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Vi kan nästan dagligen, på våra arbetsplatser där vi har omsorg om andra människor, få anledning att reflektera över begreppen intellekt och etik och vad som menas
med dessa. I vår tid möts vi av alltfler
regler och styrdokument som påverkar
vår vardag. I skolans värld, inom hälsooch sjukvård och i de flesta välfärdsområden införs allt fler regler som utövarna
måste rätta sig efter för att kunna bedriva
sin verksamhet genom att få tillstånd av
myndighet och finansiering från offentliga medel. På ett sätt är det förståeligt
att det blir så här när en allt större del av
välfärdssektorns aktörer är privata i någon form. Problemet är att de tankesystem
som i god välmening införs riskerar att
tränga ut möjligheten att kunna ta etiska
hänsyn och göra etiska överväganden.
I många frågor som vi ställs inför finns

lösningarna redan i förutbestämda regler
som måste följas oberoende av konsekvenserna. Intellektet har fått ett för stort inflytande på våra livsområden på bekostnad
av möjligheten att ta etiska hänsyn i de
enskilda situationerna.
Etik och moral utgår ifrån en jagaktivitet, är jagburet. Vi vet att väsensledet
”jaget” till stor del är omedvetet. Jagets
utveckling pågår nu, intellektet har en
mycket lång utvecklingshistoria bakom
sig och har kommit till en helt annan
mognad. Den destruktivitet som riskerar att inträda på grund av intellektets
stora makt beror på att vi tvingas ge avkall på våra jagaktiviteter. Konsekvensen blir att vi inte utvecklar oss som
människor utan drabbas av hämmad
kreativitet, sviktande livsglädje och
bristande ansvarstagande.

På vårt Vintermöte i trettonhelgen var temat ”Jaget i vår tid”. Vi gjorde övningar
avsedda att öka uppmärksamheten på
jagets aktiviteter. Vi fick i grupper tala
om våra erfarenheter från valda förutbestämda situationer: vid övergångar från
ett tillstånd till ett annat, vid fokusering,
när vi värderar något, när vi låter allt gå
långsammare (slow down), när vi söker
stillhet och tystnad, när vi funderar över
vilka vi är beroende av och känner tacksamhet för och slutligen när vi upplever
kärleksfullhet i våra handlingar.
Vi har en stor uppgift i att finna vägar att
balansera relationen mellan intellekt och
etik. Förlorar vi etikfrågorna får det stora
konsekvenser för vår individuella utveckling och samhällets utveckling i stort.
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Agronomie doktor
Fredagen den 4 november försvarde Lars
Kjellenberg med framgång sin doktorsavhandling: Polyacetylenes -in Organic and Biodynamic Carrots Lars Kjellenberg
Disputationen skedde vid institutionen för
Växtförädling, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Det är med stor glädje vi från
det biodynamiska arbetet får framföra våra
gratulationer till detta mångåriga och gedigna arbete som nu krönts med framgång.
Avhandlingen bygger på internationellt publicerade vetenskapligt granskade artiklar
med studier av morotskvalitet i ekologisk
och biodynamiska odling. Lars Kjellenberg
har också bearbetat tidigare gjord forskning
med jämförande studier av biodynamisk
och konventionell odling:
Foods 2o15, 4(3), 44o-462;
Influences of Biodynamic and Conventional
Farming Systems on Quality of Potato (Solanum Tuberosum L.) Crops: Results from
Multivariate Analyses of Two Long-Term
Field Trials in Sweden
Lars Kjellenberg, Artur Granstedt
Här har s.k. multivariat analys använts som
statistisk metod och som gör det möjligt att
undersöka sambanden mellan fler variabler
samtidigt. Agronom Bo Petterson byggde redan på 197o och 8o-talet en bro mellan biodynamisk odling och den universitetsbaserade
lantbruksforskningen. Undersökningarna
av bland annat av potatis visade bättre kvalitetsegenskaper i Biodynamisk odling jämfört med konventionellt odlat. Dessa tidigare
resultat har här tydliggjorts och blivit internationellt vetenskapligt publicerade i en
ny form. Det finns numera en omfattande
internationell forskning inom såväl ekolo-

gisk odling som biodynamiska odling. En
del av dessa studier berör som här viktiga
delfrågor av mera analytisk karaktär medan andra undersökningar inriktas på hela
odlingssystem och gårdsekosystem. Det
är nu viktigt att se hur dess arbeten kan gå
vidare. Det finns här öppna frågor rörande
inriktning och forskningsmetodik i relation till den i dag rådande vetenskapssynen
i universitetsvärlden.

notiser

tionell hälsa vid Karolinska Institutet.
Tillsammans med sin son Ola Rosling
och sin svärdotter Anna Rosling Rönnlund har han grundat Gapminder Institute i Sverige. Med dess provokativa
statstik och visuella presentationer är
det en drabbande vädjan att stå upp mot
fördomar över hela världen.
leonardo-award.eu Red GN

Artur Granstedt

Pris till Otto
Scharmer och Hans
Rosling hösten 2o16
Organisationen Leonardo Award har under de senaste 7 åren stått för ”framtidens
lärande”. Detta europeiska pris belönar
”provokativa realister modiga pionjärer
och energiska pragmatiker som har utforskat nya vägar inom lärandeområdet.
Priset inom kategorin insiktsfullt ledarskap gick till dr C Otto Scharmer, som
grundat Prescencing Institute i Cambridge, för hans Theory U. Detta är en processmodell som utvecklar ett ledarskap inspirerat av det ”som möter oss ur framtiden”.
Scharmer har bl. a varit behjälplig med sitt
processtänkande för att skapa en framgångsrik konferensstruktur vid Lantbrukssektionens vid Goetheanum årliga internationella konferens för några år sedan.
Priset inom kategorin Att överskrida
gränser gick till dr Hans Rosling (död
7 februari 2o17), professor för Interna-

Nej till den
digitaliserade
förskolan!
Den 19 November 2o16 hölls de ett symposium i Hannover (Tyskland) med temat
”Recht auf Kindheit - die Verantwortung
liegt bei uns”, ”Rett till barndom - ansvaret ligger hos oss”. Bland andra Michaela
Glöckler (den föredetta sektionsledaren
för den Medicinska sektionen vid Goetheanum) och Neurovetenskapsmannen
Manfred Spitzer startade en petition mot
digitaliseringen av förskolorna. Fram till
den 21 Maj 2o17 skall det samlas minst 1oo.
ooo signaturer. (Fram till den 2o Februari
hade det samlats ihop 28.6oo). Vi bifogar
länken till hemsidan där även vi ifrån utlandet kan skriva under: goo.gl/mR9xXS
Red EE

Living Connections
Worldwide Perspectives on Anthroposophical Meditation
Goetheanum, 7 – 9 juli 2o17

Under andra veckan i juli anordnas konferensen ”Living Connections”. Syftet är att
ge deltagarna en introduktion till antroposofisk meditation. Bidragsgivare från
många olika delar av världen har bjudits
in för att dela med sig av sina erfarenheter från diverse områden såsom konst och
vetenskap samt från yrkeslivet och det vardagliga livet. Förutom den personliga erfarenheten och utvecklingen av dess kommer
fokus at läggas på att samtala om vad antroposofisk meditation redan är – inklusive
dess grunder och metoder – och vad den
kan bli. Ett långsiktigt mål är att erbjuda en
möjlighet för relationer att kunna skapas
som kan fungera som stöd i en osäker och
skör framtid. Alla är välkomna att delta i
konferensen, oavsett tidigare kunskap och
erfarenhet. Det finns dock en möjlighet för
högskolemedlemmar att delta i en ”preconference” (5-7 juli) som har sin utgångspunkt i de nitton klasstimmar som Rudolf
Steiner gav form till.
Ytterligare information om ”Living Connections” finns på Goetheanums hemsida:
goo.gl/n6jk2T
Red KS
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Demonstration för
Vidarkliniken
Här bland notiserna har vi följt utvecklingen kring Vidarkliniken i Järna. Sedan
förra numret har Vidarkliniken varit tvugna att lägga varsel och att söka nya vägar
för att rädda verksamheten. Bakgrunden
är, som ni kunnat läsa tidigare, ett uppsagt
avtal med Stockholms läns landsting.
För er som vill stödja Vidarkliniken
och valfriheten inom vården bifogar vi
här en inbjudan till en demonstration:
Vi vill ha kvar Vidarkliniken!
Vi gör en manifestation och demonstration, kom och visa att vi kräver möjligheten
att välja vård själva!
Samling 27 mars, kl 14.3o utanför Riksdagen. Vi tågar till Landstingshuset på Hantverkargatan på Kungsholmen.
Ta med plakat, ha gärna klinikens färg rosa
på er i någon form, helst helt vanlig klädsel,
vi kommer att trycka upp flyers att dela ut.
Utan saklig grund förlänger inte Landstinget i Stockholm avtalet med Vidarkliniken i Järna, TROTS att tusentals människor har skrivit på protestlistor och över 24
ooo mejl är skickade till landstingspolitiker av engagerade patienter, anhöriga och
vänner till kliniken!
Alliansen gick till val med slogan "JA!
Mer valfrihet" och "Välfärd för trygghet
och valfrihet" gällande i huvudsak hälsooch sjukvård. Nu stryper de det enda alternativet till den konventionella sjukvården som finns.

Vi kräver VALFRIHET att välja den vård vi
tror på, vill ha och har betalat skatt för.
Vidarkliniken är Nordens enda antroposofiska sjukhus och har funnits i 3o år.
Kliniken har tagit emot över 3o ooo patienter i sluten vård och mångdubbelt fler
i öppenvården. Vidarkliniken får, i motsvarande patientnöjdhetsmätningar som
alla landsting gör, genomgående bättre
vitsord. Vi vet hur personalen på ett fantastiskt sätt hjälper patienter till en förnyad självkänsla och livsglädje. Här finns en
helhetssyn på patienten och en omvårdnad som är individuell.
Vidarkliniken har fortfarande avtal med
Region Skåne och Sörmlands landsting.
Men Stockholms läns landsting är störst,
och nu sägs det avtalet upp den 31/3. Kliniken har varslat omkring 4o heltidstjänster, halva personalstyrkan - istället för att
utveckla och skapa fler arbetstillfällen för
en verksamhet som är efterfrågad och uppskattad så tar Alliansen i Stockholm BORT
arbetstillfällen!
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Godtagen detaljplan för
konsthall i Ytterjärna

Att förstå Ariman på
ett kärleksfullt sätt

Detaljplan för en konsthall i Ytterjärna
godtogs i kommunfullmäktige i januari.

Skriver LT i Södertälje.
Läs hela artikeln på: goo.gl/U2FTGy

Montera in ventiler, byta ut displayer och
löda kretskort. Det lär sig waldorfelever i
Schwaben. Sedan 2o16 finns ett tillvalsämne i denna waldorfskola: ”Reparation av
defekta apparater”. Istället för att kassera
dem understöder oavlönade experter eleverna som valt ämnet för att avmystifiera
teknikområdet generellt. Trasiga apparater kan lämnas in till denna verkstad och
även olika saker i skolbyggnaden repareras. Aktiviteten förmedlar och utvecklar
mod till att vilja och kunna. Via crowfunding samlar man nu pengar för att utvärdera projektet vetenskapligt och skriva en
handbok, som kan inspirera andra.

Red JH

www.ecocrowd.de DG nr 1o 2o17 . Red GN

"Under många år har det varit flera turer i
diskussioner om etablerandet av en konsthall och konferenscenter vid Ytterjärna
kulturhus. Läget har kritiserats med anledning av närliggande jordbruk och det
har varit en tidvis stor konflikt mellan
stiftelsen som drivit att konsthallen ska
visa Hilma af Klints konstverk och stiftelsen som förvaltar hennes konst."

De fantasieggande
”smurfhusen”

Läs hela inbjudan på: goo.gl/WO4rpo
Red EE, JH

"Bulliga former, färggranna väggar och
skorstenar som pekar mot varandra. De
antroposofiska husen är fyllda av symbolik. Nu slår Södertälje kommun fast att
antroposofernas Järna är en unik miljö,
som ska skyddas....
Södertälje kommun har inventerat den
befintliga bebyggelsen i området, och slagit fast att det handlar om en unik och
skyddsvärd miljö som inte får förvanskas."
Skriver SvD i februari.
Läs hela artikeln med många fina bilder
på: goo.gl/9fxqtm
Red JH
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Great again?
Reflektioner över
världsläget
Gerald Häfner
Ledare för socialvetenskapliga sektionen vid fria Högskolan Goetheanum

Vi lever i en brytningstid. Över hela jorden tilltar ångest och spänningstillstånd.
Vilka perspektiv kan vi se? De senaste
åren har våld och konflikter visat en kontinuerlig ökning. Från 2o14 och 2o15 finns
det dokumenterat i siffror: under vart och
ett av dessa år dog över 16o ooo människor i olika konflikter, inte under 25 år var
det så mycket. Och terror och våld låter
sig alltmer sällan hejdas av landgränser.
Kriget må vara långt borta, men inte våldet. Till och med i det fredliga Tyskland
skedde bara under 2o16 fler terrordåd än
under de senaste 2o åren sammantaget.
Det är inte bara antalet terrordåd som är
chockerande utan också terrorns karaktär. Den drabbar inte längre, som under
Röda armé-terrorn (i Tyskland på 196o197o-talet), bestämda, utvalda ”representanter” för systemet, utan den har blivit
urskiljningslös. Död och förintelse drabbar oskyldiga, slumpartat närvarande

människor i teatrar, i tåg, på en julmarknad. Det är en särskilt ondskefull form av
våld som visar sig i detta godtycke.
Till denna bild hör också ungefär 6o
miljoner människor, som för närvarande
befinner sig på flykt över hela jorden, förtvivlade, hjälplösa, hänvisade till länder
och människor, som tar sig an dem. Det
är inte bara dessa som har ångest. Perspektivlöshet, rädsla inför framtiden, oro
inför konkurrenter, invandring, nedgång
och förlust av hittills säkra situationer
och värden sprider sig också till de skenbart rika och säkra länderna och förändrar med tilltagande styrka samhällsklimatet. Ångesten gör att det blir trångt,
stelt och hårt – och kommenderar fram
stela, aggressiva och bakåtsträvande reaktioner.
Parallellt med det fysiska våldet, parallellt med förföljelse, undertryckande och
terror tilltar även det tankemässiga och

språkliga, det politiska och ekonomiska
våldet. I Filippinerna väljer man en man
till president som öppet propagerar för
olagliga mord på narkomaner och droghandlare. I Turkiet hämtas kritiker till
presidenten nattetid i tusental, arresteras, avvisas, tidningar och radiosändare
stängs, oppositionella politiker förföljs
och spärras in. Ryssland och Kina piskar massivt upp nationalism och bedriver hänsynslös stormaktspolitik. Och
praktiskt taget varje dekret från den nya
USA-presidenten innehåller och sprider
våld – liksom hans valkampanj innan:
om att bygga en mur längs gränsen, till
förnedring och avskedande av kvalificerade medarbetare och förolämpning
av kvinnor och minoriteter ända till
att rekommendera tortyrmetoder, från
pauschala inreseförbud för medborgare
från islamiska länder ända till massiva
hotelser mot bestämda religioner, länder

och företag. Förändringen i USA må vara
extrem, men i grund och botten är denna
iakttagbara utveckling inte endast ett
amerikanskt fenomen. Runt om vår jord
får denna rörelse allt större spridning.
Just i Europa växer nationalistiska, chauvinistiska och specifika folkgrupperingar
i antal och inflytande. De förenklar, skapar syndabockar, söker skyldiga och offer,
avgränsar, stimulerar egoismen, betonar
folkslaget, det nationella, materiella, rasistiska. De lever av en bakåtriktad längtan: ”great again”. Det är som ett allt högre
sirenljud i en tilltagande mörk skog.
De förödmjukades uppror
Varför detta tjutande ljud i skogen? Hur
har det kunnat gå så långt? Det som under
de senaste åren brutit sig loss, har länge
pyrt under ytan och har nu blivit synligt.
Vår värld faller isär. Vi vet och kan mer än

någonsin, förfogar över mycket precisa
vetenskapliga insikter, sofistikerade tekniker och komplexa juridiska strukturer och institutioner som resultat av en
makalös utveckling. Och vi har otroligt
mycket pengar. Det är därför häpnadsväckande att det, trots detta enorma
världsomfattande välstånd och vetande,
råder en sådan stor nöd. Det finns ett
oräkneligt antal fattiga människor, regioner, länder som hamnat utanför systemen och är besvikna och förödmjukade.
Allt större oförställbara summor pengar
samlas i händerna på allt färre personer,
företag, fonder och truster, samtidigt
som miljarder människor blivit ställda
åt sidan och måste kämpa för sin blotta
överlevnad. Hjälporganisationen Oxfam
offentliggjorde förra veckan sin senaste
beräkning av förmögenhetsfördelningen på jorden, som baserade siffrorna
på Forbes: De rikaste åtta människorna

