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a n t rop os ofisk a sä l l sk a pe t 10 0 å r

l e va nde his tor i a

Antroposofiska Sällskapets egen levande historia står denna 
gång i centrum för vintermötet. För hundra år sedan grunda-
des Antroposofiska Sällskapet för första gången (28 december 
1912) och strax därefter bildades det första Landssällskapet just 
i Sverige (31 januari 1913). Vi uppmärksammar denna hundra-
åriga epok genom att rikta blicken mot oss själva: Vilka är vi i 
förhållande till Sällskapets historia och framtid? Till besinnin-
gen hör även årstemat Sällskapets identitet (se Forum nr 2012-1). 
Hur igenkänner vi och hur formar vi denna identitet?

e t t rum i  rum me t

Under vintermötet kommer huvudsaklig vikt att läggas vid en 
gestaltning av levande historia genom en serie muntliga erfa-
renheter och framföranden. Den centrala formen blir – liksom 
förra året – ett rum i rummet, ett litet vardagsrum på scenen, 
en plats för intervjuer och personliga berättelser. Särskilt in-
bjudna till denna scen är tio människor med olika bakgrund 
och i skiftande åldrar, men alla med någon form av förbindelse 
till Antroposofiska Sällskapet i Sverige. 

Ansvarig samtalsledare: Johannes Nilo från Dokumentation 
am Goetheanum.

ig å r – idag – imorg on

Samtalen på scenen kommer att vara orienterade i tre rikt-
ningar, alla lika centrala: dåtid, nutid och framtid. Som tyngd-
punkter kommer de att bidra till vintermötets form, i sam-
talstitlarna Igår - Idag - Imorgon. Eftersom de tre riktningarna är 
sammanvävda med den mänskliga erfarenheten kommer de i 
samtalen inte att kunna isoleras fullständigt var och en för sig. 

Vintermöte den 4 – 6 januari 2013 i 
Kulturhuset

in t r e s se a nm ä l a n
Vi är tacksamma för er intresseanmälan 
senast 23/12 till e-post: kontakt@
antroposofi.nu eller telefon: 08-
55430220. Det underlättar vår planering. 
Ni anmäler er till önskad workshop vid 
ankomsten.

m at
Mat måste förbeställas i samband med 
intresseanmälan. Betalning sker vid 
ankomst den 4/1.

fr i t t in t r ä de – g åvor
Mötet är kostnadsfritt. Pga. vår 
förenings skrala ekonomi ber vi dock 
mötesdeltagarna om ett frivilligt bidrag 
för täckandet av omkostnaderna. 
Bidragen kan erläggas vid mötet eller 
betalas in på Plusgiro 58871-5.

a r r a ng ör
Antroposofiska Sällskapet genom 
Cristina DiMarco, Göran Nilo, Mats-Ola 
Ohlsson och Tobias Ossmark.

v i n t e r m ö t e



57

pro gr a m f ör v in t er mö t e t 2013:

fr edagen den 4 j a nua r i

17.00 Kvällsmat (för dem som förbeställt)

18.00 Välkomstupptakt

18.15 Samtal 1: Igår

 Frans Carlgren, Anders Kumlander,  

 Jan Person och Agathe Ritter

 intervjuas av Johannes Nilo

20.15 Paus

20.30 Eurytmiföreställning med program  

 av Marina Solbär (ca 30 min)

l ör dagen den 5 j a nua r i

9.00 Gemensam övning talgestaltning

9.30 Samtal 2: Idag

 Mats-Ola Ohlsson intervjuas av  

 Cristina DiMarco

10.30 Kaffe

11.00 Workshops, del 1

12.30 Lunch (för dem som förbeställt)

14.00 Workshops, del 2

15.30 Duopromenad, gemensam samling

17.00 Samtal 3: Idag

 Johannes Nilo intervjuas av

 Cristina DiMarco

18.00 Kvällsmat (för dem som förbeställt)

19.00 Eurytmiföreställning: 

 Tidernas vändning

19.20 Vernissage utställning och samvaro

s öndagen den 6 j a nua r i

9.00 Gemensam övning talgestalning

9.30 Mötesdeltagarna summerar

10.00 Kaffe

11.00 Samtal 4: Imorgon

 Noomi Hansen, Hugo Johansson,  

 Henrik Lewengard och Elisabeth  

 Ehrlich intervjuas av Johannes Nilo

12.30 Avslutning: Grundstenen

f ör e s tä l l ning a r, wor k shop s o c h 
u t s tä l l ning under v in t er mö t e t :

t ider n a s vä ndning
Genom workshop och föreställning övas, 
bearbetas och gestaltas Grundstenens Tidernas 
vändning eurytmiskt. Ansvariga: Inger Hedelin, 
Regula Nilo. 

eury tmif ör e s tä l l ning
Med program av Marina Solbär: rörelse ljus-
mörker och verk av Bjørneboe, Rachmaninov, 
Steffen, Boye, Steiner, Chopin samt motiv ur 
engelsk folklore och irländsk folksång.

ta l ge s ta lt ning
Martin Goldberg ansvarar för gemensamma 
övningar och workshop med titeln Vändpunkter: 
dramatiskt och i livet – peripeti och katharsis. Han 
framför även Grundstenen som avslutning. 

me ta mor f oser – sk r i va nde o c h 
publ ic er ing i  f ör ä ndr ing
I en workshop tas frågor upp som berör såväl 
Sällskapets FORUM som andra medier. Alla in-
tresserade är tilltalade. Övningar & individuella 
samtal erbjuds. Ansvarig: Tobias Ossmark.

m å l er i 
Workshop i måleri utifrån Rudolf Steiners Fried-
wart-övningar. Ansvarig: Bo Werner Eriksson. 

fä rgk l a ng o c h p ol a r i t e t
Workshop där två tillvägagångssätt praktiseras 
för att undersöka färgen och dess polariteter. 
Vi samskapar i båda för att varsebli oss själva 
genom den andras agerande och komma åt ett 
tredje. Ansvariga: Eva-Karin Planman och Berit 
Frøseth. 

medi tat i v t ec k ning
Workshop. Inga förkunskaper krävs. Max. 15 
pers. Anvariga : Marius Wahl Gran & Ulf Wagner.

u t s tä l l ning -  v er nis sage
Verk visas av Regina Beyer, Lars Bjursell, Berit 
Frøseth, Marius Gran, Anders John, Kristoffer 
Laurén, Eva-Karin Planman. Med reservation för 
förändringar.
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hur  v er k a r  a n t rop o s of i? 

