kan 
vi genom hjärteorganet, känslan, bli 
helt närvarande i nuet, ”de böljande 
världs-varde- gärningarna som förenar 
det egna jaget med världsjaget”. Genom 
det vilande huvudet, det mest döda inom 
oss vaknar vi till medve tande om världs-
tankarna, gudarnas eviga mål som ”skän-
ker världs -väsens-ljus åt egna jaget till fri 
vilja”. Endast handlingar ur insikt kan 
kallas fria. Så visar Grundstenen väg till 
att leva, att känna, att tänka i sanning.

Jörgen Smit anger i korthet hur vårt ar-
bete i grupperna kan urarta på olika sätt. 
Man kan fastna i bestämda tankeformer, 
de är riktiga och nu kan jag dem. Men, 
det är inte transparen ta tankar. Det blir 
allt för lätt tankar man vill hålla fast som 
dogmer och man blir sekteristisk. Redan 
genom att tankarna stelnar blir de dog-
matiska och sekteristiska och en huvud-
fiende till antroposofin, säger Smit. Man 
kan hävda att man inte vill något sekteris-
tiskt och ändå kan man sitta fast i till upp 
över öronen! Transparenta tankar däre-
mot leder till väsensmöte. Men problemet 
är att vi ställs inför ett svårt dilemma om 
vi vill leva ”i sanning”. Å ena sidan varnar 
Steiner uttryckligen för auktoritetstro. 
I föredragsserien ”De enskilda folksjä-
larnas mission i samband med den ger-
mansk  nordis ka mytologin” som hölls i 

Kristiania (Oslo) 191o, säger Steiner i slutet 
av sista föredraget: ”Ni skall inte ta något 
på auktoritet. De bästa antroposoferna 
är de som tar det som sägs närmast som 
en väckelse och sedan ställer det i livets 
tjänst för att pröva det på livet självt. Ty på 
varje stadium i livet kan man pröva vad 
som sägs utifrån rosenkreutziska källor. 
–Det är inte antroposofiskt att anta något 
som dogm”. Och några meningar innan: 
”Jag ber er att vänja er av med auktori tets-
principen; ty auktoritetsprincipen skulle 
bli till skada för oss”. 

Å andra sidan: hur många förmår av egen 
kraft tränga in i rozenkreu tziska källor? 
Steiner är unik genom att både med stor 
auktoritet skildra den andliga världen 
och samtidigt säga, tro inte vad jag sä-
ger, forska själv. Först det som nått jaget 
har verkligt värde. Låt det jag sagt främst 
tjäna som väckelse. Mycket av det Stei-
ner sagt är uppslag som vi kan vidareut-
veckla, så t ex waldorfpedagogiken. Men så 
finns det stora områden där vi bara kan 
förlita oss på Steiner. Vi kan inte säga 
”jag vet”. Om vi då säger ”vi vet genom an-
devetenskapen” lever vi inte i sanning. I 
sanning kan vi säga ”enligt Steiner” och 
samtidigt säga: jag har förtroende för det 
Steiner har sagt, jag arbetar med det. När 
Steiner själv säger ”wir wissen durch die 
Geistenswissenschaft” då är det något 
annat än när vi slentrianmässigt säger 
så. Vi kan inse Steiners storhet utan att 
därför känna oss tvingade till blind tro. 
Vi arbetar på vår utveckling, att ständigt 
kunna vidga vårt medvetan de. Av våra mot-
ståndare blir vi snart avslöjade om vi är 
dogmatiska steiner ister samtidigt som 
vi hävdar att vi arbetar på vetenskaplig 
grund. 

Antroposofin behöver ta ett nytt stort 
steg om vi skall kunna fylla vår uppgift 
i enlighet med Jörgen Smits föredrag. Vi 
måste bli mer medvetna om vårt indivi-
duella ansvar och leva med i tidens och 
mänsklighetens nöd med förvandlingskraft. 
Uppträder vi som avskärmade sekterister, 
besserwiss rar, drar vi ner antroposofin. 
Men arbetar vi på vår utveckling kan vi 
utstråla något, som berör människorna 
och väcker förtroende för antroposofin 
hos omvärlden liksom för det vi kan ut-
veckla utur antroposofin i praktiskt arbete.

förstås till en riktigt naturligt varm källa. 
Vi var några som tog chansen och gick ett 
par timmar i fjällandskapet till ett varmt 
bad och tillbaka. Det var häftigt.

Besök hos konstnären Páll á Húsa-
felli gav den känslan av Island som man 
hade hört talas om. En multikonstnär som 
spelade för oss med sin egen tillverkade 
stenxylofon. Och svar på frågan: ”Om 
han kunde spela som stenarna själv lå-
ter?”, fick vi höra hur klar och rik den 
nordiska himmelen är.

Han arbetade även med porträtt mål-
ning, ”is-tryckbilder” och han hade mejslat 
människor och väsensartade ansikten på 
stenar.

 Dessa fyra dagar var välfyllda och rika 
av samtal och studier.

 

l ä s a r b r e v

Antroposofi 
i sanning?

Hans Möller

Hur kan vi utveckla antroposofin i san-
ning?

Jörgen Smit har i boken ”Skolningsväg 
och livspraxis” tagit upp frågan om antro-
posofins framtidsuppgif ter, en serie om 
fem föredrag hållna vid ett arbete med 
ungdomssektionen 1986-87 i Den Haag. 
I första föredraget säger han, att trots 
allt arbete som uträttats sedan julmötet 
1923/24 är det ändå för lite i förhållande 
till de uppgifter som krävs i vår tid. ”Vill 
man vara realistisk så måste man säga att 
vi tills vidare har kommit till korta. – Vi 
ser att vi står mitt i stormen i denna kri-
gens tid både i det yttre och det inre och 
vi har bara fått till lite”. 

–Vi måste söka för nyelsekrafter. Och 
en sådan kraft har ett förstärkt arbete med 
grund stensmedi tatio  nen. Jörgen Smit vi-
sar i de fem föredragen en väg till fördjup-
ning och förnyelse. Målet är att utveckla 
ett väsen, Antroposofia, ett gemensamt 
jag som kan verka i var och en. I vår tid 
kan det bara bli sant genom individualite-
ten - den enskildes obetingade sannings-
sökan. Detta ligger helt i framtiden, säger 
Smit. - Hur kan vi förena den våldsamma 
spänningen mellan den enskilde och en 
gemenskap utan att det blir sekteristisk? 
Det är mycket svårt. Partier, sekter kan 
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l e v na d s t e c k n i ng

Ulf  
Herrström

Lena Forsberg

Ulf Herrström o8.o7.1938–16.11.2o13
Under 7o-, 8o- och 9o-talen var jag bosatt i 
Järna och verksam där som lärare i olika 
skolor, i grundskolan, Solvikskolan och 
Mariaskolan. Våren 1993 blev min mor 
sjuk och jag kände som min plikt att flytta 
”hem” till Skåne och finnas till hands för 
henne under hennes sista år.

Med den uppgiften följde att också ta 
hand om en 1o  ooo m2  stor skogs- och 
trädgårdstomt vid sjön Immeln. Jag var 
född där, hade vuxit upp där och var 
starkt förbunden med naturen där. Så för 
mig var det inget svårt beslut att ta.

Tomten låg på rätt sida om sjön, som-
markvällarna var långa och varma i 
kvällssolen. Simturerna sträckte sig mel-
lan öarna. En och annan gädda eller ab-
borre drygade ut matkontot.