äger enligt dessa beräkningar lika mycket som hälften av jordens fattiga befolkning tillsammans.
Det är en ojämlikhet som gör en stum. I
en värld som medialt och realt växer alltmer ihop, skapar dessa obscena fakta om
fördelningen mellan fattig och rik förtvivlan, bitterhet och vrede. I allt större
utsträckning inser människor att denna
ordning på inget sätt är skapad av gudar
och inte alls är oföränderlig. De är allt
mindre beredda att finna sig i detta. Dessutom är det annat som tillkommer. Även
i de rika och utvecklade länderna är det
många som förlorar perspektiven. Jag ska
bara nämna en statistikuppgift, nämligen
gällande den dramatiska ungdomsarbetslösheten i många europeiska länder.
De färskaste siffrorna anger att i Frankrike ligger den på 24 %, på Irland på 25
%, i Portugal på 36 %, i Italien på 42 %, i
Grekland på 51 % och i Spanien på 54 %
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(siffrorna är från juni 2o14, Eurostat). Vi
behöver föreställa oss verkligheten bakom dessa nyktra siffror från statistikinstitut. Det rör sig om miljoner konkreta
öden, människor som är besvikna, som
tappat orienteringen, som är förtvivlade och fulla av vrede och detta hos färdigutbildade personer som till en fjärdedel, ända till hälften, får besked om
att det inte finns något behov av dem, de
har ingen uppgift, kan inte fylla en rimlig roll i vår så rika och komplexa värld.
Dessutom tillkommer att man har en
känsla av att vi inte längre kan hitta någon ansvarig för dessa orättvisa förhållanden. Ansvarsförhållandet försvinner
in i en ”systemansvarighet”. En maskiningenjör från Bayern, som sedan årtionden arbetar i samma firma, får från
en dag till en annan information om att
hen nu arbetar för en kinesisk ägare.
Det är mycket som radikalt förändras
och människan bakom försvinner. Det
är till och med ofta fallet att den egna
chefen varken velat förändringen eller
själv orsakat den.
På detta sätt växer en känsla fram:
kalla, mekanistiska, systemiska krafter
ingriper i det egna livet och det går inte
längre att peka ut några egentligt ansvariga. Så får jag intrycket att något sådant
har spelat en roll i kulisserna till den
amerikanska valkampanjen. Med Hillary
Clinton framträdde en kvinna som kandiderade till presidentposten och som
i mångas ögon på ett prototypiskt sätt
representerade detta system av de som
höjs över mängden och som är tätt sammanvävda i den värld som utgörs av Wall
Street och hela etablissemanget. Den som
följde Clintons valkampanj fick ofta intryck av att allt verkade vara repeterat och
noggrant gestaltat i förväg, varje enskild
gest, varje gest ända in i mungipan, varje
vinkning och varje kamerainställning
var resultatet av en planerad beräknad
effekt. Förmodligen är det på samma sätt
med Donald Trump, troligen ännu mer
beräknande och brutalare, ändå verkade
han som typ radikalt annorlunda, så vild,
arg, hänsynslös, skenbart autentisk, så på
tvärs mot etiketten, mot etablissemanget.
Han verkade vara helt likgiltig inför vad
Washington, den politiska världen eller
pressen förväntade av honom, vad som är
politiskt korrekt och vad som inte är det,
så att denna uppvisade bild av en osminkad äkthet, gav utslag hos många. Bara
man slipper leva vidare med den gamla
”klicken”, för då ändras ingenting – så var
stämningen. Med varje ny provokation
och regelbrott närde han känslan att här
kommer nu äntligen någon som radikalt
vill ändra förhållandena och torrlägga
det hatade ”träsket”. Men att sedan vak-

na nästa morgon var ändå chockerande.
Med förskräckelse blir vi varje dag på
nytt vittne till hur omognaden, storhetsvansinnet, egocentriciteten och hatet hos
en enda människa i den största supermakten och därmed störst världen, bit för
bit kan förändra den. Det är nog många
som redan längtar tillbaka till de gamla
strukturerna. Men det vore inte heller
längre ett särskilt bra alternativ för människorna och världen.

"Hur kommer det sig
att sådana tankar idag
än en gång tas emot
och applåderas? Hur vi
svarar är avgörande för
vår framtid. Utan svar
kan vi inte hoppas på att
hitta en utväg."
Två väsentliga orsaker
För att förstå vad som nu sker måste man
befatta sig med de speciella grunderna i
amerikansk politik och demokrati. Det
ryms inte i denna korta betraktelse. Men
resultatet av den förväntade kursändringen hos medborgare som kommit till
korta med den hatade ”eliten”, är förskräckande ironisk: det blev en regering
av det översta 1 % -skiktet, ett kabinett av
superrika miljardärer och generaler. Det
oroande är ändå inte bara vem som blir
minister utan ännu mer vem som får vilket ämbete. Såsom att den största kollobbyisten Scott Pruitt blir ledare för miljödepartementet eller Rick Perry som är
känd för att förneka klimatförändringarna och som krävt att energidepartementet ska avskaffas, faktiskt blir energiminister. Ännu mer oroväckande är
mäktiga figurer bakom Trump och hans
ministrar. Såsom hans valkampanjledare Steve Bannon som samtidigt driver
det högerkonservativa onlinemagasinet
”Breitbart” och som nu har blivit chefsstrategen och rådgivaren till presidenten. ”Darkness is good (mörkret är det
goda)” svärmar Trumps chefsrådgivare i
en intervju: ”Dick Cheney, Darth Vader,
Satan: That is power!(... det är makt!)” –
Och: ”If we deliver ... we’ll govern for 5o
years (Om vi levererar... kommer vi att
regera i 5o år).” (Intervju i ”The Hollywood Reporter” 18.11 2o16)
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Hur kommer det sig att sådana tankar
idag än en gång tas emot och applåderas? Hur vi svarar är avgörande för vår
framtid. Utan svar kan vi inte hoppas på
att hitta en utväg. Här synes mig följande
konstaterande oundvikligt: Problemet
har många skikt. Man kan gå in på detta
i ett annat sammanhang. Den som vill
reducera ett socialt fenomen till en enda
orsak misstar sig alltid. Det är verkligen
omöjligt att kunna förklara allt med en
enda orsak som ett slags (världs)formel.
Jag möter ofta människor, även i stigande
antal inom antroposofkretsar, som exakt vet hur exempelvis förhållandena i
Ukraina eller i Syrien ska tolkas. Utan att
darra på rösten vet man vilken sida som
bär skulden, vem som är god och vem
som är ond i en konflikt. Alla fenomen
ska in- och underordnas detta världsperspektiv. Tyvärr är dagens förhållanden
för det mesta så komplexa att man svårligen kan indela verkligheten efter sådana förmodade klara uppfattningar om
ett vän-/fiende-schema. Det är så många
skikt som spelar en roll att man bör akta
sig för att gå i den själsliga fällan att satsa
bara på ett bindande förklaringsmönster.
Men detta får inte hindra oss att inse vad
vi kan veta, och att sedan handla, när vi
ur sådana kunskaper hämtar fram förmågan och plikten att göra det. Först när jag
betonat detta vill jag ur mitt perspektiv
försöka antyda åtminstone två faktorer ur
den sociala och samhälleliga sfären.
Egentligen är det kärleken som räknas
”Tregreningen lever i de faktiska omständigheterna!” Detta är en av Steiners
viktigaste uttalande gällande den sociala
tregreningen. Tregreningen av den sociala organismen är alltså inget abstrakt uttänkt system som ska påtvingas verkligheten. Man kan iaktta den i verksamhet i
världen, liksom människosjälens tredelning i tanke, känsla och vilja. Såsom man
kan iaktta en faktisk tredelning i kroppen
och i själen med deras egna funktionella
lagbundenheter, hittar man också dessa
i det mänskliga samlivet. Betraktar man
det ekonomiska livet visar det sig att detta
har tendensen till broderlighet över alla
tidigare gränser i det mänskliga umgänget. Ett faktum som man kan iaktta.
Ekonomiskt sett blir geografiska och politiska gränser alltmer obetydliga. Istället
växer ett världsomspännande samarbete
fram och går ut över alla gränser. Dagens
varor och tjänster, producerade genom
arbetsfördelning, har skapats genom
samverkan mellan allt fler människor
över hela jorden. Människan ställer sina
förmågor till andras förfogande och lever
själv av det de andra gör för hen – det är

broderlighet. I det moderna samhället
är vi till och med hänvisade till denne
broderlighet, eftersom vi överhuvudtaget inte längre skulle kunna försörja oss
själva. Vi kan bara upprätthålla vår moderna levnadsstil tack vare miljoner andra människor som är verksamma för vår
skull.
Det är verkligheten. Samtidigt har vi
pressat in detta världsomspännande nät
att arbeta-för-varandra i begrepp och underkastat det regler som just kommer ur
en motsatt logik. Den lyder: När någon
alltid bara följer sin egen nytta, uppstår
den största nyttan för alla. Hållningen
”jag arbetar för mig” är, enligt denna
föreställning, motorn och kärnan i det
ekonomiska samlivet. Det lönar sig att betrakta dessa fakta i alla dess konsekvenser. Det som egentligen är strukturerat
som en världsomspännande ömsesidig
för-varandra-existens, som således är ren
kärlekskraft, som är strukturerad som
en broderlighets-kraft i globaliseringssträvandena, blir aldrig en upplevelse,
blir inte medvetandegjord och kan inte
praktiseras och realiseras i livet. Istället
härjar en alla mot allas kamp inom ekonomin. Genom att gränserna förlorat sin
giltighet, genom att allt hänger ihop med
allt, att jag inte längre kan konstatera
vem som är ansvarig, så uppstår genom
egoismens grundmaxim ett dramatiskt
hot mot den enskilde liksom mot hela
samhället istället för mänsklighetens
kvalitativa nästa steg till ett världsmedborgarskap. Regeln att var och en ska bekymra sig om sig själv och bara tänka på
sitt, orsakar oerhörda skador av kroppslig, själslig och social natur i den ändliga, nätsamverkande, alltmer befolkade
världen i vardande. Motsatsförhållandet
mellan den faktiskt förväntade broderligheten och regeln som uteslutande baseras på egennytta, vinst och tävlan med
andra, leder till allt större spänningar.
Och alltfler människor känner omedvetet att något inte stämmer. Systemet de
lever i upplevs som kallt, orättvist, osocialt och hotfullt och de längtar efter ett
systemskifte. 51 % av unga amerikaner
och 9o % av tyska unga säger i opinionsundersökningar att vi behöver ett annat
ekonomiskt system. Men var finns det?
Socialismen i Sovjetunionen och dess
grannländer misslyckades. Och var man
än tittar syns inget trovärdigt alternativ.
Var har socialismens idéer hamnat, var
har socialdemokratins idéer hamnat?
Äger de fortfarande ett övertygande koncept? Ingenstans hittar man en idé. Detta
idévakum är den egentliga tragedin. Det
verkar inte finnas några alternativ. Det
finns nästan inga inrättningar som skulle
kunna skapa ett förtroende.

Det som kommer upp till ytan
Just demokratin är hänvisad till existensen av ett öppet och offentligt rum, där
människor kan mötas och ha utbyte med
varandra. Här kan vi lära ut och lära av
varandra, korrigera våra uppfattningar
och komma till gemensamma övertygelser. Ett sådant rum finns knappast
längre eftersom internet har tagit dess
plats. Och det är organiserat efter andra
regler. Rummen i den virtuella världen
är byggda efter strikt ekonomiska lagar,
är gestaltade efter vinstmaximeringens principer. När jag kommunicerar
på Twitter eller Facebook eller när jag
söker med Google finns i bakgrunden
algoritmer som verkar så att jag som nyhet eller erbjudande alltid får se det som
jag förmodligen vill se. Det har räknats
ut från mitt tidigare förhållningssätt. Så
speglas, styrks och hålls jag hela tiden
kvar i mitt förflutna. Där verkar något på
djupaste sätt tillbakariktat som stärker
narcissismen. Även i mötet. Lika öppet
som internet verkar vara, så träffar jag
genom de givna strukturerna framförallt de som är lika mig själv, som tänker
som jag gör. Så uppstår isolerade hålrum och ekokamrar där människor av
samma uppfattning kommunicerar med
sina likar, medan andra uppfattningar,
världsbilder och levnadsskisser ter sig
helt förvridna. Samtalet om världsåskådningsgränser försvinner, de samtal som
ju är förutsättningen för samhälleligt
lärande och oavhängig politisk viljebildning. På det sättet undergräver det egocentriska internet demokratin som är
riktad mot du-sfären.
Osedlighetens uppfostringsanstalt
En annan effekt av internet är att ansvarsfulla, avvägda meningsyttringar oundvikligen slukas av dess buller. De ekar
obemärkt, går under i upprördhetens och
vredens vågor, i det grälla och ytliga. 99
% av yttringar och bidrag varseblir vi ju
överhuvudtaget inte alls. Vi varseblir aldrig något av dessa eftersom algoritmerna
inte transporterar upp dem till ytan för
exponering. Vi lär oss att vi i denna kontext bara märks när vi är optimalt grälla
och genomträngande. Det är något som
exempelvis Donald Trump tidigt lärde
sig. Jag måste uttrycka mig på ett extremt
sätt, skjuta över målet, bryta regler, såra
människor. Det kittlar då människors intressesfärer och avgör om de vill titta på
något eller inte. Användarnas intresse
är väckt. Och där de tittar så förs det upp
till ytan. Internet har på det sättet blivit
en uppfostringsanstalt för det gälla, obscena, brutala, slippriga, lismande, taktoch respektlösa. Priset är empatiförlust.