Vad är antroposofi? Vad är en »antroposofisk« verksamhet? Det blir allt 
svårare att svara på dessa frågor. Ty antroposofi kan i vår tid inte vara 
identisk med Rudolf Steiners verk. Antroposofin skulle då inte ha utveck-
lats under nästan hundra år och vore endast ett historiskt sammanhang. 
Men det kan inte vara fallet hos en levande 
organism. Å andra sidan är antroposofin 
lika mångsidigt differentierad som den är 
företrädd av individuella människor. 

En antroposofisk verksamhet karakteri-
seras inte genom att antroposofer arbetar i 
den. Eftersom det knappast inte går att säga 
vad antroposofi är, är det ännu svårare att 
säga vad en antroposof är. Det finns många 
människor som är väl bevandrade i Rudolf 
Steiners verk, men som man inte kan be-
tecknas som antroposofer, eftersom de 
exempelvis utvecklat alltför lite andligt 
egenansvar. Men inte heller en antroposo-
fisk verksamhet kan vara en institution där 
antroposofi blir »praktiskt« omsatt eller 
där antroposofiska metoder »används«. I 
exempelvis läkepedagogiska inrättningar 
kan inte Rudolf Steiners Läkepedagogiska 
kurs »användas«.

Ty innehållet i Läkepedagogiska kursen är 
en bestämd mänsklig och andlig hållning 
som man individuellt kan utveckla, men 
inte kan »omsätta«. Istället omsätter den 
snarare sig själv när människor som arbe-
tar på att utveckla den konfronteras med 
motsvarande pedagogiska eller terapeutiska handlingssituationer. Det 
sker inte som en praktisk användning av den andliga bakgrunden, inte 
heller genom att härma Rudolf Steiners angivna fallbeskrivningar – utan 
genom att varsebli, förnimma och vara andligt närvarande.

»Antroposofi är en kunskapsväg«, så formulerar Rudolf Steiner det i den 
första antroposofiska ledsatsen. Vidare heter det: »Den uppträder som 
ett hjärte- och känslobehov.« Hur sammanförs kunskap, hjärta, känsla 
och till och med behov? Om man vill förstå vad antroposofi är, är detta 

t e x t

Wolf-Ulrich Klünker

öv er sät t ning

Göran Nilo

f o to

Charlotte Fischer,

från utställningen 

Goetheanum Einszueins 

29.9 2011 – 7.1 2012.

Motivet är två 

portar från första 

Goetheanum.

v i n t e r m ö t e

Som en 
introduktion och 
klangbotten till 
Vintermötet återges 
här en nyskriven 
text av Wolf-Ulrich 
Klünker i svensk 
översättning.

Texten är den 
inledande artikeln 
från: 
Nyhetsbrev på nätet – 
Antroposofiska Säll-
skapet i Tyskland, 
Leben Anthroposophie,
September 2012 
www.anthroposo-
phische-gesell-
schaft.org 
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den avgörande frågeställningen och inre orienteringen. Det hänger på 
vilka erfarenheter jag gör med relationerna mellan kunskap och hjärta, 
tänkandet och kännandet. Exempelvis får man inte helt enkelt identifiera 
bägge sidorna med varandra; men de får inte heller falla isär eller löpa 

parallellt utan förbindelse.
Ett inre spänningsförhållande föreligger 

som ständigt utvecklas vidare när jag vaknat 
upp för det. Genom medvetandet om detta 
inre förhållande mellan kunskap och kän-
nande förnimmer man hur antroposofin 
verkar. De människor, som kanske utifrån 
antroposofin i Rudolf Steiners verk arbetar 
med andliga frågeställningar, genomgår en 
inre utveckling som består i att man blir mer 
sensibel, mer känslig. Det tilldrar sig i det 
område där man märker de inre förhållan-
dena mellan kunskapande och kännande i 
deras utveckling.

I den meningen blir man inte slugare el-
ler »invigd« genom antroposofi, utan mer 
känslig på de andliga, själsliga och mänsk-
liga planen. Detta är dessutom anledningen 
till att människor avvisar antroposofin. Man 
anar instinktivt att det inte alltid är enkelt 
och bekvämt att gå denna väg och att den 
kan leda till komplikationer och tröskelsi-
tuationer. En annan grund att avvisa antro-
posofin kan ligga i att den ibland »företräds« 
av människor som helt tydligt inte har blivit 
mer sensibla genom den.

Sammanfattningsvis kan man säga att antroposofin verkar när människ-
or, som blivit mer sensibla genom den, kan uppfatta och reagera annor-
lunda i mänskliga, pedagogiska och terapeutiska situationer, än om de 
inte hade genomlevt denna inre sensibiliseringsprocess. Uppfattnings-
förmågan och reaktionsmönstret förblir därvid fullkomligt fritt och är 
således inte bundet till bestämda begrepp och sätt att agera. Detta icke av-
ledbara mänskliga egenansvar är den egentliga andliga utvecklingen..

v i n t e r m ö t e