Men hur tar man hand om en trädgård? 
Immelsjön ligger i den nordligaste utpos-
ten av äppeldistriktet med Vångadalen 
och Österlen som fruktbara områden 
söderut. Min far var intresserad av fruk-
todling och hade planterat många olika 
sorters äppelträd genom åren. Han dog 
ung, träden var nu vildvuxna och behöv-
de vård. Lyckligtvis hade jag deltagit i 
trädvårdskurser i Järna under Ekkehart 
Wroblowskis ledning. Nu fick jag tillfälle 
att utöva det jag lärt i praktiken.

Men den stora tomten hade flera möj-
ligheter. Under min barndom var vi så 
gott som självförsörjande på grönsaker, 
frukt, potatis och ägg. Mina föräldrar 
var båda lantbrukarbarn och de tog 
med sina kunskaper och traditioner 
när de satte bo. Men potatisland, jord-
gubbsland och grönsaksland hade ef-
terhand besåtts med gräs och bostads-
husen omgavs nu av stora gräsmattor. 
Min tanke var inte att så och odla i sam-
ma utsträckning som mina föräldrar 
hade gjort. Men något ville jag ändå för-
söka. Och tankarna kring biodynamisk 
odling hade ju levt runt omkring mig 
under alla år i Järna.

Jag tog reda på att Biodynamiska För-
eningen hade en gren i Sydsverige som 
leddes av en man vid namn Ulf Herr-
ström. Han skulle bo i Knislinge. Knis-
linge är grannby till Arkelstorp-Mjönäs, 
som var byn jag kommit till. Alltså tog jag 

kontakt med Ulf och det var början på en 
nära vänskap genom alla följande år.

Det fanns på den tiden ett nätverk av 
biodynamiska odlare i södra Sverige, och 
Ulf var ”spindeln i nätet”. Man träffades 
på varandras gårdar regelbundet och tog 
del av varandras odlingar, hjälpte varan-
dra, gav varandra tips och råd och inte 
minst – man umgicks och hade trevligt 
tillsammans. Det fanns alltid ett studium 
på gång och olika teman som bearbeta-
des.

Jag minns ett år, då hade jag den stora 
glädjen att få vara med när alla de olika 
preparaten tillverkades. Vi samlade mask-
rosor och rölleka och dagen innan hade 
jag varit med Ulf på en utflykt till en plats 
där valerianan växte hög och riklig. På 
gården hos Lisbeth och Torgny i Stehag 
var vi sedan fullt sysselsatta med att stop-
pa i kohorn, röra i tunnor och vad allt mer 
som hörde till. Jag fick också med en liten 
del av preparaten till min trädgård.

Dit hade jag köpt ett lass färdigbrunnen 
kogödsel, grävt upp ett lagom stort grön-
saksland och mitt odlande hade tagit sin 
början. Under flera år njöt min mor och 
jag av egenhändigt odlade rödbetor, mo-
rötter, sallad, bönor, pumpor m.m. Och 
Ulf fanns alltid till hands om jag behövde 
fråga om något.

Ulf var inte den som tog ytligt på frågor 
som dök upp. Han gav sig aldrig förrän 
det fanns ett djupgående och uttömman-
de svar på problematiken. Jag har alltjämt 
kvar den tjocka pärm av kompendier och 
studiemateriel som kom mig till del ge-
nom Ulfs försorg. Då och då bläddrar jag 
i den för att friska upp mina kunskaper.

Så småningom blev de 1o  ooo m2 för 
många även för mig. Nu har jag bytt ut 
dem mot en radhustomt på 284 m2 i Kristi-
anstad. Helt utan jord under naglarna kan 
jag inte vara. Också Ulf kom så småning-
om att bo i Kristianstad tillsammans med 
sin fru Marianne. Vi besökte varandra 
ibland och det var alltid roligt att tillsam-
mans med Ulf fördjupa sig i den ena eller 
andra frågan kring jordens överlevnad. 
Han var en stor inspiratör till att skapa lä-
kedom för jord och människa. Jorden be-
höver många sådan som Ulf Herrström. 
Jag är glad och tacksam att vi fick mötas.

Till minne
Medlemmar som rapporterats avlidna 

sedan förra numret av Forum

Ann-Mari von Wachenfeldt, Kisa
1919-1o-12 - 2o14-o4-o3

Margareta Stenström, Stockholm 
2o14-o4-o3

Martin Hoffman, Täby
2o14-o5-o4

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

Vi har välkomnat 21  nya medlemmar och 
noterat 11 utträden hitills i år (i Sverige). 

Goetheanum meddelade att man under 
perioden 11 mars 2o14 till 7 april 2o14 
välkomnat 83 nya medlemmar och no-
terat 34 utträden i Allmänna Antropo-
sofiska Sällskapet.

 
Källa: Anthroposophy Worldwide nr 5 2o14.



Årsmötet 2o14

Protokoll fört vid årsmötet i Antroposo-
fiska sällskapet i Sverige den 5 april 2o14 
på Skillebyholm i Järna. 

Närvarande: 58 medlemmar deltog i 
årsmötet.

 
1. Välkomsthälsning och inledning till 
årsmötet

Ordföranden Dick Tibbling hälsade 
alla välkomna och inledde mötet med att 
tala om betydelsen av det salutogenesis-
ka inslaget i Antroposofiska Sällskapets 
uppdrag och arbetssätt. Salutogenes be-
tyder hälsans ursprung och härrör från 
latinets salus (hälsa) och grekiskans ge-
nesis (ursprung). begreppet innehåller i 
sin tur tre andra begrepp som står i rela-
tion till varandra: –begriplighet – hanter-
barhet – meningsfullhet.

Begriplighet handlar om förmågan att 
uppleva omständigheterna som förnufts-
mässigt gripbara och tydliga. Hanterbar-
het handlar om att man inte känner sig 
som ett offer för omständigheterna utan 
att man kan påverka sin situation. Me-
ningsfullhet innebär att man upplever att 
det finns en mening även med olyckliga 
situationer och att man kan ta sig ur kris-
situationer med sin värdighet i behåll. 
Dick avslutade med att läsa sista delen av 
grundstensmeditationen och att sedan 
citera Rudolf Steiners ord om betydelsen 
av att vi tar med oss det varma och läkan-
de i denna meditation i våra hjärtan, i 
vårt arbete.

2. Minnesstund för de döda
Mats-Ola Ohlsson läste upp namnen på 
de medlemmar som avslutat sitt jordiska 
liv sedan förra årsmötet. Bjarne Edberg 

höll en betraktelse i anslutning till detta.
3. Mötets öppnande
Ordföranden Dick Tibbling öppnade for-
mellt årsmötesförhandlingarna och häl-
sade de närvarande välkomna.

4. Val av mötesordförande, sekretera-
re och två justerare, tillika rösträknare 
Till ordförande valdes Pär Granstedt. 
Till sekreterare valdes Per Hallström 
Till justerare tillika rösträknare valdes 
Helena Yli-Koski och Ilve Steiber.

5. Frågan om mötets stadgeenliga utlys-
ning
Att mötet blivit stadgeenligt utlyst beja-
kades. Kallelsen hade postats  tre veckor 
före mötet. 

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. 
 
7. Fastställande av röstlängd
Ett papper sändes runt där de närvarande 
kunde skriva upp sig, så att en namnlista 
skulle finnas som underlag för röstlängd, 
för den händelse att rösträkning skulle 
bli aktuellt.
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och 
årsredovisning
Styrelsens verksamhetsberättelse före-
drogs av Dick Tibbling. Föreningen ba-
lans- och resultaträkningar föredrogs av 
Per-Erik Jonsson. Diskussion följde om 
kostnaden för bevakningsbolag som anli-
tats efter den anlagda branden på Nibble 
Gård. Christoffer Amundin ifrågasatte 
att ASiS som är en riksförening och inte 
äger några lokaler i Järna skulle var med 

och betala för bevakningsuppdraget, inte 
minst då t ex Robygge inte ens fått en frå-
ga om detta. Christoffer lade själv tusen 
kronor till en fond för att ASiS skulle slip-
pa den här kostnaden och hoppades dels 
att fler skulle kunna bidra på liknande 
sätt, dels att det skulle komma en faktura 
till Robygge för bevakningen.
Noterades särskilt att bidraget till  
Goetheanum förra året kunde betalas i 
sin helhet enlig budget.
 