I detta spelar det en stor roll att man inte
vet vem som verkligen har begärt ordet –
och omvänt inte behöver se vad de egna
bidragen utlöser. Ofta vet man inte ens
om ett inlägg författats av en människa
eller av en ”Social Bot” – social robot.
Maskiner programmeras så att de avger
meningsyttringar och diskussionsinlägg
medan de som läser det tror att det är en
människa som skrivit det. Exempelvis
utbryter en flod av upprörda kommentarer gentemot en kvinnlig medborgare
som sympatiserar med demokraterna,
efter att hon kommenterat något. Eller:
medan TV-debatten mellan kandidaterna
fortfarande pågår yttrar sig miljontals
internetanvändare: ”Trump har vunnit!”
Det är inte förargade eller begeistrade
medborgare som står bakom detta, utan
maskiner. Under valkampanjen i USA
kom åtminstone en femtedel av kommentarerna i sociala medier inte längre från
människor utan genererades av robotar.

"Här skulle det
handla om att förstå
broderligheten i det
ekonomiska livet och
istället för att bekämpa
globaliseringen
nationalistiskt äntligen
gestalta den broderligt."
Precis som i Goethes Zauberlehrling
(trollkarlens lärling) uppstår inom bägge
fälten en kraft som vi helt uppenbart inte
kan hejda igen när den väl satt igång.
Liksom lärlingen, ser vi förvånat på hinkarna som flyger hit och dit, för att sedan
förskräckt vakna upp och inse att vi för
tillfället tappat kontrollen över tekniken.
För egoismen som frigjorts genom kapitalismen gäller detsamma som för internet som samhälleligt diskursinstrument:
det verkar som att det inte är vi som bestämmer förhållandena, utan de bestämmer oss. För mig verkar det som att det
finns en utbredd känsla i nutiden av att vi
är utlämnade till krafter, system och dynamiker som vi inte längre behärskar.
Var finns det tredje elementet?
Man kan reagera på den antydda utvecklingen på tre sätt: hålla fast vid det tillvanda tankesättet och dess mekanismer,
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krångla sig igenom, utnyttja det till egen
fördel och hoppas att allt till slut kommer att gå bra. Det är – än så länge – den
mest utbredda hållningen och de förhärskande partiernas, institutionernas
och politikernas outtalade löften, från
Angela Merkel till Hillary Clinton. Det
fungerar bara om man gör sig blind och
döv för det växande antal av de, som inte
längre tror på dessa systems rättfärdighet och meningsfullhet.
Den andra möjligheten är vägen tillbaka: vi letar upp syndabockar, förklarar att
de är de skyldiga, väljer bort dem, kastar
ut dem, bygger en mur, hindrar främlingar att komma in, tänker bara på oss själva,
eldar vårt kol, ignorerar klimatförändringarna, struntar i miljön, avslutar frihandeln och kurar ihop oss i nationalstaten. Denna hållning förkroppsligar inte
bara Trump utan också Farage, Wilders,
Strache, Orban, Petry och många andra.
Den tredje vägen däremot vore en väg
framåt. Då skulle reglerna för internet
inte dikteras av koncerner utan skapas
genom rådslag i rättsgemenskaper och åtföljande nygestaltning med målet att omskapa ett rum av egoistisk självspegling
till ett rum av äkta möten och ömsesidigt
lärande. Här skulle det handla om att
förstå broderligheten i det ekonomiska
livet och istället för att bekämpa globaliseringen nationalistiskt äntligen gestalta
den broderligt. Här handlar det om att
bygga om en åskådardemokrati präglad av makt och pengar till en deltagar-,
samtals- och direkt demokrati, där varje
människa kan ha delaktighet i att väsentliga samhälleliga beslut fattas.
USA-valens problem var: det fanns en
kandidat för status quo-tillståndet och
det fanns en kandidat för marschen tillbaka till ett autoritärt, nationalistiskt och
chauvinistiskt samhälle. Men var fanns
kandidaten för en övertygande och meningsfull väg framåt? Det tredje elementet fattades! Och det fattades inte bara i
USA. Det fattas praktiskt taget överallt
och speciellt i Mellaneuropa. Detta är
vår tids största och egentliga tragik: vi
utnyttjar inte på långa vägar våra potentiella möjligheter. Trots bilden av denna
hotfulla utveckling lönar det sig ändå
att fråga sig vad vi till slut skulle kunna
lära oss av dessa utmaningar. Vilka nya
förmågor är nödvändiga, hur ska vi själva
utvecklas i framtiden för att inte bli offer
utan kunna vara medgestaltande i detta
landskap av utmaningar?
Om vi lyckas förstå ekonomins djupare skikt och verkligen kan bygga upp en
ekonomi baserad på broderlighet, skulle
en enorm läkande kraft bli verksam. Och
en sådan impuls skulle ha en utstrålning
långt över alla gränser. Dit hör också en

ny förvandlad förståelse av pengar och
dess omfattande inneboende krafter.
David Graeber har i sin bok Schulden
(Skulder) på ett intrycksfullt sätt visat hur
makt uppstår i de mänskliga relationerna
genom pengar och genom skuldbegreppet i ekonomiväsendet och hur var och
en, till och med de underkuvade, tenderar
att uppfatta denna makt som legitim. Vårt
sätt att tänka över ekonomi, pengar och
även demokrati har nått vägs ände. Om vi
inte ändrar vår uppfattning och utvecklar
radikalt nya idéer om det kulturella, politiska och ekonomiska samlivet kommer
ångest och våld att utvecklas och spridas
allt intensivare. Även demokratin måste
ta ett nytt kvalitativt steg för att inte degenerera. Det handlar inte bara om att
möjliggöra lite mer transparens eller lite
mer medborgardelaktighet, utan om ett
substantiellt nytt demokratisteg.
Ett nödvändigt epokskifte
Men vår nutida värld är primärt ekonomiskt präglad. Allt blir utforskat och
värderat efter sitt pris och sin nytta. Av
den anledningen är förändringar i sättet att tänka om ekonomin det viktigaste
området när det handlar om ett nytt sätt
att leva tillsammans. När jag idag köper
något, har varje produkt i vår globaliserade värld en omfattande biografi. Det
handlar hos varje vara om en lång kedja
från mig själv över affärstransaktioner och förädling ända tillbaka till den
ursprungliga producenten, som exempelvis en bomullsplockare i Indien, en
kakaoodlare i Nicaragua eller en gruvarbetare i Kongo. Det gäller att betrakta
dessa kedjor, som för det mesta sträcker
sig runt halva jordklotet, i sin helhet och
genomvärma dem med mänsklighet. Vår
uppgift de närmaste åren är att gestalta
dem ur broderlighetens perspektiv. Slutligen betyder detta att jag inte kan vara
lycklig så länge jag inte kan glädja mig
över en förvärvad produkt innan jag är
säker på att alla de människor, som är
invävda i kedjan av värdeskapande, har
blivit rättvist behandlade och kan ha ett
anständigt liv genom sina arbeten. Det
är vägen till förverkligandet av en broderlighetens revolution.
Med året 2o17, som nyss börjat, är det
märkbart att vi står inne i ett år som kräver ett epokskifte. De gamla strukturerna
bär oss allt mindre. Systemsprickorna
ökar och samhällsstrukturerna står nära
en kollaps. Är vi förberedda på detta? Kan
vi hitta vår väg till en bättre framtid eller
drar vi oss tillbaka in i ett trångt, hotfullt
förgånget? Det är egentligen helt uppenbart vad som behöver göras. När det gamla dör gäller det att outtröttligt arbeta

k rön i k a

så att det nya kan bli till. Det är bara om
detta inte sker, när det saknas förståelse
och mod, när trovärdiga, övertygande,
hållbara, meningsfulla, mänskliga framtidsbilder som ingjuter mod fattas, som
de farliga, auktoritära ledarna/förförarna har fritt spelrum.
Översättning Göran Nilo
”Tidigare publicerad i Das Goetheanum,
nr 6 – 2o17.”

antroposofisk a sällsk apet

Hilma af Klints
verk
I Länstidningen LT (Sörmland) den 4
februari publicerade Johan af Klint en
debattartikel som berörde många frågor som rör stiftelsen Hilma af Klints
Verk. Eftersom Antroposofiska Sällskapet har en roll enligt stiftelsen Hilma af
Klints Verks stadgar vad beträffar dess
styrelses sammansättning har vi blivit
indragna i dessa frågor. Vi, tillsammans
med stiftelsen Kristallen som planerar
att uppföra en konsthall i Ytterjärna, besvarade debattartikeln med ett svar som
publicerades i LT/Debatt den 11 februari.
Nu blev vårt svar redigerat av tidningen
och vi vill därför publicera svaret i sin ursprungliga form.
Mats-Ola Ohlsson och Per-Erik Jonsson
I LT den 4 feb hade Johan av Klint en debattartikel där han tog upp sitt missnöje
kring olika frågor med större eller mindre koppling till hans släkting Hilma
af Klints efterlämnade verk. Vi vill så
kortfattat som möjligt försöka ge en förhoppningsvis begriplig bakgrund till den
situationen Johan af Klint målar upp och
som berör de som undertecknar.
Johan af Klint refererar i sin text till sin
far Erik af Klint som 1972 grundade stiftelsen Hilma af Klints verk och i samband
med det skänkte verken som egendom till
denna stiftelse. Han formulerade stiftelsens ändamål och föreskrev även hur styrelsen skall utses och vara sammansatt:
“Stiftelsens angelägenheter handhavas
av en styrelse bestående av 3-5 ledamöter.
Huvudparten av styrelsen skall vara medlemmar av antroposofiska sällskapet. Huvudmannen för släkten af Klint eller den
av släkten som han utser är självskriven
ordförande. Avgår eller avlider annan
styrelseledamot, skall den återstående
styrelsen utse ersättare för den avgångne
ledamoten. Skulle styrelseledamot icke
kunna utses på sådant sätt, skall han utses av styrelsen för allmänna antroposofiska sällskapet i Sverige.”
Det är styrelsens uppgift att bland annat hålla verket tillgängligt enligt vissa
närmare principer som framgår av förordnandet.
Erik af Klint utsåg själv den första styrelsen där två ledamöter kom från släkten
och tre från antroposofiska sällskapet.
Arbetet i styrelsen förlöpte under många

år i god samverkan, medan intresset för
Hilma af Klints verk tilltog såväl nationellt som internationellt.
2o11 fick stiftelsen Hilma af Klints verk
en ny ordförande, Johan af Klint. Styrelsearbetet polariserades tyvärr under
hans ledning och 2o14 tillsatte släktens
dåvarande huvudman en ny ordförande
och arbetet kom åter in i en fruktbar fas.
Stiftelsen träffade samma år ett balanserat och långsiktigt utlånings- och samarbetsavtal med Stiftelsen Kristallen, som
bildats för att uppföra en konsthall i Järna där bland annat Hilma af Klint konst
skulle kunna visas vid sidan av andra aktiviteter.
Avtalet som slöts mellan dessa styrelser 2o14 innebär att 5o-8o av Hilma af
Klints många verk årligen under en 2oårsperiod, och på vissa tydligt beskrivna
villkor, ställs till Kristallens förfogande.
Styrelserna för bägge stiftelserna var eniga i sina respektive beslut att träffa detta
avtal, som naturligtvis är ömsesidigt förpliktande.
Avtalet är också väl förenligt med ändamålet för stiftelsen Hilma af Klints
verk, som föreskriver att verken ska hållas tillgängliga för en vidare krets med
intresse för Hilma af Klints mission.
Under våren 2o16 uppkom en situation då styrelsen för stiftelsen Hilma af
Klints verk, inte längre var sammansatt
enligt föreskrifterna i stiftelseförordnandet och därmed inte beslutsmässig. Antroposofiska sällskapets styrelse fick då
en uppmaning av en styrelseledamot att
agera i enlighet med stadgarnas bestämmelser och utse en medlem av sällskapet
som styrelsemedlem. Detta förfarande
ifrågasattes vilket aktualiserar vilken
styrelsesammansättning som är legitim.
Frågan vad som ska gälla framöver är nu
föremål för prövning av förvaltningsrätten i Stockholm. Ett avgörande förväntas
inom den närmaste framtiden.
Under tiden har denna styrelses sammansättning förändrats så att majoriteten
numera utgörs av medlemmar i släkten af
Klint. Det behöver i sig ej vara oförenligt
med stiftelsens stadgar. Det kan dock
ifrågasättas om sammansättningen uppfyller stadgarnas intention (”huvudparten av styrelsen skall vara medlemmar
av antroposofiska sällskapet”) när medlemskap söks i direkt anslutning till att
vederbörande går in som styrelseledamot
i stiftelsen. Det kan nämnas att det för
ögonblicket ligger 7 medlemsansökningar från medlemmar i släkten af Klint. De
har förklarats vilande i avvaktan på att
den juridiska processens klargör vilken
styrelse som är legitim. Därefter är naturligtvis alla som är intresserade av antroposofi varmt välkomna som medlemmar.