9. Revisionsberättelser för det gångna 
verksamhetsåret
Revisionsberättelsen från Katarina  
Nyberg, Hummelkläppens Revisionsby-
rå, samt rapport från internrevisorn Len-
nart Wennerblom lästes upp av Per-Erik 
Jonsson. 
 
1o. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfri-
het för 2o13 års förvaltning, samt besluta-
de att årets resultat, - 58 323 kr, överförs i 
ny räkning. 
 
11. Redovisning av den process som 
pågått sedan årsmötet 2o13 för att ut-
veckla och förnya arbetsformerna för 
Antroposofiska Sällskapet i Sverige  
Dick Tibbling inledde: Vid senaste års-
mötet i Antroposofiska Sällskapet i 
Sverige beslutades att samtliga styrel-
seledamöter ska ställa sina platser 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 arbetsformerna 
i styrelsen och i den antroposofiska rö-
relsen generellt.  Viktiga frågor har varit: 
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Hur ser relationen ut mellan de antropo-
sofiskt orienterade verksamheterna och 
Antroposofiska Sällskapet i Sverige? Hur 
ser relationen ut mellan verksamheterna 
och de olika sektionerna inom den ”Fria 
Högskolan för Antroposofi”? Hur ser re-
lationen ut mellan sektionerna i Högsko-
lan? Vad innebär det att Antroposofiska 
Sällskapet ska ”bära” en fri högskola för 
antroposofi? (Se utförligare text om detta 
i kallelsen).

Maria Bergbäck beskrev arbetet under 
det gångna året ur sitt perspektiv som 
anlitad konsult och exemplifierade den 
återkoppling hon fått från deltagarna i 
processen, dvs styrelsen och medlem-
marna: utmaningen ligger i att det indi-
viduella ska få plats i det gemensamma; 
hur vi kan utvecklas tillsammans i mötet 
och se vad den andra kan bidra med; det 
behövs förtroende och samordning; vad 
blir uppgiften för ASIS; vilka arbetsfor-
mer ska vi ha?

 
Ulrike von Schoultz gav också ett bidrag: 
– Det har hänt mycket under året, med-
lemmarna har bidragit starkt. I styrelsen 
insåg vi att vi behövde förnyelse och för-
bättra ekonomin. Vi beslutade att ställa 
våra platser till förfogande, men vi hade 
olika bilder av vad detta betydde. Försla-
get till ny styrelse är nu fyra män och en 
kvinna. När det gäller livet i Sällskapet 
kommer mycket att vara avhängigt av en 
aktiv periferi – ett aktivt medlemskap.

Sune Nordwall: Jag vill understryka be-
tydelsen av ett hälsosamt tillstånd för AS. 
Målet med nygrundandet av AS 1923 var 
att ge AS en sådan form som antroposofin 
behöver för sin vård. Detta misslyckades 
av olika skäl som finns utförligt beskriv-
na, bl a på min hemsida. Om vi fokuserar 
på vad Rudolf Steiner gjorde under sitt 
sista levnadsår kan vi få en förståelse för 
vad vi behöver göra i dag för att utveckla 
AS. 

Per H: – Medlemskapet förväntar sig 
att styrelsen tar initiativ och står för en 
långsiktig tanke med AS. Vi behöver bli 
tydligare med vad vi står för som Antro-
posofiskt Sällskap och som antroposofis-
ka verksamheter. Vi behöver också finna 
former för verksamheternas medverkan i 
utvecklingen av antroposofin.

Vi är väldigt frihetliga med tolkningen 
av vad vi menar med antroposofi. Följden 
av det är att antroposofi kan vara nästan 
vad som helst. Rudolf Steiners tanke med 
det nya AS 1923 var att det skulle bli ett 
yttre konkret uttryck för att de antropo-
sofiskt engagerade människorna vill vår-
da det själsliga livet med utgångspunkt 
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från en vetenskap om den andliga värl-
den, samt att vården om en sådan veten-
skap saknas i nutidens civilisation. Vi, 
AS, Trialog m fl hoppas till hösten kunna 
kalla till ett möte för bildandet av ett nät-
verk för verksamheter som vill vara med 
och utveckla och förtydliga detta. Det 
skulle kunna ses som den tredje grenen 
i det antroposofiska projektet, vars delar 
då utgörs av: Antroposofiska Sällskapet, 
Fria Högskolan för Antroposofi och När-
verket för Antroposofiska Organisatio-
ner.

Erling Tharaldsen: I processen med att 
utveckla arbetsformerna har jag saknat 
en återblick på de erfarenheter vi gjort. 
Vi söker en läkande terapi – då måste vi 
studera och diagnosticera ”patienten” för 
att därifrån utveckla en terapi. Tre saker 
hör inte hemma i AS: politik (dvs att be-
slut fattas på andra ställen), dogmatik och 
sekterism. Detta är viktiga aspekter att 
vara uppmärksam på, hur känner vi igen 
dessa när det vill göra sig gällande?

Astrid Andersson: – Hur får vi vår värme 
här på mötet att nå till alla medlemmar i 
Sverige, så att antroposofin blir en levan-
de gemenskap över hela landet, i hela den 
antroposofiska periferin?

Ajournering för lunchpaus
 

12. Valberedningen presenterar sitt för-
slag

Maria Norberg beskrev valbered-
ningens förslag och hur man arbe-
tat under året samt svarade på frågor:  
Valberedningen har utgjorts av Rasmus 
Thomsen, Lena Christina Olofsdotter 
och Maria Norberg.

Uppdraget till valberedningen från 
förra årsmötet var: – att se över styrel-
sens arbetsformer, – att se över styrel-
sens sammansättning tillsammans med 
styrelsen, – att kartlägga den kompetens 
som behövs i det framtida arbetet och – 
att föreslå årsmötet lämpliga kandidater 
till styrelsen. 

Valberedningen föreslår att den nya 
styrelsen utgörs av fyra personer (förut-
om generalsekreteraren som väljs i sär-
skild ordning). Förslaget är Dick Tibbling 
på ett år, Per-Erik Jonsson på ett år, Anni-
ka Diesen på två år, och Janne Silvasti på 
två år, samt Mats-Ola Ohlsson som gene-
ralsekreterare.

Till ny valberedning föreslår valbe-
redningen: Cristina di Marco, Martin  
Pietsch och Per Hallström. 

Om valberedningens arbete: Vi gjor-
de en arbetsplan för vårt arbete. Vi titta-
de noga på uppdraget och stadgarna. Vi 
skulle föreslå lämpliga kandidater. 