Vi önskar även nämna att uppgiften att
vara styrelsemedlem i en stiftelse innebär att man skall följa stadgarna och aktivt verka för stiftelsens bästa och ej företräda någon annan parts intresse. Alltså
verka oberoende av tillhörighet i någon
släkt eller någon förening.
Under ett antal år har Vidarstiftelsen
drivit att kommunen skulle upprätta en
detaljplan, som även innefattar möjligheten att bygga en konsthall i närheten av
Kulturcentret i Ytterjärna. Det välrenommerade norska arkitektkontoret Snöhetta
har utarbetat en idéskiss för denna konsthall. Detaljplanen fastställdes av kommunfullmäktige den 3o januari 2o17.
Antroposofiska sällskapet är en ideell
förening som principiellt inte har något
med stiftelsen Kristallen eller detaljplaneärenden att göra. Däremot välkomnar
man alla som har ett uppriktigt intresse
just för antroposofi.
Med målet att förhindra antagandet
av den ovan nämnda detaljplan har nuvarande ordförande i stiftelsen Hilma af
Klints verk sänt ut ett antal brev till politiker i Södertälje kommun med en tydlig
polariserande hållning samt innehållande direkta felaktigheter och desinformation. Det beklagar vi.
Johan af Klint refererar i slutet av sin
debattartikel till samtal, som han erbjuder sig att återuppta. De tidigare samtalen avbröts dessvärre genom att stiftelsen
Hilma af Klint Verks ordförande börjat
sända ut ett antal brev som tydligt visar
att det inte föreligger någon vilja att nå en
överenskommelse. Enighet rådde dock
i dessa samtal om behovet av en professionell styrelsesammansättning som
hade kompetens för uppgiften. Samtliga
inblandade parter bejakade också föreslagna åtgärder, även om vissa skillnader
fanns beträffande enstaka formuleringar.
Den avgörande stötestenen blev dock
att Johan af Klint utöver ovanstående
framställde ett antal krav som dels inte
var nödvändiga för att nå de eftersträvade
målen, dels inte förenliga med förordnandet för stiftelsen Hilma af Klints Verk
eller med de principer som gäller för ideella föreningars verksamhet – i detta fall
Antroposofiska sällskapet.
Kraven innebar bl.a. att den roll som
stiftaren av Hilma af Klints verk hade
gett Antroposofiska sällskapet skulle utsläckas och att stiftelsestyrelsens sammansättning skulle bestämmas på annat
sätt än vad som anges i stadgarna. Johan
af Klint krävde också att Antroposofiska sällskapet skulle göra en bindande
utfästelse för all framtid om hur medlemsansökningar eller medlemskap för
medlemmar av släkten af Klint skulle
hanteras. Ändamålsföreskrifter i stif-
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telseförordnanden, inbegripet den om
styrelsens sammansättning i stiftelsen
Hilma af Klints verk, får endast ändras
efter beslut av Kammarkollegiet och sådant beslut kan meddelas endast under
mycket stränga förutsättningar. Det står
helt klart att dessa förutsättningar inte är
för handen.
Antroposofiska sällskapet, å sin sida, är
en ideell förening som är öppen för dem
som uppfyller de objektiva kraven enligt
stadgarna. Det är av lätt förståeliga skäl
varken lämpligt eller möjligt för en sådan
förening att göra åtaganden om framtida
särbehandling av det slag som Johan af
Klint begärde.
Det fanns med andra ord inte ens laglig
möjlighet att tillmötesgå de krav som Johan af Klint ställde för att lägga de pågående tvistigheterna åt sidan.
Vi beklagar Johan af Klints missnöje
med situationen och hoppas att de juridiska oklarheterna gällande stiftelsen
Hilma af Klint verks styrelse reds ut, så
att arbetet åter ska kunna komma in i en
konstruktiv fas till glädje för en intresserad publik och i den anda som stiftaren
Erik af Klint tydligt eftersträvade.
Vi som är undertecknare företräder
skilda verksamheter, men då vi alla är
berörda och ifrågasatta i Johan af Klints
debattartikel har vi valt att svara tillsammans.
Anders Kumlander
Ordförande i stiftelsen Kristallen
Mats Ola Ohlsson
Generalsekreterare i Antroposofiska sällskapet

äldr eboende

Något om
Tunaberg
Ulrike von Schoultz
Tunaberg är ett gruppboende i Järna som
bereder plats för åtta dementa personer.
Dessutom finns åtta lägenheter som kan
hyras enligt ett kösystem.
Efter ett föreläggande av arbetsmiljöverket den 13 maj 2o13 som gällde badrummen i gruppboendet levde personalen,
de boende, deras anhöriga, Tunabergs
styrelse (Julia Vindrelid, styrelseledamot
och verksamhetsansvarig, Lili Löfström

styrelseledamot och Ulrike von Schoultz,
styrelseordförande) fram till 1 september
2o16 med hotet att behöva stänga verksamheten eller betala vite på 6oo tusen
kronor om inte en omfattande ombyggnad av badrummen hade ägt rum till september 2o16.
Åren mellan 2o13 och 2o16 har varit en
genomgripande erfarenhet för alla berörda på Tunaberg. Många olika planer
tillsammans med en ständig växande
osäkerhet, inte minst genom att mångåriga medarbetare behövde varslas, skapade ett arbetsklimat med en rad kriser i
sitt följe.
Den ständiga ”högspänningen” förde
fram till en lösning . ETT stort duschrum
för de boende som behövde hjälpmedel
godkändes av Arbetsmiljöverket.
Samtidigt med den lösningen kom viljan att bygga ut Tunabergs verksamhet
från befintliga 16 boendemöjligheter till
46 platser. Fördelningen av demens – och
övriga boenden är ännu inte klar.
För att kunna verkställa detta stora projekt behövs en ändring av detaljplanen,
köp av kommunens mark i anslutning till
det nuvarande huset, en bra arkitekt och
en husägare som vill bygga.
I nuläget pågår ett arbete mellan ledningen på Tunaberg och husägaren LRH
för att tillsammans kunna förverkliga
planen av den omfattande utbyggnaden
som välkomnas inom Södertälje kommuns ansträngda äldreboendesituation.
Under hösten i år kan ändringen av detaljplanen påbörjas.
En lång process ligger därefter framför
oss innan projektet kan bli verklighet.
Men det känns hoppfullt att Tunaberg
i framtiden kan erbjuda flera boendeplatser till äldre människor!
Samtidigt med byggplaner finns en
rad frågor som gäller vården av äldre ur
ett antroposofiskt perspektiv. Åldrandet
är en betydelsefull och viktig del i människans biografi som behöver omsorg av
den åldrande personen själv, men ofta
även omfattande och krävande insatser
av kunniga medmänniskor.
Med Viks Ängar i Köping och en rad
äldreboenden i Sverige och utomlands
som förebilder vill vi inte bara skapa
flera boendeplatser. Tillsammans vill vi
hjälpas åt att genom det vi synliggör även
kunna förbättra synen på den åldrande
människan i vår civilisation.
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musik

Seminarium
om sång
Holger Ardem
Oslo, 28.-29-oktober 2o16
Seminaret om sang og sangmetoder etter
Rudolf Steiner, som var et nordisk samarbeidsseminar som ble avholdt i Oslo. Seminaret var en Hommage til den svensknorske operasangerinne Ingrid Sahlin
(1923-2o14), som virket som sanger og
sangpedagog i det antroposofiske arbeide
i Oslo i mer enn en menneskealder.
Temaet for seminaret fokuserte på noen
av de mest kjente sangere, som arbeidet
direkte sammen med Rudolf Steiner om
fornyelsen av sangen - både kunstnerisk
og pedagogisk - og på de sangmetoder, som ble skoledannende etter dem.
Mange antroposofer i Norge er ikke
ukjent med begrepet "Werbeck-sang"
eller sang etter sangskolen til den store
svenske operasangerinne Valborg Werbeck-Swärdström (1879-1972). Den mangeårige elev av fru Werbeck, pianisten og
komponisten Jürgen Schriefer, var den
dynamiske og begeistrede ildsjel, som ut
fra denne sangskole startet en hel sangbevegelse i og utenfor antroposofiske
sammenhenger overalt i Europa, i Amerika og i Australia, og med sterke forgreninger i de skandinaviske land, Norge,
Sverige og Finland.
Her i Norge kjente vi Jürgen Schriefer
fra hans virksomhet fra de tilbakevendende sanguker på Sletner gård i Askim,
hvor han bl.a. innstuderte Händels Messias og andre store verk. Kjent er også
hans medvirken på Idriart festivalen i
Trondheim og hans meget entusiastiske,
intense og ofte meget lange foredrag om
bevissthetsutviklingen, belyst ved musikkhistorien og ikke minst om Werbeck
sangskolen. I Sverige var senteret for
Werbeck-sang i første rekke på seminaret i Järna, hvor Jürgen Schriefer inspirerte Pär Ahlbom, Sinikka Mikkola o.a.
i deres allerede omfattende arbeide med
store sangimprovisasjoner og utendørs
parkspill. I Finland oppsto et langvarig
arbeide på basis av Werbeck sangskolen
ut fra en gruppe entusiastiske finske musikere og tilreisende tyske og hollandske
sangpedagoger på Camphill landsbyen
Sylvia-Koti i nærheten av Lahti. Senere
delte denne gruppen seg, og sangskolen
etablerte seg i en nedlagt landsbyskole i

nærheten av Ilmajoki, og fikk navnet Laulukoulu - som på finsk rett og slet betyr
'Sangskolen'.
Denne internasjonale sangskole er en
av de siste gjenværende institusjoner,
som oppsto i de skandinaviske land
ut fra hva man kunne kalle 'Werbecksangbølgen'. Den har vært i drift i over 25
år, er statlig anerkjent på mastergradsnivå som 4+1 års kunstnerisk og pedagogisk
sangutdannelse med kvalifisering for
sangterapi. Den har gjennom tiden hatt
elever fra mer enn 3o land. Skolens leder,
Risto Suurla overlater nå gradvis driften
til den yngre generasjon av dyktige sangog musikklærere. (www.laulukoulu.fi )
Nu er sangimpulsen "Schule der Stimmenthüllung" etter fru Werbeck slett ikke
den eneste, som har sine røtter i et sangfaglig samarbeide med Rudolf Steiner,
selv om dette tolvårige samarbeidet så avgjort var det lengste og best dokumenterte
av dem alle. Også andre store navn hadde
henvendt seg til Steiner med spørsmål om
fornyelsen av sangen. I det norske antroposofiske tidsskrift, "Antroposofi i Norge" (nr
1, 2o16) var der to artikler om sangskolen
etter den unge sangerinne, Berty Jenny.
Jenny hadde ikke som fru WerbeckSvärdström hatt et direkte møte med Rudolf Steiner. Det var først etter Steiners
død hun lærte den kjente amerikanske
sangerinne Gracia Ricardo å kjenne.
Gjennom fru Ricardo fikk den talentfulle Berty Jenny opplæring og innsikt
i de råd, som Steiner hadde gitt Ricardo.
En kjent sangerinne og venninne av Ricardo, Dina Doresi Winter skrev senere
boken om Gracia Ricardo og hennes
metode. Først i 1937 ble Jenny kalt til
Dornach av Marie Steiner for at lede den
nyetablerte "Gesangsschule am Goetheanum", en skole som besto inntil krigens
begynnelse.
Berty Jennys sangmetode ble i tidens
løp meget mindre kjent enn metoden til
fru Werbeck. Dette kan til dels tilskrives den store entusiasme, som Jürgen
Schriefers musikalske kompetanse og
virksomhet for "Schule der Stimmenthüllung" utløste blant mange amatører
og yrkessangere. Jennys metode derimot,
har levd mer i det stille - i Skandinavia
først og fremst i Danmark, representert
av konsertsangerinnen Gudrun Tuxen
og sangpedagogen Jytte Carl. På Holbæk
Kunsthøjskole arrangerte vi i syttiårene
bl.a. en rekke skandinaviske musiker- og
eurytmiststevner, hvor Gudrun Tuxen
og Jytte Carl presenterte Berty Jennys
sangskole og dens prinsipper og hadde
workshop med alle deltagerne. I Norge
er det nå hovedsakelig sangpedagogen
Ingun Margrethe Bjerke i Hamar, som
fører denne skole videre. (AiN 1- 2o16). En

del av fru Tuxens og fru Carls øvelser og
synspunkter har senere funnet fruktbar
anvendelse i oratoriekoret Josefinekoret
sammen med sangøvelsene til fru Werbeck. Det var den svensk-norske altsangerinne, Ingrid Sahlin (1923-2o14) som
innførte og praktiserte disse siste i koret
gjennom sin årelange undervisning med
sitt øvelsesprogram tilpasset kor. Begge
sangskoler ble av avgjørende betydning
for den klare, gjennomsiktige klang, gode
diksjon og den meget sikre intonasjon,
som karakteriserte koret. Man kan si at
øvelsene til fru Werbeck ga koret en meget lys klang, som var helt åpen oppover,
mens Jennys øvelser ga mer jording og
varme i klangen. I begge sangskoler var
de vanlige problemer med de såkalte registerovergange fraværende.
Av andre sangere, som søkte Rudolf
Steiners råd eller som arbeidet på basis
av Steiners musikalske impulser, kan nevnes en hel liten håndfull. Her kan bare
enkelte navn bli anført.
Blant de første navn som dukker opp,
er offiseren og sangeren Karl von Behr
(1865-1938). Man vet bare om et enkelt
møte mellom ham og Steiner omkring
sangen. Han virket bl.a. som operasanger
i forskjellige operaer og var dessuten offiser under første verdenskrig, og han
bodde i sine siste år i Dornach.
Sangerinnen Martha Hundhausen
(1887-1936) studerte med Pfitzner i Straßburg. I en periode med stemmeproblemer
fikk hun råd av Steiner, som ga henne avgjørende hjelp i hennes karriere.
Karl Rössel-Majdan, basssanger fra
Wien (1885-1948) som virket mest i Østerrike, ble kjent med antroposofien allerede
før krigen og var en mye brukt solist. Han
hadde også konsertaften sammen med fru
Werbeck på West-Øst kongressen i 1922.
Andre navn er bl.a. Maria Führmann. I
Danmark underviste den københavnske
sangpedagogen Helga Petersen i "Den frie
tone på antroposofisk grundlag", uten at
det er kjent, hvilken sangtradisjon fra Rudolf Steiner hun var i forbindelse med.
Som allerede nevnt ble især skolen etter Valborg Werbeck-Svärdström meget
utbredt i Europa og i Skandinavia i 6oog 7o-årene, man kan tale om en virkelig
kulturbærende sangerbevegelse, mens
noen av de andre også fant sine etterfølgere i mindre grupperinger.
Metodene divergerte på vesentlige
punkter og det oppsto til en viss grad
partier. Det synes som om Steiner har gitt
ulike råd og veiledning til de kunstnere,
som ba om hans hjelp. Nå er tiden inne til
å reise spørsmålet: hva var Steiners egentlige intensjoner og hva er det, som forener de ulike retninger i deres søken etter
'den frie tonen'?