Styrelsens uppdrag är att ansvara för eko-
nomin, arbeta enligt verksamhetsplanen, 
ansvara för kansliet, Forum Antroposofi 
och kontakt med medlemmarna. Vi ut-
gick från ändamålet i stadgarna: – att 
vara en social mötesplats för människor 
med intresse för antroposofi och att be-
främja forskning på det andliga områ-
det. – att främja utbildning samt nordiskt 
och internationellt samarbete och att 
vårda relationen till det Allmänna An-
troposofiska Sällskapet i Dornach. – att 
på ett solidariskt sätt bidra till finansie-
ringen av Goetheanum som ett centrum 
för Fria Högskolan för Antroposofi som 
är ett fristående organ inom Sällskapet. 
Vi märkte att styrelsearbetet var myck-
et omfattande. Vi föreslog styrelsen att 
träffa medlemmarna mer och engagera 
dem i arbetet. Vid novembermötet ut-
tryckte medlemmarna två huvudsakli-
ga önskningar – tydlig administration 
– starkt behov av sociala mötesplatser, 
forskning, utveckling, esoterik I vårt 
uppdrag ingick också att styrelsen behö-
ver ha: yrkesspridning, geografisk sprid-
ning och förmåga till ekonomihantering. 
Vi kom fram till att det fanns två vägar: 
en stor styrelse som gör det mesta själv 
eller en liten styrelse som knyter arbets-
grupper till sig. Valberedningen har vänt 
sig till medlemmarna och det har kom-
mit många förslag på styrelsemedlem-
mar. Vi har inte haft möjlighet att följa 
upp huruvida alla föreslagna också står 
till förfogande som styrelseledamöter. 
I vårt förslag har vi beaktat alla de frågor 
som nämnts här under årsmötet: frå-
gan om yrken, geografisk spridning etc. 
Det har funnits en önskan om förnyelse 
och om kontinuitet från medlemmarna, 
därför föreslår vi att två personer ur den 
gamla styrelsen ska återväljas. Angående 
genusperspektivet och bristen på balans 
mellan könen i styrelsen: 8o% av de som 
föreslagits av medlemmarna är män. I 
förslaget till valberedning är genusoba-
lansen den motsatta. Vi menar att upp-
draget till den nya valberedningen be-
höver vara att fortsätta det arbete vi har 
gjort, med att vara ett lyssnade öra och en 
kritisk vän till styrelsen.

Listan med förslag från medlemmarna 
på styrelsemedlemmar lästes upp. Den 
innehöll ett 4o-tal namn, inlämnade av 
ett drygt tiotal förslagsställare.

Mats-Ola Ohlsson, som var föreslagen 
till en ny mandatperiod som generalse-
kreterare, berättade om sitt arbete.

De föreslagna styrelseledamöterna 
presenterade sig och beskrev hur de ville 
bidra till styrelsearbetet: Dick Tibbling, 
Per-Erik Jonsson, Annika Diesen Amun-
din, Janne Silvasti och Sune Nordvall.
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13. Val av styrelse
Antal ledamöter: Årsmötet beslutade   att 
antalet ledamöter skulle vara fyra + Gene-
ralsekreteraren

a) Val av generalsekreterare. Till gene-
ralsekreterare för tre år valdes Mats-Ola 
Ohlsson.

b) Val av styrelse. Föreslagen på årsmö-
tet var: Sune Nordwall.

Årsmötet beslutade i enlighet med val-
beredningens förslag. Till ledamöter i 
styrelsen, förutom generalsekreterararen 
valdes Dick Tibbling, Per-Erik Jonsson, 
Annika Diesen Amundin och Janne Sil-
vasti. 
 
14. Val av revisorer
Valberedningens förslag var omval Ka-
tarina Nyberg, Hummelkläppens Revi-
sionsbyrå, samt till internrevisor Lennart 
Wennerblom.
Årsmötet beslutade i enlighet med valbe-
redningens förslag.
 
15. Val av valberedning
Valberedningens förslag till ny valbe-
redning var Christina di Marco, Martin 
Pietsch och Per Hallström.
Årsmötet beslutade i enlighet med valbe-
redningens förslag.

16. Inkomna motioner samt styrelsens 
förslag till stadgeändring

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

1. Lägga till i § 4 Ändamål: ”på initiativ 
av Rudolf Steiner” efter ”Vägledande för 
sällskapet är vad som”.

2. Lägga till i § 5 Medlemskap: ”Med-
lem i sällskapet blir samtidigt medlem i 
Allmänna antroposofiska sällskapet.” ef-
ter ”Varje medlem betalar en årlig avgift 
till Antroposofiska sällskapet i Sverige”.

3. Ändring i § 11 Generalsekreteraren, 
sista meningen: ”Omval kan ske tre (tidi-
gare två) gånger i följd”.

Årsmötet beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag på alla tre punkterna. 

Motion från Christoffer Amundin an-
gående sällskapets medlemsmatrikel 
- Att stämman fattar beslut om nedanstå-
ende policy för föreningens medlems-
matrikel.

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. Sty-
relsen hade inget förslag till beslut motio-
nen om medlemsmatrikeln.

Årsmötet beslutade att återremittera 
förslaget till styrelsen som föreslås till-
sätta en arbetsgrupp som närmare utre-
der de olika alternativen så att frågan kan 
behandlas på höstmötet 2o14.

Motion från Jens-Christer Lassen gällan-
de ändring av § 7 i stadgarna
Jens-Christer Lassen lämnade följande 
motion till årsmötet 2o13 gällande änd-
ring av § 7 i stadgarna: Texten i § 7 som 
preciserar när höstmötet ska hållas fö-
reslås ändras från ”Höstmötet hålls före 
mitten av november månad på plats som 
styrelsen bestämmer” till ”Höstmötet 
hålls senast i november månad på plats 
som styrelsen bestämmer”.

 
Vid årsmötet 2o13 beslutades att anta 
ändringsförslaget. Ett andra beslut hade 
dock fordrats av höstmötet 2o13 för att 
införa ändringen i stadgarna. Genom en 
försummelse kom inte ändringsförslaget 
med i kallelsen till höstmötet och kunde 
därför inte beslutas där. Det innebär att 
ändringsförslaget måste tas upp för be-
handling på nytt vid årsmötet 2o14 och att 
ett andra beslut fordras av höstmötet 2o14 
för att ändringarna ska gälla.

Årsmötet beslutade att bifalla motionen.
 
17. Uppföljning av budget och verksam-
hetsplan för 2o14. Arne och Gertrud 
Klingborg  1oo år
Styrelsen berättade genom Per-Erik  
Jonsson att man följer den på höstmötet 
2o13 beslutade budgeten och verksam-
hetsplanen, samt att förberedelsearbetet 
för firandet av Arne och Gertrud Kling-
borg 1oo år fortlöper.
 
18. Seija Zimmermann, styrelseledamot i 
Allmänna Antroposofiska Sällskapet be-
rättade om aktuella frågeställningar och 
om arbetet vid Goetheanum.
 
19. Fastställande av tidpunkt för kom-
mande möte samt sista motionsdag
Datum för höstmöte fastställdes till 25 
oktober 2o14 och sista motionsdag till 12 
sept. Förslag finns att höstmötet ska vara 
i Umeå. Mötet överlät till styrelsen att 
fastställa platsen för höstmötet.
 
2o. Övriga frågor som rör föreningen
Ett förberedelsearbete har startat för att 
bilda en arbetskrets för socialvetenskap-
ligt sektionsarbete.

Joel Hallklint berättade om hur sekre-
tariatet tar hand om och besvarar med-
lemmar som meddelar att de vill utträda 
ur ASiS. Antalet nya medlemmar som 
tillkommit har sakta ökat de senaste 
åren.

 
21. Årsmötesförhandlingarnas avslutande

 
22. Grundstenen lästes
 
 

 
Vid protokollet:
Per Hallström
 

 

 

Justeras:
Helena Yli-Koski
 
 

 

Ilve Steiber 



Högskolekretsen
Lokal:  Kulturhuset i Ytterjärna 
Söndag 21 september, kl 14 – 17.3o 
Söndag 23 november, kl 14 – 17.3o

Dormsjö
14 sept kl. 1o –12 arbete m. klassmaterialet
2 nov kl. 1o – 12 arbete m. klassmaterialet
Klassansvariga: Martin Hausner och 
Malte Nordling

Göteborg
Lördagar kl 1o.oo – 12.oo
Plats: Vitalismottagningen, Jungmansga-
tan 24, 413 11 Göteborg
Klassansvariga: Vendela Klose, 
Inger Wennerblom, Alexandra Ivan

23 aug  4e klasstimmen
27 sept 4e klasstimmen
25 okt 5e klasstimmen
22 nov 5e klasstimmen
13 dec 5e klasstimmen
24 jan 6e klasstimmen
28 febr 6e klasstimmen
28 mars 6e klasstimmen
25 apr 7e klasstimmen
3o maj 7e klasstimmen

Järna
Lördag den 6 september
9.3o - 1o.3o  Meditationsarbete 
kring första klasstimman.
11.oo - 12.oo Första klasstimman.