I foredragsserien "Das Wesen des musikalischen (192o)", finnes de interessante
"Fragenbeantwortungen", hvor Rudolf
Steiner svarte på spørsmål fra de tilstedeværende musikere - og ga tidvis også noe
enigmatiske svar. Ikke mange steder ellers talte han om sangen, men i et bestemt
svar til en musiker kom Steiner inn på
sang og sangskoler (3o.9.192o). Først kritiserte han de vanlige metoder for deres
fiksering på fysiologiske prosesser ved
frembringelsen av sangtonen - ganske
krast enda. Deretter talte han om frigjøringen av sangen fra selve strupehodet og inn i luften omkring, så sangeren
opplever sangen mere utenfor seg selv.
Slik kan hun nå til å kunne lytte til den
egne stemme som kommende fra rommet
omkring som en art speiling.
Disse to søyler omkranset Rudolf Steiners samarbeid med fru Werbeck-Svärdström: I deres første samtale i København i 1912 viser han til strupehodet og til
sublimeringen av luften omkring dette i
tale og i sang. Og i en av deres siste møter
spurte hun Steiner - som hittil hadde bekreftet henne i alle hennes forskningsresultater - om hun ennå manglet noe i sin
sanglige utvikling. Steiner svarte at hun
ennå måtte lære seg å lytte til den egne
sangen.
I Seminar om Sang handlet det ikke
om å gi 'de riktige svar'. Meget mer dreide det seg om å stille de riktige spørsmål for å trenge inn til, hva intensjonen
til Rudolf Steiner var - de intensjoner,
som fikk så helt forskjellige etterfølgere.
Steiners svar stiller også snarere et nytt
spørsmål enn det gir et svar. Selv om
Steiner autoriserte Valborg WerbeckSvärdströms sangskole som en antroposofisk sangpedagogikk, er det viktig å
merke seg at det ikke var den antroposofiske...men en...(etc.) - Til syvende og sist
er det opp til hver enkelt sanger å finne
sin eller sine egne veier til å frigjørelsen
av stemmen, for alle menneskers stemmer er individuelt forskjellige.
Den norske tenorsanger og mangeårig
elev av fru Ingrid Sahlin, Tøge Talle fortalte om sangøvelsene til Werbeck/Sahlin, holdt konsert og arbeidet praktisk
med sangøvelsene med deltagerne.
Fra Sangskolen i Finland (Laulukoulu
ved Ilmajoki) deltok Risto Suurla og Judit
Bálint, som holdt workshop med koralmusikk av Heikki Sarmanto (SF), og Risto Suurla holdt et storartet og innsiktsfullt foredrag om sangbevegelsen etter
Werbeck og dens historie i Skandinavia.
Det ble en paneldiskusjon om barn,
unge og sangen, med Tormod Bjørnstad,
forlegger og lærer, Holger Arden m.fl.
som inneholdt en henvisning til professor i barnesang, Jon-Roar Bjørkvolds helt
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nye bok, "Grunntonen" - om barnesangen, som skapte nasjonen Norge, sammenholdt med tekstene av Rudolf Steiner om
sangen og sangpedagogikken.
Tormod Bjørnstad, avsluttet seminaret
med et levende foredrag om: "Historisk om
sang og musikkundervisningen ved Rudolf Steinerskolen i Oslo i 6o og 7o-årene".
Seminaret var arrangert av Seksjon for
Eurytmi, Musikk og Språkkunst , Antroposofisk Selskap i Norge.
Kilder: Michael Kurtz: Rudolf Steiner und die Musik,
Verlag am Goetheanum 2o15
Andreas Delor: Neue Musik und Anthroposophie, Verlag Ch.Möllmann, 2oo9
Rudolf Steiner: Das Wesen des musikalischen und Das
Tonerlebnis im Menschen,
AiN, Antroposofi i Norge nr 1, 2o16, s.28 og s.3o
Jon Roar Björkvold: Grunntonen, Små sanger - mektige
spor (Freidig Forlag, N- 2o16)
2. Fragenbeantwortung, 3o.9.192o, s. 66. Dornach, Bibl.
nr.283
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Umgänge med
meditationer
Lennart Nilo
Sedan flera år tillbaka ägnar jag mig åt att
göra en “djupdykning” i Rudolf Steiners
biografi. Detta arbete har bland annat utmynnat i ett antal gruppresor i ”Rudolf
Steiners fotspår” i Europa, där fokus har
legat på Rudolf Steiners 4o första år.
En ovärderlig hjälp till denna fördjupning i Rudolf Steiners liv har varit den
dokumenterade brevväxling som finns
mellan Rudolf Steiner och hans vänner,
kolleger, familj och lärjungar.
Från år 19o3-19o4 har jag i denna artikel valt ut några brev till lärjungar i den
”Teosofiska esoteriska skolan”, där Rudolf Steiner delger råd angående hur
meditationerna ska utföras.
Till Clara Smits i Düsseldorf skriver
Rudolf Steiner den 28 december 19o3.
Han delger henne en meditationssats,
som väl den gången var ägnad till henne
personligen, men som kan vara nog så
värdefull för vem som helst idag: ... ”Varje
väsen som du skänker din kärlek, öppnar sitt väsen för dig; ty kärlekslösheten är en slöja, som
lägger sig framför världen och döljer den. Lika
mycket kärlek som du låter strömma ut, lika
mycket kunskap strömmar tillbaka till dig”.

Rudolf Steiner rekommenderar att målmedvetet arbeta vidare med meditationssatsen: “Jag ber er att målmedvetet fortsätta
meditationen. Bara när vi gör det, och gör oss
klara över att ingen dag är förlorad, som vi
tillägnar dem, så kommer vi vidare. De meningar som vi mediterar över är inte förståndsmeningar, som vi endast ska begripa. Jag kan
bara upprepa det åter och åter igen: det är
meningar som lever och med vilka vi ska
leva tillsammans med som vi lever tillsammans med barn. Även barnen känner
vi ju väl, och likväl så umgås vi med dem,
varje dag på nytt. Så ska det vara med
våra meditationssatser.”
Så skriver Rudolf Steiner till makarna
Doris och Franz Paulus i Stuttgart den 14
april 19o4, där han delger dem ett intressant förhållningssätt till meditationen:
“… det kommer inte an på att man spekulerar över dessa satser, utan att man lever sig in
i dem ett par minuter. ... att man inte grubblar
över dem, utan hängivet låter dem verka på sig.
Ty bara därigenom blir meditationen fruktbar,
genom att man låter de mediterande tankarna i
full ro strömma in i sig.”
Fru Doris Paulus har i ett tidigare brev
till Rudolf Steiner uttalat att hon inte riktigt förstår meningen med att upprepa
en meditationssats om och om igen. Till
detta svarar han i ett brev till makarna
Paulus den 11 augusti 19o4.
Ni menar att det skulle vara utan mening att
återupprepa ord i meditationen, ... Det är emellertid inte fallet ... det kommer just an på, att
man åter och åter igen, ur sig själv upplever vad
man ska vara och vad man ur den egna aktiviteten ska göra. ... Den rätta stämningen är
tålamod ... därför ber jag er, ärade fru doktor
och även ni käre herr doktor, att fortsätta med
meditationerna, såsom ni har påbörjat dem.
Den anvisade formeln måste helt kort under
lång tid, dra igenom er själ, varje morgon.
Till Horst Henning i Weimar skriver Rudolf Steiner den 12 augusti 19o4. Där ger
han bland annat råd om en morgonmeditation: Så på morgonen: strax efter uppstigandet, innan man intar någon näring, använder
man ett par minuter ... då måste allt försvinna
ur medvetandet som vi annars befattar oss med
... minnen och angelägenheter som berör uppgifter i vardagen. Sedan låter vi en sats ur en
inspirerad skrift träda in i detta tömda medvetande, och ger oss hän helt åt detta intryck. Vi
spekulerar inte över satsen, vi lever med
den, som vi lever med ett älskat barn.
Dessa brevcitat är hämtade ur boken Zur Geschichte
und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 19o4-1914 GA 264
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Vem äger
Steiner?
Karen Swartz Larsson
Trots att jag inte ens kan rita en någorlunda snygg streckgubbe är jag ändå en
konstnär. Det är vi alla, även om vi själva
inte upplever att vi sitter på några sådana
förmågor. Varje sekund vi lever är vi faktiskt engagerade i de otroligt komplexa
processer som ger världen dess form. Det
gör vi delvis genom att skapa, skapa om,
upprätthålla eller riva sönder olika diskurser. ’Diskurs’ är ett knepigt och frustrerande begrepp med mycket i bagaget, men vi
ska snart närma oss det. Först vill jag dock
ta en liten omväg.
Det handlar om ett tillfälle när jag pratade inför en grupp om ämnet Rudolf
Steiner i Stockholm. Jag berättade då för
publiken att jag tycker om att promenera
på samma gator som han själv gick på när
han besökte vår fina huvudstad och om
hur en sådan tillsynes enkel handling
gjorde att jag upplevde en slags närhet
till honom. Denna upplevelse värdesätter
jag högt vad gäller hur den påverkar min
egen relation till antroposofins utveckling. Plötsligt blev jag avbruten av en äldre man som av någon anledning verkade
känna ett stort behov av att uttala de fyra
följande orden: ”det är ju dumt”. Trots
att jag var en aning chockad lyckades jag
rikta ett leende mot min nya vän och få ur
mig några ord. ”Det kan man tycka. Men
det tycker inte jag.” Mannen morrade då
åt mig som en missnöjd hund och lämnade genast rummet medan han mumlade
något förmodligen otrevligt. Förhoppningsvis kommer han att sluta hemsöka
mina minnen lika snabbt som han gick ur
lokalen, när jag förhoppningsvis ska lyckas lösa hans gåta. Jag tycker dock fortfarande att det inte är så dumt att känna
någon slags närhet till Rudolf Steiner när
man besöker platser han besökte en gång
i tiden. Vi kan då verkligen uppleva att
han trots allt var en varelse gjord av kött
och blod precis som vi är.
Som en del av min forskning om den
antroposofiska rörelsen i Sveriges situation har jag intresserat mig för olika sätt
att relatera till Rudolf Steiner och hur
det skulle kunna beskrivas för någon
som inte är så insatt. Till att börja med:
en intressant sak jag har lagt märke till
hänger ihop med en viss samhällsutveckling: ”Dr. Steiner” har till slut blivit
bara ”Steiner”, vilket fortfarande har en

någorlunda formell klang, men jag har
också fått träffa honom på nätet i en mer
avslappnad variant som ”Rudi”. Jag ska
dock kalla honom Steiner i resten av den
här texten då det är den beteckning jag
personligen föredrar.
Under mina intervjuer har jag hört berättelser om vetenskapsmannen Steiner
samt forskaren Steiner. Den senare versionen verkade dock mänskligare och
mer sympatisk på något sätt. ”Sökare”,
ett modernare ord, som olyckligt nog lätt
kan få mitt inre flumlarm att börja tjuta
på grund av mina egna obearbetade fördomar, dök också upp som en etikett för
honom under en intervju. Jag fick träffa
psykologen Steiner, och under ett antal
samtal blev han presenterad för mig som
filosof. Till gruppen ”19oo-talets mest betydelsefulla tänkare” blev han rankad av
en av mina informanter. Konstnär blev
han märkligt nog kallad bara en enda
gång under mina intervjuer. Andra sätt
som han beskrevs på av mina informanter inkluderar ”pragmatiker”, ”initiativtagare”, ”författare”, ”strålande journalist”, ”otroligt begåvad pedagog” och ”en
fascinerande personlighet som jag skulle
vilja träffa”. Varje Steiner som blir till har
en alldeles egen livshistoria och kan användas för olika syften av den som skapar
just den versionen, medvetet eller helt
omedvetet.
Begreppen diskurs och diskursanalys
har fått ett dåligt rykte. Detta är inte särskilt överraskande när man tänker på att
det för dessa begrepp verkar finnas lika
många definitioner som det finns folk
som sysslar med dem som teori och metod. Trots det handlar det hela om någonting som är lika enkelt som det är svårt:
processer som vi sysslar med varje dag i
olika sammanhang oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Diskursanalys är
oftast förknippad med filosofen och historikern Michel Foucault och har sedan
dess uppkomst infiltrerat en mängd akademiska områden. Kortfattat kan man
säga att begreppet bygger på tanken att
det som vi tror vi vet om världen inte ska
behandlas som någon form av objektiv
sanning. Eftersom ”verkligheten” bara
är tillgänglig för oss i vårt vardagliga liv
genom påhittade kategorier, kan det vara
svårt att säga att vår kunskap och våra föreställningar om världen speglar någonting som finns ”där ute”. Dessutom är vi
människor förankrade i specifika historiska och kulturella kontexter och därför
är sättet på vilket vi ser världen och hur
vi tänker på den, egentligen produkter av
historiskt förankrade interaktioner. Följaktligen kan man säga att våra identiteter
och hur vi uppfattar världen kunde ha
varit väldigt annorlunda än hur de ser ut

nu. Dessutom kan de förändras. Om vi nu
kan dra slutsatsen att kunskap är skapad
och blir till genom sociala interaktioner, i
vilka gemensamma sanningar byggs upp,
som sedan tävlar mot andra sanningar,
blir konsekvensen att vissa handlingar
verkar mer naturliga när man har en viss
syn på världen medan andra blir otänkbara. Olika syn på världen leder alltså till
olika handlingsmönster, vilket betyder
att skapandet av kunskap och sanning
har sociala konsekvenser.
Med utgångspunkt i ovanstående kan
en diskurs definieras som ett sätt att tala
om eller förstå världen, eller en aspekt av
världen på. Enligt ett sådant synsätt blir
allt som kommer till uttryck utformat efter vissa mönster när människor deltar
inom olika områden i samhällslivet. Diskursanalys har som syfte att undersöka
dessa mönster. Som vi har sett skapas
olika sanningsanspråk som tävlar mot
varandra, och kampen som då uppstår
kan man uppfatta och undersöka som
en konflikt mellan olika sätt att uppfatta
aspekter av världen – diverse synsätt som
följaktligen skapar identiteter, t.ex. expert
och lekman. Sådana identiteter bär med
sig en mängd implikationer som man får
med på köpet, inte minst de som handlar
om maktfrågor.
När man pratar med folk eller läser
böcker så kan man snabbt inse att det
finns otroligt många diskurser om Rudolf Steiner på marknaden. Vissa kan
man tycka är attraktivare än andra.
Flummästare Steiner eller Steiner med
idéer som skulle kunna leda till fascistiska tänkesätt, som man ibland träffar på i
böcker eller på nätet i olika sammanhang
är exempel på några återkommande versioner av en Steiner som man kanske inte
skulle vilja fika med. Men de måste man
också handskas med till slut. Att i tystnad
sopa bort sådant – och hit kan vi räkna
vissa uttalanden med rasistiska drag,
som har en tendens att försvinna när nya
översättningar av Steiners verk görs – är
möjligtvis också ett misstag, en handling
vilken i sin tur bidrar till skapandet av en
diskurs om de hemlighetsfulla antroposoferna som har något att dölja. Att det
också finns gott om diskurser om antroposofer ska man inte glömma. Istället ska
en sådan Steiner mötas med kunskap och
ett kritiskt förhållningssätt. Steiner var
naturligtvis utsatt för de diskurser som
var dominerande på hans tid lika mycket
som vi, åtminstone delvis, är fångar i vår
tids diskurser.
Min Steiner är inte nödvändigtvis densamma som din Steiner, och detta innebär inte att hela världen till slut måste
upplösas i något slags meningslös relativism. Det finns förmodligen vissa diskur-

ser om Steiner som ligger närmare det vi
kan kalla ”sanningen” än andra – det vill
säga, att de byggs på det som vi kan beteckna som ’historiska fakta’. Jag har inte
glömt att det verkar som att vi lever i en
värld där politiska regimer fortfarande
kan vila på ”alternative facts”, men samtidigt blir det allt tydligare att vi också
lever med en fot i en digital värld där den
minsta detalj om den obskyraste händelse kan kollas upp på några sekunder – om
den som söker har intresserat sig för källkritik tillräckligt mycket.
Om vi skulle besöka ett museum är det
förmodligen så att vissa föremål som du
tycker är vackra skulle falla mig mindre
i smaken, och tvärtom. Och det är inget
fel eller något konstigt med det. Men vi
kan inte ha en meningsfull diskussion
om saken om den enda motivation jag
kan komma med är varför just det föremål jag tycker bäst om är bättre än ”ditt”
är, att ”mitt är ju finare”. Ett annat sorts
perspektiv måste utvecklas hos mig, ett
perspektiv som också tar hänsyn till
varför jag tycker det jag tycker och som
samtidigt strävar efter att förstå varför
du tycker det du tycker. Att göra så är
inte alltid så lätt, och det tar tid. Jag jobbar fortfarande med att förstå skillnaden
mellan min Steiner och den Steiner som
finns hos mannen som morrade åt mig,
som ni fick träffa i början av denna text.
Vissa lärare lämnar rummet inhöljda i ett
moln av svordomar. Vi måste dock kunna
känna igen dem.