Lördag den 4 oktober
9.3o - 1o.3o  Meditationsarbete 
kring andra klasstimman.
11.oo - 12.oo Andra klasstimman.

Lördag den 22 november
9.3o - 1o.3o  Meditationsarbete 
kring tredje klasstimman.
11.oo - 12 .oo Tredje klasstimman.

Arbete med eurytmi i samband med de 
nitton klasstimmarna.

Under tre tisdagkvällar i höst kommer 
ett fördjupat arbete med eurytmi att äga 
rum på Kulturhuset. Det vänder sig i för-
sta hand till högskolemedlemmar, som är 
utbildade eurytmister, men även de hög-
skolemedlemmar som känner eurytmins 
grunder väl kan delta. En inbjudan med 
mer information kommer att sändas ut 
under sommaren. 

Högskolearbete med Paul Mackay, 
Goetheanum, söndag den 12 oktober 

Ett högskolearbete kring temat ”Medita-
tion” kommer att äga rum på Kulturhuset 
söndagen den 12/1o. Program meddelas 
senare.

Klassansvariga i Järna: Anna Hallström 
och Inger Hedelin

Kalmar
Lördagen den 2o september kl 9.oo– 11.45 
(klasstimme 8, eurytmi och samtal)
Lördagen den 25 oktober, kl 9.oo – 11.45 
(klasstimme 9, eurytmi och samtal)
Lördagen den 22 november, kl 9.oo– 11.45 
(klasstimme 1o,  eurytmi och samtal)
Lokal: Eurytmirummet i Kalmar 
Waldorfskola
Klassansvariga: Britt-Mari Skeppstedt 
och Hans Johannesson 

Norrköping
7 sept kl 1o.oo 4:e klasstimmen läst
5 okt kl 1o.oo 4:e klasstimmen 
gemensam bearbetning
9 nov kl 1o.oo 5:e klasstimmen läst
7 dec kl 1o.oo 5:e klasstimmen 
gemensam bearbetning
Klassansvariga: Birgitta Johansson, 
Elisabet Löve

Stockholm
Onsdag 3 september kl 19:oo 
15:e klasstimmen fritt hållen 
Onsdag 17 september kl 19:oo 
16:e klasstimmen fritt hållen   
Onsdag 1 oktober kl 19:oo 
17:e klasstimmen fritt hållen 
Onsdag 15 oktober kl 19:oo 
18:e klasstimmen fritt hållen  
Onsdag 12 november kl 19:oo 
19:e klasstimmen fritt hållen
Onsdag 26 november kl 19:oo 
1:a repetitionstimmen fritt hållen

Högskolesammankomst:  
Lördag  13 december kl 1o – 13 
2:a repetitionstimmen fritt hållen.

OBS:  Tag med det blå kortet även till 
högskolesammankomsten.
Klassansvariga i Stockholm:  Thomas 
Andersson, Louise Ejefors, Göran Nilo.
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Lund
Fredag 5 sept 17.oo Klassarbete
Fredag 3 okt 17.oo Klassarbete
Fredag 7 nov 17.oo Klassarbete
Fredag 5 dec 17.oo Klassarbete
Fredag 6 febr 17.oo Klassarbete
Fredag 13 mars 17.oo Klassarbete
Fredag 1o april 17.oo Klassarbete
Fredag 8 maj 17.oo Klassarbete
Klassansvarig: Lars Fredlund

Umeå
Söndag 7 sept 9 klasstimmen
Söndag 5 okt 1o klasstimmen
Söndag 9 nov 11 klasstimmen
Söndag 7 dec 12 klasstimmen
Klassansvariga: Janecke Wyller och 
Ursula Flatters

Växjö
Lördag  3o aug o9.oo Klassarbete
Lördag  27 sept o9.oo Klassarbete
Lördag  25 okt o9.oo Klassarbete
Lördag  29 nov o9.oo Klassarbete
Lördag  31 jan o9.oo Klassarbete
Lördag  28 febr o9.oo Klassarbete
Lördag  28 mars o9.oo Klassarbete
Lördag  25 april o9.oo Klassarbete
Lördag  3o maj o9.oo Klassarbete
Klassansvariga: Lars Fredlund och 
Karin Andrén

Örebro
31 augusti  kl. 14,oo-16,oo, samtal 
och klassarbete 
19 oktober kl. 14,oo-16,oo, samtal 
och klassarbete 
23 november  kl. 14,oo-16,oo, samtal 
och klassarbete 
Klassansvarig: Hester Renouf

Fria Högskolan för 
Antroposofi

Läs mer om högskolan och dess 
sektioner på hemsidan: 
www.antroposofi.nu/hogskolan

Kalendarium för högskolearbetet i Sverige i 
samband med de nitton klasstimmarna



Kalendarium för Antroposofiska 
Sällskapet i Sverige

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

2 augusti
RETREAT - Antroposofisk meditation

Antroposofi som inspirationskälla
Antroposofisk meditation
 Att hitta balansen mellan det inre och det 
yttre.

Tacksam närvaro
Att öppna sig för naturen
Att öppna sig för sitt eget liv

Retreat kl 1o.oo – 18.oo på Kulturhuset i 
Ytterjärna.

Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 95o:- Kostnad för lunch och 
fika tillkommer
Anmälan tel o8-554 3o2 2o – fax o8-551 
5o6 44 – kontakt(at)antroposofi.nu

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. Reinkarnations– och 
karmatanken, så som den lever i antro-
posofin, är förutsättningen för dramer-
nas tillkomst. Karmans realitet som den 
framställs i dramerna är djupt förbunden 
med kristendomen och den framtida ge-
menskapen 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 
översatta till svenska i två böcker ”Livs-
kriser och livsdramatik” (se bokanmälan 
i Forum nr 1 2o14) samt ”Mån – och sol-
karma” och kan köpas genom Robygge.

För anmälan och detaljerat program se 
hemsidan: antroposofi.nu/kalender
eller kontakta Kulturforum: 
o8-554 3o2oo, gunilla@kulturforum.se 
Biljetter på: www.Ticnet.se.

23 augusti
RETREAT - Antroposofisk meditation

Antroposofi som inspirationskälla
Antroposofisk meditation
 Att hitta balansen mellan det inre och det 
yttre.

FRID
Att gå in i det inre rumme
Att hitta lugnet som samtidigt är en kraft

Retreat kl 1o.oo – 18.oo på Kulturhuset i 
Ytterjärna.

Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 95o:- Kostnad för lunch och 
fika tillkommer
Anmälan tel o8-554 3o2 2o – fax o8-551 
5o6 44 - kontakt(at)antroposofi.nu

12 september
Vad rör sig i tiden? Vad berör mig? 

 
Vi möts för samtal vid brasan i Skäve 

kafé. Kl 19–21. Varmt välkomna! 
Carl van der Weyden och 

Mats-Ola Ohlsson. 

23 september
RETREAT - Antroposofisk meditation 

Antroposofi som inspirationskälla
Antroposofisk meditation
 Att hitta balansen mellan det inre och det 
yttre.

INRE KRAFT: VÖRDNAD
Att se sammanhang
Att se möjligheterna
Retreat kl 1o.oo – 18.oo på Kulturhuset i 
Ytterjärna.

Kursledare Anna Hallström Kursavgift 
95o:- Kostnad för lunch och fika tillkom-
mer Anmälan tel o8-554 3o2 2o – fax o8-
551 5o6 44 – kontakt(at)antroposofi.nu

24 september
Allvar och humor med Hans Möller

En poesikväll som sträcker sig från exis-
tentiella frågeställningar till lekfulla ord-
piruetter.

Hans Möller och Anders Engquist: reci- 
tation och dramatisk gestaltning
Musik: Sergej Almstedt
Eurytmi: Noomi Hansen

Inträde 8o kr, stud och pensionärer 6o kr.
Längd ca 9o min. Kulturhusets övre kon-
ferenssal, kl. 19.

4–5 oktober
Mikaelimöte

Tema: Faust 
Mer information kommer senare.

1o–11 oktober
Tregrening och dagens utmaningar

Globalt perspektiv. 
Med Paul Mackay ifrån Goetheanum. 
Mer information kommer senare.

24–25 oktober
Höstmöte i Antroposofiska sällskapet

Höstmöte den 24-25 oktober i Umeå
Obs sista motionsdag är 12/9.
Umeå är Kulturhuvudstad under 2o14
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Nytt studium i höst!

FAUST
Vintern 2o14/15 i Kulturhuset!
Arr.: Antroposofiska sällskapet och
 Sektionen för Humaniora
Mer information i höst på hemsidan!

 

Norden i  
Goetheanum 

2o15
Den 3o juli till den 2 augusti 2o15 kom-
mer det att bli en nordisk sommarkonfe-
rens i Goetheanum i Schweiz.

Det är ett samarbetsprojekt planerat av 
de norska, danska, svenska, finländska 
och isländska landssällskapen i samarbe-
te med styrelsen för Allmänna Antropo-
sofiska Sällskapet i Goetheanum genom 
Seija Zimmermann. 

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

Konferensen riktar sig dock till alla 
intresserade. Det blir den första större 
konferensen efter att Goetheanums scen 
återöppnas efter en lång period av reno-
vering. Helgen innan kommer det att vara 
premiär för föreställningen Faust I.  

Skänk norsk 
skiffersten till 
Goetheanum

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 projektet 
”Norden i Goetheanum” reste representan-
ter från Finnland, Sverige, Danmark. Is-
land och Norge till Bergen för att träffas 14 
– 16 november 2o13, precis hundra år efter 
Steiners besök. En av intentionerna bak-
om detta projekt är att levandegöra och 
aktualisera förhållandet mellan Norden 
och Goetheanum. I detta sammanhang 
vill vi passa på tillfället att uppmärk-
samma ett stort och akut behov, nämli-
gen, både av säkerhetsmässiga och este-
tiska 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:
SEK: 56
Stora takstenar, används på nord- och 
sydsidan: SEK: 67
Takstenar, i förbindelse med kantavslut-
ningar: SEK: 9o
Takstenar, i skärningspunkter mellan två 
ytor: SEK: 112
Beloppet kan sättas in på pg: 5 88 71-5

(märk: ”Taksten till Goetheanum”).
För de antroposofiska sällskapen i 
Norden: Gudjon Arnason Island, Leena 
Westergren Finland, Troels Ussing Dan-
mark, Mats–Ola Ohlsson Sverige, Frode 
Barkved Norge

Stort tack!
 

Till alla er som gett en gåva.
Hittills har uppropet gett 25 685 kr. 
Detta för vi under sommaren över till 
Goetheanum.
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n o r r kö p i ng

Norrköpings-
gruppen

Antroposofiska Sällskapet Norrköpings-
gruppen är en lokal sammanslutning av 
medlemmar i det Allmänna Antroposo-
fiska Sällskapet.

Sällskapet har till syfte att bära en fri 
högskola för antroposofisk forskning. 
Denna högskola strävar efter att finna 
och formulera andliga lagbundenheter 
på olika verksamhetsområden, som de 
vanliga forskningsmetoderna eller tan-
ke- och synsätten inte kommer åt.
Denna antroposofiska forskning är in-
tegrerad i många olika kulturområden 
där verksamheten bygger på antroposo-
fi, t.ex. waldorfpedagogik, biodynamiskt 
jordbruk, antroposofisk läkekonst, läke-
pedagogik, olika konstarter som arkitek-
tur, eurytmi m.m.

Norrköpingsgruppen har en lokal för sam-
mankomster och där finns ett bibliotek 
med huvudsakligen böcker och föredrag 
av Rudolf Steiner.
 
Biblioteket har öppet tisdagar
18.oo – 18.3o under tiden september till 
och med maj. Övrig tid: kontakta någon i 
styrelsen.  

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

Antropos = människa 
Sofia = visdom

Vad är en människa och vilka är hennes 
förutsättningar?  Går det att närma sig 
den frågan från ett såväl vetenskapligt 
som filosofiskt perspektiv - samtidigt? Är 
den fria viljan en illusion och var hamnar 
i sådana fall den fria tanken? Dessa och 
liknande frågor bearbetas i relation till 
antroposofiska och pedagogiska idéer 
och texter. Alla är välkomna och ingen 
förkunskap krävs.

Hösten 2o14 
Kursutbud, workshops 

och studiedagar.

Antroposofi, eurytmi, musik, waldorfpe-
dagogik och social tregrening

Vi ordnar kurser, workshops och studie-
dagar på teman i anslutning till antro-
posofi, antingen i vår lokal i Norrköping 
eller lokalt hos er. Minsta antal deltagare 
1o personer. Förfrågningar och intresse-
anmälan: Maivor Forster, tel. o11-392 887 
el. o739 – 792 338.

Tisdagsgruppen
Start tisdagen den 2 sept. kl. 18.3o - 19.45. 
Vi börjar höstens arbete med studium av 
föredragen ”Kristus och den mänskliga 
själen” av R Steiner.

Kontaktperson: Maivor Forster. tel. o11-
39 28 87 eller o739 – 79 23 38.

Nya deltagare är välkomna!

Workshop

Eurytmi – Mysteriedrama – Föredrag – 
Sagan om ’Källans Under’

Eurytmiskt arbete med rörelsekvaliteter i 
naturen och människan, samt ett föredrag 
av Göran Krantz, ger en fördjupad förstå-
else av sagans motiv: Tro, hopp och kärlek 
– som grundkrafter i människans liv.

Kursen är till för dig som redan har viss 
erfarenhet av att göra eurytmi. 

Tre lördagar 11/1o, 25/1o, och 8/11            
kl. 1o.oo-13.oo.

Ensjöholms sal, Ensjöholms by.            
Kostnad: 8ookr. För mer info kontak-
ta: Charlotte V. Krantz o8-551 5o5 58          
charlotte.vkrantz@gmail.com

Meditation
Sönd 24/8, 21/9, 19/1o och 16/11 kl. 17. 
-18.3o på Hagebygatan 69.

Introduktion, övningar och samtal.
En väg till att praktisera antroposofisk 

meditation, inspirerad av Arthur Zajonc, 
fysikprofessor och f.d. generalsekreterare 
för Antroposofiska Sällskapet i USA. An-
mälan görs till Dori Inderbitzin. tel: o737- 
23 oo 88 el. o121- 133 43. 

Nya deltagare är välkomna!

27 september

Introduktion till antroposofi
Kulturnatten. Öppet hus kl. 14.oo – 17.oo 
på Hagebygatan 69.
Information och möjlighet till samtal om 
antroposofi, meditation och antroposo-
fiskt inspirerade verksamheter. Kaffeser-
vering.