k rön i k a

Respons
Göran Nilo
Respons till vår trogna skribent Louise
Ejefors
Under flera år har Louise Ejefors skrivit
ner berättelser ur sitt liv i waldorfförskolan för publicering i Forum under
rubriken ETT LIV SOM FÖRSKOLEPEDAGOG. . Redaktionen har då och då
fått uppskattande läsarkommentarer till
dessa artiklar. ”Det är det första jag läser när tidningen kommer och efter det
längtar jag redan efter nästa nummer!”
Louise har i år själv fått en oväntad kommentar rörande just sin gärning som pedagog. Följande stod att läsa på hennes
Facebooksida:
”Grattis min finaste oförglömliga kloka
varma underbara lekskolefröken. Skulle
vilja göra dig en bulltårta och berätta för
dig om när en liten ängel uppifrån molnen gjorde sig redo för att komma ner
till dina föräldrar, men jag vet inte deras
namn. Varje år som jag fyller år tänker jag
i alla fall på den där känslan den berättelsen gav. Hur du berättade och hur alla
lyssnade och hur sedd och viktig man
kände sig. Som att livet hade en självklar
mening, en riktning och en kraft, redan
innan man landade på jorden. Jag undrar
om jag hade gjort det jag gör idag om jag
inte laddats med den känslan under de
tre åren hos dig. Stor kram fina du!”
Och här följer berättelsen:

et t l i v som f ör skol epedag o g

Den lilla
ängelns resa
till jorden
Louise Ejefors
Under åren då jag själv deltog i utbildningen till waldorfförskollärare lyssnade vi ofta till inbjudna gästföreläsare. Bland andra Göran Nilo som på ett
mycket åskådligt sätt föreläste om ”livet

mellan döden och ny födelse”. Det gick
upp för mig att den fysiska födelsen bara
är halva sanningen.
Barn får ju vanligtvis nöja sig med
halvsanningar på grund av att de redan
i förskoleåldern matas med förståndsmässiga begrepp. Många barns själsliv
ödeläggs redan i tidig ålder på grund av
att de måste nöja sig med begrepp som
bara riktar sig till förståndet. Vi får känna
stor tacksamhet till Astrid Lindgren som
har gett oss bland alla andra underbara
böcker, ”Bröderna Lejonhjärta” och ”Mio
min Mio”, för de större barnen. Tyvärr är
det vanligt att man inte kan se visheten
som gömmer sig i sagornas bildspråk. Sagorna misstolkas idag ofta på det grövsta
och deras budskap förlorar sin verkan.
Att läsa en saga är inte samma sak som att
berätta en saga. Berättandet är en konst
genom vilken något som har mognat till
insikt i berättarens egen själ, framkallar och lyfter fram visheten i bildvärlden
som är nedlagd i till exempel äkta folksagor. För äkta längre folksagor krävs att de
eteriska krafterna hos åhörarna är tillgängliga och inte längre fullt upptagna
med arbetet på barnets inre fysiska utgestaltning.
Eterkroppen blir ju inte fri bara över en
natt utan dess födelse är en process som
pågår under tidsperioder som är olika
från barn till barn, men anses vara avslutade i och med tandömsningen. Därför kan man utan vidare berätta kortare
sagor med ett djupare innehåll redan för
fyraåringar. De barn som ännu inte har
förmågan att skåda sagornas bildvärld
och ana deras innebörd lever med i stämningen som uppstår i sagokretsen eller så
lämnar de helt enkelt kretsen och börja
leka på sidan om.
För de minsta barnen rekommenderar
Rudolf Steiner berättelser som framkallar glädje, vederkvickelse och munterhet. Fast också i dessa berättelser finns
för det mesta ett budskap som är anpassat till småbarnens mognadsfas. En berättad saga är en gåva till barnets gryende själsliv. En fantasifylld bildvärld
är det rätta uppfostringsmedlet under
barnaåren. Framförallt om bildvärlden
med hjälp av de berättade orden, uppstår
i barnets eget inre.
När jag fick en tysk bilderbok i mina
händer, vars författare jag tyvärr inte
minns, men som handlar om en liten
ängels resa till jorden, inspirerades jag
till en egen version av en födelsedagssaga som varje barn i min grupp fick höra
på femårsdagen.
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Min väg med
Olly Donner
Jasmine Westerlund
I en sepiafärgad bild står en ung, elegant
kvinna, som har en fluffig hatt och en
uppmärksam blick. Hon lutar sig mot paraplyn, men ser ut som om hon skulle just
kunna sprinta iväg. Hon är Olly (Olga)
Sinebrychoff, som föddes i Helsingfors
1o1 år före mig, år 1881. Hon var det enda
barnet till bryggeriägaren Nicolas Sinebrychoff och hans hustru Anna Sinebrychoff (född Nordenstam). Jag, för min
del, föddes i grannstaden Esbo år 1982.
Ollys födelsedag är 28.9., min 26.9.
Olly levde överklassliv – Sinebrychoff var en förmögen industrisläkt och
Nordenstam en militärsläkt med medlemmar i höga politiska ställningar. Olly
hade troligen många hemlärare, och
lärde sig – utom familjens språk svenska
och ryska – franska, tyska och engelska,
vilket var senare nyttigt för Ollys karriär
som författare och för hennes resande
livsstil. När Olly var tonårig, sändes hon
till flickskolor i Centraleuropa, i Hannover och Dresden, för att få bildning.
Olly led av stor hemlängtan, men hon fick
också chansen att lära sig måla, besöka
konstmuseer och operor. Ollys brev till
sin mor berättar, att hon intresserade sig
för sociala frågor: hon ville t.ex. börja undervisa unga människor i Finland, för att
de skulle få veta om konst och litteratur.
I Dresden lärde Olly också känna Uno
Donner (1872–1858), en ung finsk ingenjör, och paret gifte sig i Schweiz år 19oo.
I Ollys och Unos gemensamma liv
fanns två viktiga saker: resor och antroposofin. Paret ägde under olika perioder
bostäder och lantegendomar i Finland
och i Sverige, men man kan påstå, att deras verkliga hem var europeiska hotell.
Paret hade råd, möjlighet och intresse att
resa och de reste på grund av Unos arbete, hälsokurer och antroposofin. I början
av äktenskapet reste de oftast till London,
Paris och Rom, under 192o-talet ofta till
Steiners föreläsningar i Dornach, Stuttgart, Berlin och Wien, och på 193o-talet
till olika badorter i Frankrike. De sista
åren i sitt liv tillbringade de igen nära
Goetheanum, i kliniken i Arlesheim.
Olly och Uno lärde känna antroposofin
i London år 1913 genom deras vän Harry
Collison, och efter det blev antroposofin
en väsentlig del i deras liv. Uno blev gene-

ralsekretare för Antroposofiska Sällskapet i Finland, och han tog också det biodynamiska jordbruket till Finland. Olly
var framför allt en produktiv författare
– hon skrev över 3o verk: lyrik, romaner,
skådespel. Hon bearbetade antroposofin
i sina böcker. Olly blev uppskattad när
hon skrev för barn, men när det gällde
böcker för vuxna, var recensionerna ofta
kritiska: Ollys böcker var originella, moderna och överraskande, men ofta också
svårförklariga, excentriska och overkliga. Olly var också intresserad i pedagogik, och hon grundade ett behandlingshem för utvecklingsstörda barn. Hemmet
låg på marken av Gerknäs gård i Lojo,
Finland, som paret ägde, och det var det
första behandlingshemmet i Finland
som följde antroposofiska principer. Olly
grundade också en sommarkoloni och
en skola för små barn – bakom dessa kan
man också ana antroposofiska idéer.
Olly och Uno var också aktiva i Antroposofiska Sällskapet i Sverige. Paret bodde någorlunda permanent i Sverige 1911–
1921, först i Beateberg herrgård i Rö och
senare i Stockholm. Redan år 1917 ställde
Uno i tystnad en inrättad våning till förfogande i Stockholm för sällskapets bruk.
Olly och Uno blev medlemmar i Antroposofiska Sällskapets grupp i Stockholm år
1919. De blev strukna ur medlemslistan
år 1924 för att de inte syntes i möten, men
samma år valdes de in i sällskapet som
hedersmedlemmar.
Men vad så slutligen om mig? Jag började min väg mot antroposofin redan i
skolan – jag gick i Rudolf Steiner -skolan i
Helsingfors från förskolan till studenten.
Man pratade förstås inte om antroposofin, men jag målade lyckligt vått i vått och
gjorde eurytmi. Jag tänkte inte mycket
på antroposofin eller steinerpedagogiken innan året 2o1o, då jag började längta
efter någonting nytt i mitt liv. Jag hittade
Snellman-Högskolan och allmänna steinerpedagogiska studier. När jag för första gången anlände till högskolan, kände
jag mig som hemma. Åter målade jag vått
i vått och gjorde eurytmi och var lycklig. Jag gjorde dessutom studier i livsåskådning hos steinerskolor och började
drömma om att bli steinerlärare, men det
är fortfarande bara en dröm, för mitt hem
och mitt arbete är i Åbo, och högskolan
ligger i Helsingfors.
Hur jag sen hittade Olly – eller hur Olly
hittade mig? När jag studerade steinerpedagogik skrev jag också min doktrosavhandling för inhemsk litteratur i Åbo
universitet. Ibland kändes det helt dumt i
jämförelse med mina steinerpedagogiska
studier, där ja fick vara en ”hel” människa. Jag disputerade i alla fall år 2o13, och
beslöt, att om jag ännu skulle skriva nå-

gonting akademisk, borde det ha någonting med antroposofin att göra. Efter en
stund ”hittade” jag konstnären Hilma af
Klint, som konstvärlden just började bli
intresserad av. Sen hittade jag författaren
Olly Donner och beslöt att börja skriva
om Hilma och Olly.
Det är ju uppenbart, att jag var tvungen
att resa för att verkligen hitta Olly. Jag
fick inte pengar för min forskning och
Ollys böcker var svåra att läsa, men jag
beslöt i alla fall att resa med min kollega
till Dornach och Arlesheim för att lära
känna arkivmaterialet. Jag hoppades att
hitta någonting som skulle kunna hjälpa
mig med skrivandet. Jag älskade den
varma, blomstrande byn Dornach, men
hittade inte så mycket, bara några smulor.
Kanske hände någonting, när vi fick veta,
att Olly och Uno ligger begravna i Goetheanums urnlund. Sist hände någonting
i Arlesheim, när vi satt under stora träd i
klinikens trädgård. Min kollega föreslog
att jag skulle skriva en roman om Olly, om
vilken det inte finns så mycket information att få. Jo, det skulle jag kunna göra.
Under samma sommar hittade jag
informationen, att arkivet för Olly och
Uno Donner ligger i närheten av mitt
hem, i Åbo Akademis arkiv. Och det var
inte något litet arkiv, det var 9 hyllmeter. När jag började gå igenom materialet, förstod jag, att Ollys liv intresserade
mig mycket mera än hennes böcker. Jag
förstod också, att det var möjligt att
skriva en biografi om Olly. Av de kommande fyra månaderna tillbringade jag
så mycket jag kunde i arkivet, fotograferade och skrev anteckningar. Arbetet
är fortfarande, ett år senare, i vardande.
Samtidigt skriver jag i alla fall min bok,
som blir en skönlitterär biografi eller en
biografisk novellsamling. Jag försöker få
Ollys röst hörd och få Ollys värld att dofta och att kännas. Universitet är också
med i mitt liv; jag delar Åbo Universitets
projekt om esoterik. Projektet försöker
kartlägga historien om den västerländska esoteriken. Jag tycker om att forska,
men forskarens position är inte alltid
lätt, eftersom jag denna gång inte bara
kan se utifrån på mitt forskningsprojekt.
Jag gör själv de samma antroposofiska
grundövningarna som Olly gjorde…
Arbetet fortsätter och jag har även fått
lite finansiering för det. Och jag har rest
mera i Ollys spår: på hösten 2o15 lämnade
jag en födelsedagsros vid huset i Bryssel
där Olly bott år 1899, och i höst reste jag
med en kollega till Järna för att göra mig
förtrogen med arkivet av Antroposofiska
Sällskapet i Sverige. Resan fortsätter.

Urban Forsén
* 1942-o7-o6 † 2o16-11-14 Läs
levnadsteckningar på sidan 25.

Goetheanum, 3 januari 2o17.
Foto: Johannes Nilo

Flyer till konferensen Living Connections Worldwide
Perspectives on Anthroposophical Meditation, Goetheanum,
7 – 9 juli 2o17. Läs notis på sidan 5
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Det mänskliga
temat
Lennart Nilo
Under helgen 18–2o november 2o16 deltog
jag i ett möte på Kulturhuset i YtterJärna,
där Bodo von Plato från Goetheanum i
Dornach, bl.a. höll ett inspirerande föredrag. Han betonade mycket jagets/individens och allvarets betydelse. Att genom
en allt större självkännedom finna porten
till sig själv och med den utgångspunkten även hitta en fördjupad kontakt med
mina medmänniskor, där vi möts som
jag, som individer, med alla våra olikheter. Det dynamiska ligger ju just i våra
olikheter, spänningen, dissonansen, men
där vi i olikheten samtidigt på allvar, på
riktigt har kontakt med vårt gemensamma tema, vårt jag, vår idé, vår inre källa,
den gudomliga gnistan.
För över tjugo år sedan skrev jag en
artikel, där jag beskrev hur en fuga kan
komponeras.( Jag hade gjort ett flerårigt intensivt studium i komposition,
med hjälp av min kompositionslärare
Jürgen Vater.)
I artikeln liknade jag det sociala livet
med en musikalisk process. I fugan fann
jag just betydelsen av det individualistiska, karaktären, olikheten, och skillnaden, men där det individualistiska
aldrig förlorar kontakten med den gemensamma nämnaren, TEMAT.
Till min förvåning var Dagens Nyheter
intresserad av min artikel och förde in
den på sin kultursida. Jag fick dessutom
honorar! ... men jag skulle bara få artikeln publicerad om jag tog bort den sista
delen av artikeln, där jag gav min egen
förklaring till vad jag egentligen menade
med min utläggning om fugan och dess
förhållande till det sociala livet. På så
sätt blev ju artikeln censurerad! ... bara
som ett intressant faktum.
Här följer artikeln, vars första del blev
införd på Dagens Nyheters kultursida januari 1995 i sin helhet:
Tema med variationer
Det sociala livet kan uppfattas som en musikalisk process.
Vid skapandet av en fuga söker man ett
tema. Temat bör ej vara för långt, ej helt avslutat, utan ett kort fragment med en egen
inneboende dynamik.
Temat presenteras först ensamt i all sin
nakenhet och sedan införs temat i den andra
stämman, men på en högre nivå.

Det ursprungliga temat bildar nu en motstämma till den nya temainsatsen, ett så
kallat kontrasubjekt. Nu leker dessa stämmor vidare med största möjliga bibehållna
självständiga prägel, men ändå i gemensam
harmoni.
Stämmorna bör inte följa varandra i alltför
mycket parallella rörelser, ty då uppstår likformighet, för lite spänning. Går en stämma upp
är det bra att den andra går ner.
Dissonansbildningen är en mycket viktig
faktor. Dissonansen är en spänning som skapar dynamik och gör musiken intressant och
vacker. Dissonansen bör förberedas så att den
inte inträder på ett chockerande sätt. Dessutom är det bra om dissonansen löses upp smidigt och harmoniskt.
Så inträder en tredje stämma, och nu blir
det verkligen intressant, men också mer komplicerat. Den gemensamma nämnaren är temat, som nu uppträder igen i den tredje stämman, och de andra två bildar kontrasterande
motstämmor, hela tiden med hänsyn till vad
de andra har för sig.
Den trestämmiga satsen bildar en mer fulländad harmonisk enhet än den tvåstämmiga.
Genom den tredje stämmans inträdande,
uppstår en känsla av helhet.
Musiken spinner vidare och nu börjar leken
med temat som kan förvandlas på olika sätt.
Temat kan genomföras baklänges, spegelvändas, förlängas, förkortas och rytmiseras.
För att skapa en intensifiering i fugan kan
man ta till ett konstgrepp som kallas trångföring. Nu införs temat om och om igen i täta
insatser., vilket skapar en stor komplexitet,
spänning och kraftfulla uttryck.
Det finns naturligtvis möjlighet att bygga
vidare på fugan med en fjärde, ja till och med
en femte stämma, men det kräver större kunskap. Ju fler stämmor, desto svårare att hantera de inbördes relationerna, så att de bildar
en harmonisk och vacker enhet.
Naturligtvis modulerar fugan in i andra
tonarter, på sin resa, men mot slutet hittar
den hem till ursprungstonarten och avslutas
på ett festligt och övertygande sätt, som om
den ville säga: ”skönt att vara hemma igen”!
Följande avslutningsord ville Dagens
Nyheter inte publicera:
Det sociala livet är en musikalisk process.
Vi måste lära oss att spela på vårt instrument så att vi blir dugliga att ingå harmoniskt
i gemenskap med andra människor.
Vi måste öva lyssnandets stora konst.
Att kunna anpassa sig utan att förlora sin
självständighet.
Göra sig gällande när det passar och behövs,
hålla sig tillbaka när det är dags att ackompanjera.
Om vi förlorar kontakten med temat blir det
svårt.
Då tenderar tillvaron att stelna, eller kaotiska
fenomen uppstår.

Temat, eller låt oss säga urbilden, är den stora
gemensamma, övergripande nämnaren.
Som människor borde vi kanske mer ägna
oss åt att förstå den mänskliga urbilden.
Söka efter källan, varifrån vi alla kommer.
Det ursprungliga.
TEMAT.

bok anmälan

Medmänniska
eller
motmänniska?
Christopher Wärnhjelm
titel
Att leva med Kristus
f ö r fa t t a r e
Hans-Werner Schroeder
för lag
Bokförlaget Fenix, 2o16
öv er sät t n i ng
Lars Rydelius
Idag utmanas medmänsklighet och
empati alltmera. Det främmande , den
"andre", är något hotfullt som vi måste
skydda oss emot. Plötsligt märker vi att vi
befinner oss i ett kargt landskap där ambitionen att vara medmänniska inte längre är giltig i sin egen rätt utan tvärtom
behöver ett kraftfullt försvar för att inte
helt köras över.
Men kanske ska vi inte bli upprörda utan
känna tacksamhet att ett tydligt motstånd
visar sig? Motstånd kan ju vara en möjlighet att lyfta något medvetet, att göra klart
för sig själv vad man egentligen menar.
Du har kommit i samtal med någon. Din
samtalspartner säger något i dina öron
urbota dumt, något du anser vara direkt
felaktigt. Vad gör du? Utåt sett låtsas du
kanske som ingenting, men inom dig har
du troligen "slagit dövörat" till. Skulle du
nu kunna tänka dig att i stället med kärleksfullt intresse öva en hållning mot din
samtalspartner som innebär en respektfull ödmjukhet inför nödvändigheten för
den andre att säga just dessa "dumheter"
utifrån sin karmiska situation? Alltså: du
intresserar dig ärligt för den "andres" tankar, fastän du anser dem vara felaktiga, ja
direkt intellektuellt undermåliga. Då slår
du in på vad Rudolf Steiner kallar tankevägen till Kristus (GA 193, 11/2 1919).
Detta och många andra exempel på kärleksfullt intresse för medmänniskan eller
Kristus-vägar, presenterar den i höstas

bortgångne tyske författaren och prästen i
Kristensamfundet, Hans-Werner Schroeder, i den på svenska nyligen utkomna Att
leva med Kristus (Bokförlaget Fenix).
Det övergripande temat för Att leva med
Kristus är att försöka ge uppslag i sökandet
efter Kristus, men utifrån människans
villkor och i det mellanmänskliga. Våra
Kristusföreställningar är ofta alldeles för
mäktiga för att vi ska kunna få ett hanterbart förhållande till dem. De skymmer
sikten i sökandet.
Schroeder anstränger sig att hålla framställningen på ett mänskligt plan. Med
denna arbetsmetod lyckas han också ta
sig an några av kristendomens grundfrågor, Kristi död och uppståndelse och återkomst i vår tid, utan att resonemangen blir
för tunga. Till läsvänligheten bidrar också
de många korta avsnitten och det hanterbara pocketformatet.
Här finns bidrag från Jörgen Smit,
Jacques Lusseyran (Och det blev ljus), Viktor Frankl (logoterapins grundare) och
många fler. I den avslutande textsamlingen har bokens svenske översättare, framlidne Lars Rydelius, valt ut diktexempel
från svenska diktare som Hjalmar Gullberg och Nils Ferlin, som får ersätta några
för den svenske läsaren mindre kända
tyska poeter.
Att leva med Kristus genomsyras av försök att förstå hur man kan leva med och
bli medveten om Kristusimpulsen i vardagen. Men precis som vår förmåga till
medmänsklighet först prövas när den får
motstånd så utmanas vår kristlighet, skriver Hans-Werner Schroeder, först "när vi
blir avvisade, när vi stöter på fiendskap, ja
på hat - då måste det visa sin kraft, som vi
har inom oss av att vara kristna".

bok anmälan

Steiners filosofi
utgår från tänkandets egenart
Johannes Ljungquist
titel
En orientering i antroposofins filosofiska
grunder - Om kunskapsbegreppet
f ö r fa t t a r e
Gérard Lartaud
för lag
Kosmos förlag, 2o16
Sökandet efter en förståelse av världens
fenomen var filosofins ursprung. Och eftersom filosofi och vetenskap då betraktades som samma sak var detta även den
vetenskapliga ursprungsintentionen. Men
hur formar vi vår förståelse av världen?
Hur objektiva är vi i vår uppfattning? Descartes formulerade sin berömda sats jag
tänker alltså är jag. Men om denna sats bevisar att vi existerar, vad är då tänkandet
som aktivitet? Vad är dess egenart?
Filosofen Kant menade att vi får kunskap om världen på två sätt; dels genom
sinnesåskådning, dels genom förnuftet.
Dessa två källor är lika betydelsefulla
för att nå kunskap,”begrepp utan sinnesåskådningar är tomma medan sinnesåskådningar utan begrepp är blinda”, säger
han. Rudolf Steiner anknyter till dessa
tankar i sin kunskapssyn. Men om Kant
skiljer mellan erfarenhet och begrepp,
där erfarenhet enbart betyder sinneserfarenhet, ser Steiner att skiljelinjen går
mellan iakttagelse och tänkande där både
inre och yttre skeenden iakttas innan de
blir tankeaktivitet.
Om detta kan vi läsa i en nyutkommen bok på Kosmos Förlag av Gérard
Lartaud; En orientering i antroposofins filosofiska grunder. Författaren är verksam
vid Saltå By i Järna och kommer ursprungligen från Frankrike där han läst filosofi. Hans bok är en lättläst sammanfattning
av Steiners filosofiska synsätt.
Steiner är intresserad av själva tänkandet, tankeaktiviteten. För honom handlar det filosofiska arbetet om att analy-
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bok a n mä la n
sera medvetandefakta där den tänkande
aktiviteten är det primära, inte Descartes självmedvetande (”jag tänker alltså
är jag”) som han menar är ett uttryck för
subjektivism. Steiner fokuserar på tankeaktiviteten som föregår den berömda
satsen. Så uppfattat blir tänkandet varken
subjektivt eller objektivt, eftersom den
tänkande aktiviteten är primär. Tvärtom
är denna aktivitet grunden till kategorierna subjekt och objekt.
Tänkandet som ”existerar genom sig
själv” blir därför för Steiner själva utgångspunkten i förståelsen av världen.
Han kallar denna sin filosofiska åskådning för objektiv idealism.
Varseblivning kommer före själva iakttagelseprocessen, innan tänkandet börjat arbeta. Varseblivningen är en många
gånger kaotisk värld av sinnesförnimmelser eller inre upplevelser. Vi är sällan
uppmärksamma på detta då tanken omedelbart börjar bearbeta intrycken. Steiner illustrerar detta med ett exempel.
»Vi sitter i en tågvagn som står stilla.
Utanför fönstret ser vi ett annat tåg som
också står stilla. Plötsligt rör sig tåget och
först kan vi inte avgöra vilka av tågen som
rör sig. Plötsligt är världen som ett gungfly utan fasta hållpunkter. Det är först när
vi, genom snabba och till stor del omedvetna slutledningar, kan avgöra vilken av
tågen som rör på sig, som vi åter får fäste i
verkligheten.«
Här kan vi se hur tankens ordnande
kraft bokstavligen ger oss fast mark under fötterna. Det är genom tänkandet och
dess förmåga att ordna varseblivningarna
som världen återigen blir begriplig. Detta
är tänkandets uppgift, menar Steiner.
Genom slutledningar, begrepp och idéer,
förbinder tänkandet varseblivningarna
och ”ordnar” dem till en för oss begriplig
enhet. Varseblivningarna utmanar tänkandet. En varseblivning är inget färdigt
eller avslutat, utan bara den ena sidan av
den totala verkligheten. Den andra sidan
är begreppet. Kunskapsakten är syntesen
av varseblivning och begrepp.
Det är genom särskiljandet av världen
i varseblivningen och återskapandet av
världens helhet i tänkandet som människan når självmedvetande. Men kunskap
är inte neutral och en vetenskap som
bara uppfattar världen utifrån sin kvantitativa/matematiska lagbundenhet är
det inte heller.
»Vad menar man då när man talar om
det vetenskapliga experimentets villkor?
Vilka är dessa villkor? Det är den materiella världens villkor (…), det vill säga
kvantitetens villkor. Fenomenet måste
vara beräkningsbart, vägbart eller mätbart för att kunna utgöra underlag för en
vetenskaplig utsaga. Den moderna veten-

skapens villkor är sålunda att världen
blir föremål för vetenskapen i den mån
den låter sig kvantifieras. Följaktligen
innebär detta att det som inte låter sig
kvantifieras i världen inte kan vara föremål för vetenskapen.«
Vetenskapens dogm är att enbart förlita
sig på erfarenheten som kunskapskälla
medan mystikens dogm är att den sanna
kunskapen om verkligheten endast finns i
den inre upplevelsen av världsvarat. Steget från filosofi till antroposofi ligger i en
utvidgning av kunskapsbegreppet genom
ett meditativt övande. Då utvecklas det
vanliga självmedvetandet till ett kroppsfritt medvetande, menar Steiner. Det är
ett förhöjt medvetande som förhåller sig
till det vanliga medvetandet på samma
sätt som det vanliga medvetandet förhåller sig till drömmedvetandet.
Steiners benämning på detta är Geisteswissenschaft, på svenska närmast humanvetenskap. Den tyske filosofen Wilhelm
Dilthey menade att humanvetenskapens
mål är att förstå världen till skillnad från
naturvetenskapen vars mål är att förklara världen. Steiner var av den uppfattningen att klyftan mellan de båda bara
kan övervinnas om människan inte hålls
utanför själva kunskapsprocessen.
Biologen Ludwik Fleck visade redan
1935 att det är teorierna som skapar fakta,
inte tvärtom. Självfallet återverkar fakta
på teorierna, men i grund och botten
upptäcks aldrig ”rena” fakta, då dessa
svarar mot en teori, en idé, en målsättning. Vetenskapliga kunskaper beror på
kontexten i vilken de produceras. Det är
enligt Fleck ”tankekollektivet”, det vill
säga forskarnas gemensamma försök,
tvivel, utbyte och debatter som leder till
det som sedan ”alltför lätt” betraktas som
odiskutabla vetenskapliga fakta. Dessa
fakta är resultat av en konsensus som till
stor del inte uppnåtts med vetenskapliga
metoder. Inte minst de ekonomiska intressena, där läkemedelsindustrin är ett
talande exempel.
Är det inte dags att ifrågasätta ensamrätten som det materiellt/kvantitativa vetenskapliga betraktelsesättet har skaffat
sig, frågar sig Gérard Lartaud. Detta tänkande är inte neutralt, eftersom människan och världen bär på helt andra dimensioner. Livet är fortfarande ett mysterium
för vetenskapen. Den amerikanska vetenskapsfilosofen Evelyn Fox Keller säger:
»Jag menar att de levande organismernas komplexitet samt deras utveckling är
för komplicerad för att kunna uppfattas
med utgångspunkt i våra elementära fysiska/kemiska principer.«
Till detta ansluter sig forskaren Rupert
Sheldrake som menar att dagens veten-

skaper har förlorat sin vitalitet, nyfikenhet och nytänkande och hamnat i en
utbredd konservatism, en dogmatisk
återvändsgränd som blivit världens nya
religion. Det är dags för ett nytt vetenskapligt paradigm som baseras på komplexitet istället för reduktionism. Frågor
om livet, om livets och kosmos ursprung
och mening, om människans medvetande kontra maskinernas logiska funktion,
kräver en helt annan form av kunskap
än den som de nuvarande vetenskaperna
tillhandahåller, summerar författaren.

f r å n sek r eta r i atet

Till minne
Medlemmar som rapporterats avlidna sedan förra numret av Forum Antroposofi.
Stella Hellström
* 1924 † 2o17 o1 22
(Porträtt i tidningen LÄS nov 2oo7)