21 oktober

Offentligt föredrag 
  

Offentligt föredrag tisd 21 okt kl. 18.oo – 
2o.oo på Hemgården

”Frihet och solidaritet som grundim-
pulser i mänsklighetens utveckling” 

Per Hallström, ordf. i Norrköpingsgrup-
pen.

3 december

Ljusfest på Ensjöholm

 
Vi tänder 1oo-tals levande ljus och om-

vandlar vårt växthus till en gnistrande 
ädelsten. Försäljning Hantverk Musik 
och Café. Bokbord och information. Alla 
intresserade välkomna! Kl. 16 – 19.

Arr: Ensjöholms By. För info och väg-
beskrivning se www.ensjoholm.se 

14 december

Eurytmi och Julföredrag 
Eurytmi med Aurora Granstedt och 

Moving Art Company och medverkande 
barn och ungdomar. Därefter Julföredrag 
och kaffestund. Arr: Ensjöholms By och 
Antr. Sällskapet. Inträde 1oo kr. Kl. 16 på 
Ensjöholm. Alla intresserade välkomna!



e-post: stockholmskretsen@antroposofi.nu 
Evenemang kostar 1oo kr (pens/stud 8okr). 
Gästföredrag kostar 15o kr (1oo kr pens/
stud). Endast kontant betalning!

28 september

Mikaelifirande

Mikael Gejel - Anders Engqvist läser 
Mikaeliimaginationen. Kl 19.

21 oktober 

I Dialog: Rudolf Steiners skolningsväg 

“Hur uppnår man kunskap om högre 
världar?” speglad från yogisk och rosen-
kreutzisk erfarenhet

Istvan Kozma (Yoga) och Roland Kyreni-
us (Klassiska Rosenkorset) Kl 19.

4 november 

Helafton:
Offer på Atlantis – försoning – läkning 
med delfiner. Kl 18.

Rebecka Vik (www.trevarldar.se)

s t o c k h o l m

Stockholms- 
kretsen

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

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

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

Bibliotek, Bokhandel, Information,  
Föredrag, Studiegrupper 
Hagagatan 14, o8–348741,  
stockholmskretsen@antroposofi.nu, 
www.antroposofi.nu/stockholm

 
Öppet varje måndag kl. 14 – 18 

under sommaren! 

Hösten 2o14

Fria forumet för RS studier
Måndagar 18.3o under hela sommaren 
 
Plats: Biblioteket, Hagagatan 14 i Stock-
holm vid Odenplan 
 
Rudolf Steiners kunskapskult Michael-
tjänsten (som den kom att heta 1913) 
 
Vi har nu kommit fram till fjärde steget 
i rosenkreutzerskolningen: Intuitionen 
eller Rytmiseringen av livet. Detta arbete 
kräver ett visst självstudium. Där söker vi 
självständigt och tillsammans upp och lär 
känna mysteriekvalitéer. 
 
Alla är välkomna! Man kan bara komma 
och lyssna. 
 
För info: Ring Sergeij Almstedt 
tel 34 87 41 måndagar mellan kl. 14 – 18 
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Trialog 
Tankesmedja

 
Kalendarium

Se kalendarium på nya hemsidan:  
    www.trialogtankesmedja.se

a n non s

SOFIAs 
STÖDGALA

2o september 
i Ytterjärna

 
Ett sätt att stödja och få information är att 
komma till SOFIAs Stödgala som hålls 
den 2o september på Kulturhuset i Ytter-
järna. Där finns också möjlighet att vara 
med och jobba ideellt.

Vill du få nyhetsbrev kan du anmäla 
detta på SOFIA:s hemsida,

www.foreningensofia.org eller maila 
till office@foreningensofia.org. 

a n non s

Ytterjarna.se
 

En portal för Ytterjärna

Här kan du se vad som händer i 
Ytterjärna under sommaren. 

Ett initiativ av Föreningen Ytterjärna 
Nätverk
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Huvudmannaförbundet 

– för antroposofiskt orienterade  
verksamheter 

 
Sommarinfo 2o14

Bästa HF-medlem!

Inför den stundande härliga sommaren 
har vi lite att informera om:

Kansliet
Vi närmar oss semestertider och vi kom-
mer naturligtvis att göra allt vi kan för att 
hjälpa er med alla era frågor under som-
maren.

Våra sommartider:
Vecka 26 och 27 (23/6 – 4/7) har kansliet 
reducerad bemanning och svara då be-
gränsat i telefonen. Kontakta Maria via 
telefon, mejl eller sms.
Vecka 28-3o (7/7 – 27/7) är kansliet stängt, 
men har telefontid tisdagar 1o-15 (tel o8-
6o5 45 61). Vid akuta ärenden utanför tele-
fontiden kan du skicka ett SMS till någon 
av oss så återkommer vi så snart vi kan.
Vecka 31 och 32 (28/7 – 1o/8) har vi åter-
igen reducerad bemanning. Kontakta Chris-
tina via telefon, mejl eller sms. Under som-
marperioden svarar vi på mejl och telefon 
när vi är i tjänst: Maria Rehnborg maria@
huvudmannaforbundet.se o733-969  345 
och Christina Thunberg christina@hu-
vudmannaforbundet.se o73o-945 o66.

Kollektivavtalsfrågor
Nya MeF-avtalet är nu klart och träder i 

kraft 14-o7-o1. De viktigaste ändringarna 
är som följer:

Årsarbetstid; Årsarbetstidsbegreppet 
tas bort från det centrala avtalet, liksom 
Bilaga 1.

Semesterdagar för lärare; kommer att 
från arbetsåret som startar medio augus-
ti 2o14 att tydliggöras i ny skrivning. Den 
innebär att lärarna har rätt att ta ut fler le-
diga semesterdagar på annan tid än som-
marferien. Detta kan dock avtalas bort i 
ett lokalt kollektivavtal!

Prometheus som grundval av tjänste-
pensionsförvaltare; genom lokalt kollek-
tivavtal kan verksamheten välja att från 
år 2o14 ha Prometheus som grundval för 
alla medarbetare som inte själva aktivt 
väljer annan pensionsförvaltare genom 
Fora. Det enda som behövs är att skicka in 
en fullmakt till HF – mer om detta finns 
på vår hemsida!

Ersättningsnivåerna; är anpassade till 
HÖK13. Ändringar i jour, beredskap, Ob 
och övertid från 14-1o-o1.

Läraravtalet – Löneavtalet som träffades 
2o12 var ett 3-årsavtal fram till 2o15. Åren 
2o14 och 2o15 är dock sifferlösa och utan 
garantier, men förväntansnivåen är att 
följa märket, dvs ca 2,6 %.

Kommunal – lokal lönerevision enligt 
HÖK13 gäller från 1/4 och ger 55o kr per 
tillsvidareanställd medlem till potten som 
ska fördelas och förhandlas lokalt. Änd-
ringar i jour, beredskap, Ob och övertid 
från 14-1o-o1.

Partsgemensamt samverkansavtal!
HF och våra kollektivavtalsbärande parter 
arbetar med ett gemensamt samverkans-
avtal som kommer att vara klart till hös-
ten. Vi kommer sedan att ha ett gemen-
samt utbildningsseminarium kring detta 
för att underlätta för alla verksamheter 
att implementera detta avtal på arbets-
platsen. 

Pensionskassan Prometheus
Ni som ännu inte har valt Prometheus 
som förvaltare av hela tjänstepensionen 
kan när som helst göra det! Valet gäller då 
från innevarande löneår.

VI SÖKER PROMETHEUS AMBASSA-
DÖRER! Vill du vara Prometheus ”för-
längda arm” på din arbetsplats? Hör av 
dig till oss i så fall.

HF Förbundsstämma
Den 5 maj 2o14 hade HF sin årliga för-
bundsstämma i Stockholm. Förbunds-
stämmoprotokollet finns på hemsidan, 
liksom Årsredovisningen för 2o13.

Styrelsens ledamöter: Rüdiger 
Neuschütz (ordförande), Marit Innala 
(vice ordförande), Andreas Schlumpf, 
Amelie Wallmark och nyvalda Rikke 
Nielsen Hallman samt Leif Tjärnstig.

Valberedningen består av Geseke 
Lundgren (sammankallande), Sofia Ed-
gren och Anette Ljungcrantz.

Seminarier, kurser mm
Till hösten/vintern planerar HF att hålla 
ett flertal seminarier. Mer information 
finns på vår hemsida.

Arbetsrätt; rekrytering, anställning, 
misskötsamhet, uppsägning, förebygga 
arbetsrättsproblem – heldag 1/9 Stock-
holm och 3/9 Göteborg

Nya MeF-avtalet; gemensamt heldags-
seminarium med MeF – 1/1o Göteborg 
och 7/1o Stockholm.

Skolseminarium; i samverkan med 
Waldorfskolefederationen – heldag 1o/11 
Lund och 18/11 Stockholm.

Förskoleseminarium;  tema säkerhet och 
ansvar utifrån skol- & arbetsmiljölagen – 

heldag 11/11 Lund och 19/11 Stockholm.
Samverkansavtalet; det nya samverkans-

avtalet – vad innebär det och hur arbe-
tar man med det? HF, MeF, Kommunal, 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund  
Stockholm och eventuellt Göteborg vin-
tern 2o14-15

Styrelsekurs; grundläggande kurs i 
styrelsearbete- och ansvar - halvdag i 
Stockholm, januari 2o15

En skön och härlig sommar tillöns-
kas er av styrelsen och kansliet genom 
Rüdiger, Maria, Christina och Vibeke

a n non s

MeF – 
Medarbetareförbundet 

för antroposofiskt inspirerad  
självförvaltning 

Fackförbundet för alla medarbetare i 
antroposofiska verksamheter

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

Vi har god kännedom om antroposofis-
ka verksamheters olika särart, organisa-
tion och kultur samt vilket särskilt stöd 
medarbetarna i antroposofiska verksam-
heter kan behöva.

Transparens > delaktighet > medan-
svar > gemenskap > Självförvaltning

Transparens betyder att verksamheten 
är öppen för medarbetarnas delaktighet 
när det gäller t ex målsättning, verksam-
hetsplaner, arbetsfördelning och ekono-
mi. Det ger medarbetarna möjlighet till 
medansvar.

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 ge-
mensamt mål. Viktigt för medarbetarna 
i dessa verksamheter är, att med inspira-
tion från antroposofiska idéer göra ett 
arbete som svarar väl mot behoven hos 



a n non s e r

vårdtagare, elever, kunder och samhällets 
förväntningar. Medarbetarnas engage-
mang för ändamålet är grunden för verk-
samhetens framgång. Den fråga som bör 
stå i centrum för verksamhetens utveck-
ling är: ”Hur utformar vi samarbetet i 
verksamheten så att medarbetarnas kun-
nande, intresse och initiativförmåga får 
utvecklas och tillvaratas till förmån för 
dem som verksamheten är till för?”

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

Kollektivavtalet – ger trygghet och 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 överenskommel-
serna och Svea rikes lag. Det centrala kol-
lektivavtalet mellan Medarbetareförbun-
det och Huvudmannaförbundet lämnar 
mycket stort utrymme för egna lösningar 
i lokala avtal. Alla medarbetare kan om-
fattas av kollektivavtalet. 

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

Bli medlem du också!

ko l o f on
Forum Antroposofi ges ut av  

Antroposofiska Sällskapet i Sverige  
genom styrelsen (Annika Diesen Amun-
din, Janne Silvasti, Mats–Ola Ohlsson, 

Dick Tibbling, Per–Erik Jonsson.)

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

Erik Halldén

r e da k t ion s r å d
Annika Diesen Amundin,  
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  

vindproducerad el.

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

registrera på hemsida, 24o kr/år.

h e m s i da
antroposofi.nu/forum

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

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

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

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

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

u t g i v n i ng s pa n  f ö r  2 o1 4 
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 sekretariatet.

a n non s 
i n b j u da n  t i l l :

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 196o-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. 

Preliminärt program:
söndag 19.oo inledning, presentation av 
kursen.
måndag – lördag 9.oo – 12.oo rundgång i 
trädgården
14.oo – 17.oo arbete med träden
19.oo – 21.oo föredrag
söndag 9.oo – 12.oo avslutning - städning, 
lunch
(Tiderna kan komma att justeras)
Mer detaljerat program skickas ut senare.

Trots allt uppstår det omkostnader och 
för att vi ska klara av att arrangera en ny 
kurs 2o15 så är vi beroende av penninggå-
vor. Vi tar med största tacksamhet emot 
varje bidrag!

Välkommen!
Frågor och anmälan till:
Jens-Christer Lassen:  j.c.lassen@d.lrf.se



Vi bär alla en plats inom oss som är av större 
betydelse än andra. Ofta bär vi denna plats var-
samt inpackad i glömska, besöker den sällan i 
tanken. Platser av denna typ kräver intet av 
oss, men de bär på en funktion av yttersta vikt, 
känslan av samhörighet med världen. Skeenden 
av denna art fortlöper likt vår andning per au-
tomatik, men ibland väcker de plötsligt vår upp-
märksamhet. Finns där framför oss. Kanske gör 
de sig påminda då vi känner doften av försom-
marregn över en vitblommande hägg, kanske är 
det ett stycke av Erik Satie från ett öppet föns-
ter, kanske är det ett enstaka ord i marginalen i 
en biblioteksbok. Goetheanum.  

Att öppna en kartbok och finna sin hemstad 
skänker en känsla av trygghet, en geografisk 
biografi för världens alla invånare, ett bevis på 
vår existens. Vissa av dessa platser är ytterst 
personlig karaktär och kan besökas endast av 
ett fåtal, även om de ligger öppna för miljontals 
ögonpar är de väl dolda, likt en ägodel som i vår 
barndom var oss så värdefull att vi grävde ner 
den i skydd från omvärlden. Andra är kollekti-
va, de står som väldiga radiomaster och ropar ut 
sin existens, sitt innehåll, till folk som i förvän-
tan väntar med en kupad hand bakom örat.  

För den antroposofiska rörelsen är Goethea-
num en sådan plats. En plats som äger både det 
dolda och det öppna. En plats som under bygg-
nationen fick människor från nationer som låg 

i djupa konflikter att arbeta tillsammans. Ett 
arbete av sådant slag breder ut ett fält av ljus 
över mänskligheten, det visar oss det storarta-
de, möjligheten till samexistens och utbyte. Vårt 
behov av samhörighet är stort.   

Det händer att mänskligheten väntat på nå-
got utan att vara medvetna om det. I tysthet väx-
er det, som ljusa frön som gror under de svarta 
jordbäddarna, och när det väl börjar växa går 
det fort. Rudolf Steiner lägger grundsten till 
Goetheanum den 20 september 1913 och redan 
den första dagen i april 1914 är det taklagsfest. I 
år har hundra år passerat. Det första Goethea-
num finns inte längre kvar men väl vårt behov 
av platser som skänker oss känslan av att finnas 
till, att bli sedd, känslan av att existera i sam-
klang med andra människor. Känslan av sam-
hörighet. 

Vi bär alla en plats inom oss som är av stör-
re betydelse än andra. För den antroposofiska 
rörelsen är och förblir Goetheanum en sådan 
plats.
Bildberättelse: Erik Halldén. 
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