Peder Hamilton, Järfälla
* 1941 o2 o1 † 2o17 o1 o7
Julika Ingeborg Moir, Göteborg
* 1937 o3 27 † 2o16 11 22
Claudia Marheineke, Gnesta
* 1942 o6 22 † 2o16 o9 19
Erik von Gruenewald, Skogås
* 1938 o9 16 † 2o16 o8 15
Robert Somers, Järna
* 1941 o8 19 † 2o15 o4 3o
Vi tar gärna emot nekrologer över avlidna
medlemmar, och även icke medlemmar
som varit aktiva i antroposofiska sammanhang. Skickas till medlemssekretariatet. E-post: kontakt@antroposofi.nu
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Urban Forsén †
* 1942 o7 o6 † 2o16 11 14
Första gången jag träffade Urban Forsén
i mitten på sjuttiotalet hade han lämnat
tjänsten som personlig sekreterare åt
Arne Klingborg på Rudolf Steinerseminariet, eftersom han blivit upptagen av
Allmänna linjens materialbehov. Tillgång till Steinerböcker visade sig vara
nödvändigt, liksom allehanda kroppsvårdande produkter från Weleda och
Wala. Och det ständiga vått-i-vått-målandet krävde leveranser från Stockmar
i Tyskland.
Urban tog på sig att sköta detta och
sälja vidare till seminaristerna som snart
kunde köpa det nödvändiga från ett litet lager han hade i en garderob. För att
hantera det växande behovet startade han
1972 en affär på övervåningen i Vita huset som fick namnet Robygge efter Arne
Klingborgs konsthantverksprodukter i
trä på 4o-talet. Robygge är ett småländskt
dialektord för ”saker man gör själv” i
hemmet.
Urban var en särpräglad personlighet med en grundläggande ambition att
tjäna antroposofin, vilket gjorde honom
särskilt lämpad att sköta en affär med antroposofiska produkter. Hans servicesinne och anspråkslösa blygsamhet gjorde
honom till en lika omtyckt som självklar
medelpunkt i livet på seminariet. Alla
kände Urban.
Han föddes 1942 i Nordmaling, men
växte upp i Varberg i en syskonskara på
tre pojkar och en syster. Han gick ut skolan med det dittills bästa betyg som någon elev haft. Fadern dog tidigt, modern
var sjukgymnast. Hans idealitet gjorde
sig tidigt märkbar, han ville tjäna en god
sak. 1965 jobbade han på Emmaus i smålandsorten Björkå drygt ett år och studerade sedan i Lund. Efter det tillbringade
han en tid på en kibbutz i Israel. Ett växande engagemang för antroposofi ledde
till att han 1967-68 sökte sig till det nystartade Rudolf Steinerseminariet i Järna
där han träffade Ulrike Drexel som han
gifte sig med 1969, ett äktenskap som
upplöstes 1972.
I början skötte han Robygge ensam,
men med tiden krävdes medarbetare som
stod i butiken medan han var ute på ärenden, skötte bokföring, svarade i telefon,
skickade paket etc. Vännerna Alex Wahren, Erik Sohl och en ung läkarstuderande vid namn Jackie Swartz hjälpte gärna
till. 1976 blev jag tillfrågad om jag ville

sköta postordern, vilket blev starten på en
33-årig tjänst i affären.
Detta var i en dynamisk tid på seminariet där alla hjälptes åt under stor entusiasm. I början anlitades Urban nästan
dagligen för att ta emot studiebesök trots
att han var överlupen med arbete i affären. När han inte hade tid fick jag rycka in.
Han åkte ofta på födelsedagskalas till sin
ansenliga skara gudbarn, han var med att
starta tre bokförlag och hjälpte Annelies
Schöneck producera sina banbrytande
böcker om mjölksyrning och brödbak. Det
var en ruschig tid med utställningar, uppmärksamhet i media och ständigt ökande
orderingång för postorderförsäljningen.
Robygge var ett tag ensam i landet att sälja
tygblöjor och ullunderkläder, lasyrfärger
och träleksaker.
198o möjliggjorde Åke Kumlander att
Robygge kunde öppna en filial i centrala
Stockholm, vilket gjorde att Urban flyttade med. Vid denna tid fanns även butiker
i Lund, Örebro och Umeå. Stockholmsbutiken blev populär och var verksam under
drygt två decennier med en stor kundkrets. Den lades ned 2oo2 vid Åkes bortgång då huset såldes. Vid det laget hade
redan de andra filialerna upphört. Idag
finns bara Järnabutiken kvar.
1988 fick Urban ett oemotståndligt erbjudande; ledaren för ungdomssektionen,
Jörgen Smit, ville att han skulle ta hand om
bokhandeln i Goetheanum i Dornach. Urban flyttade därför omgående till Schweiz
där han var verksam i många år. Men efter
mentorn Jörgen Smits frånfälle 1991 förändrades gradvis hans engagemang.
Efter många år i rörelsen där han tjänat
den antroposofiska saken, kände han att
han gjort sitt som lojal medarbetare och
förtjänade att tänka på sina egna behov.
En vän från Sverige som ofta hälsade på
berättar att han närde en växande längtan till den svenska västkusten där han en
gång växt upp. Han önskade få tid att läsa
och skriva. Det finns också de som menar
att han kände sig förbigången vid en digitalisering av bokhandeln, och att han därför sade upp sin anställning.
Den definitiva orsaken bakom får vi aldrig veta eftersom Urban sin natur trogen
inte talade om det, han tyckte illa om dramatik och stora åthävor. I alla händelser
avvecklade han sitt engagemang i Schweiz
och flyttade till Göteborg där han en tid
studerade på Folkuniversitetet. Han arbetade också ett tag på en bokhandel i Köln
innan han flyttade tillbaks till Göteborg.
Där umgicks han inte med stadens antroposofer, utan levde ensam, översatte
en del och återtog sitt studium av filosofen Wittgenstein som han beundrat i alla
år. Hans mest frekventa umgänge de sista
åren var en vän från Emmaustiden som

bodde i närheten, förutom att han hade regelbunden kontakt med några få personer
från tiden i Järna. Han arbeta ofta med
översättningar av Steiner för antroposofiska bokförlag. Med tiden översatte han
Wittgenstein och haiku-dikter avsedda för
andra förlag. Han skrev också egna haikudikter.
Urban dog stilla och fridfullt i hemmet
i november förra året. För hans vänner
framstår han med sin integritet, moralitet och anspråkslösa framtoning som ett
föredöme. Han var en sällsynt människa
som det har varit en ynnest att lära känna.
Johannes Ljungquist

Urban Forsén
Minnesord av Ulrike von Schoultz
”Livet var för viktigt för att ägnas åt förströelse”
Urban Forsén och jag möttes på Rudolf
Steinerseminariet 1966. Vi var seminarister på den allmänna och på den pedagogiska linjen. Föreläsningar vi hade på
seminariet med Jörgen Smit, Arne Klingborg, Oskar Borgman Hansen, Dan Lindholm, Ruth Nilsson och många fler gav
mycket att fundera, mycket att diskutera
och mycket att smälta om till livets framtida mål.
Urban var den som ganska sluten i sig
själv kunde fundera. Han talade avvägd
och alltid mera undrande än påstående.
Vi arbetade tillsammans på Mora Park
de tider studierna inte pågick. En tid hade
vi hand om en grupp av sju funktionsnedsatta pojkar. Det var livat, men där Urban
var, fanns inte onödig stress och oro, utan
mycket mera en bärande närvaro och
ibland en helt överraskande snabbhet.
Innan vi skulle bege oss av till Tyskland,
där jag ville avsluta mina studier inom läkepedagogiken, kom frågan från Rudolf
Steinerseminariets kollegium till oss båda
att stanna kvar. Urban blev ombedd att ta
över kontorets uppgifter och jag skulle
bli husmor. Vi gifte oss mars 1969. Arne
Klingborg var bröllopsvittne. Arbetsinsatsen som vi gjorde tillsammans på seminariet var mycket omfattande. Våra arbetsområden behövde formas från grunden,
Urban och jag hade sällan ”egen tid”.
Det blev helt tydligt att Urbans trohet till
uppgiften han hade tagit på sig och hans
kraft att förinnerliga de utmaningar som
livet erbjöd, var av stora mått. Det som var
förebildligt var samtidigt svårt att bära
när livet var betungande och obegriplig.
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ORDET
Urban talade flera språk och älskade ordens kraft. Som tecknaren kan fånga stora händelser med några få svarta streck,
så kunde han ur sin närvaro teckna med
få ord förlopp och stämningar i naturen
likväl som i det inre landskapet:
ODLINGENS TID ÄR KOMMEN
Odlingens tid är kommen.
Järna ser ut som det nya Jerusalem,
några kurvor av ljuspunkter
Vid horisonten.
Däröver ljuset blågrönt.
Karlavagnen står med svansen mot öster.
En ängel stiger ned och tar mark
Vid Ytterjärnas kyrka.
Fyra strålkastare upplyser fasaden.
Ett flygplansljus brummar igenom trädtopparna.
Det droppar tårar av björken.
Vägen är saltat idag.
Vi har satt vinbärsbuskar bakom
Det röda huset ner mot sjön.
TRÄSLÖFSLÄGE
juli 1966
Solen stiger och stiger
Måsen klipper ihop sin sax
Dag faller på knä
Bland salladsblad
Havet flyr
TRÄSLÖFSLÄGE
juli 1968
Gång mot måne
Full vid viken utanför udden.
Sten i brynet, vågor slår nedom våra fötter.
Skratt åt vindarna.
Ryggarna raknar i gul natt.
Naturligtvis: Solen har gått ned bortom
Varberg
Och tänt månen
Och alla stjärnorna i gul natt.
Vilken livskraft för att nå fram! allt!
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Carl Edelstam †
* 1924 11 22 † 2o16 o3 16
Carl Edelstam, en framstående forskare
i zoologi, var förste intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet, hedersdoktor vid
Stockholms Universitet, en mycket uppskattad expert i radio och TV i programmet ”Naturväktarna” som sändes närmare 5oo gånger. Men få visste att mötet
med antroposofin i ungdomsåren blev av
avgörande betydelse för hans liv.
För ett år sedan dog han 91 år gammal i
Stockholm, där han levt och verkat under
sitt långa liv.
Sonen Bo berättar: ”Carl växte upp i
en stor våning på Blasieholmen med en
ett år äldre syster och två mycket äldre
halvsystrar. Föräldrarna var mycket bildade inom konst och litteratur men hade
också stort naturintresse. Man umgicks
med Stockholms kulturelit, bland annat
med prins Eugen och andra konstnärer.
Fadern Axel var justitieråd, ordförande i
Högsta Domstolen och preses i Konstakademin samt även skicklig amatörbotanist. Modern Rut hade ett bibliotek med
tre tusen volymer skönlitteratur på svenska, tyska, engelska. På sommaren vistades de i sommarhuset på Dalarö, gjorde
turer i skärgården, men också fjällvandringar. Carl gick i skolan på Östermalm,
från tioårsåldern på Östra Reals läroverk,
där han fick kamrater som förblev vänner resten av livet. Med dem bildade han
en naturvetenskaplig klubb. Han var nog
en lite udda, intellektuell pojke och trivdes inte alltid i skolan. Hans far Axel dog
strax innan Carl skulle ta studenten vid
18 års ålder, vilket han sörjde starkt.
Precis som föräldrarna var Carl mycket
brett intresserad av allt, men huvudintresset var biologi och redan kring 2o
års ålder började han fånga och katalogisera snokar utanför Stockholm, ett forskningsarbete som fortsatte tills han var
nästan 9o, dvs. under 7o år. Hans största
intresse rörde dock fåglar och framför
allt hur flyttfåglar hittar rätt över jorden.”
Betydelsefulla möten för hela livet
skedde i tonåren. Genom Irene Carlström, mor till Diego, en av Carls naturvetenskapligt intresserade vänner, bildades en studiegrupp med Helmut Giese,
präst i Kristensam
fundet i Stockholm.
Giese, vid den tiden kring 35 år gammal, hade en karismatisk ådra. Han satte
djupa spår i många människors liv . Han
hade ett goetheanistiskt sinnelag, stor
klassisk bildning och ett djupt intresse
för språk, filosofi och litteratur. Inte
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undra på att Carl upplevde en själsfrände i honom som kom att förbli en av de
mest betydelsefulla människor han mött.
Giese väckte intresset för antroposofin
som ledde till att Carl blev medlem i Antroposofiska Sällskapet. Senare blev det
möten med Walter Liebendörfer, Arne
Klingborg och många andra jämnåriga
antroposofer. Han deltog i kurser med
Bengt Ulin och med matematikern Georg
Unger från Dornach. I ett samarbete med
Arne Klingborg och skolkamraten Jan
Gezelius som arkitekt, skapades flyttfågelmuseet på Öland, där Carl tidigare varit med och grundat fågelstationen. Han
pratade själv ganska sällan med familjen
om antroposofin.
Carl var begåvad med en enorm kunskapstörst som omspände många livsområden, inte bara biologin som blev hans
fackgebit. Han läste mängder med facktidskrifter och böcker, men även skönlitteratur. Dessutom ägnades minst en timme om dagen åt en noggrann genomgång
av dagstidningen. Både arbetskamrater
och familj vande sig vid att man kunde
fråga honom om nästan allt, istället för
att slå i uppslagsverk.
Bo fortsätter: ”Carl utbildade sig till
biolog på Stockholms universitet där han
blev kvar och bedrev forskning kring
djurs orientering fram till 4o års ålder.
Där träffade han också sin blivande hustru Gunilla 1953. Hon var där tillfälligt,
då hon hjälpte en annan forskare, och
blev nyfiken på vem den konstige mannen var som åt bakelser till lunch.
De förlovade sig snart men före bröllopet gjorde Carl med två vänner en flera
månader lång, mycket äventyrlig forskningsresa från Stockholm genom Europa
och sedan genom Afrika, Sahara, Kongos
regnskogar ända ner till södra Tanzania
där målet var att fånga en kvastfening i
vattnen utanför Madagaskar. Denna resa
blev senare godnattsaga under många
månader på vintrarna när barnen växte
upp, och inspirerade även dem till att resa
i världen.”
Carl Edelstam huvudsakliga forskning, som han bedrev livet ut, handlade
om djurens orientering över jordklotet,
alltså ett oerhört stort forskningsområde, där många fenomen än idag väntar
på sakkunniga förklaringar. Han studerade bland annat ormar, ålar och många
olika fågelarter. Forskningen förde med
sig många resor i hela världen, ledde till
ett rikt kontaktnät med andra forskare,
samt även medverkan i viktiga internationella möten kring skydd mot handel
med utrotningshotade djur. 198o deltog
han i expeditionen till Arktis med isbrytaren Ymer. I samband med flyttfågel-

forskningen var han med och grundade
två fågelstationer, den ena vid Ottenby
på södra Öland och den andra på Capri.
Med åren åstadkom Carl Edelstam ett
alltmer omfattande forskningsmaterial.
Ständigt tillkom också nya projekt men
att avsluta dem var svårare. Det skulle
vara perfekt, men eftersom det ständigt
tillkom nya resultat blev mer och mer liggande ofullbordat.
Carl Edelstam blev en mycket omtyckt
föreläsare på universitet och i många
andra sammanhang. Så säger hans kollega Erik Åhlander från Naturhistoriska
Riksmuseet, där Carl var förste intendent
under 25 år fram till pensioneringen: ”En
viktig insats var informationen om forskningen till allmänheten. Han var ständigt återkommande expert i radioprogrammen ”Naturväktarna”, närmare 5oo
gånger, på slutet även i TV, alltid välartikulerad och pedagogisk. Han fick också
pris som bäste föreläsare av studenterna
i biologi på Stockholms universitet”. Han
hjälpte många studenter med deras arbeten. Han fick också ett välförtjänt erkännande för sin forskning genom att han
1991 utnämndes, 67 årig, till hedersdoktor vid Stockholms universitet. Carl Edelstam var en beundransvärt modig person. Han gav uttryck för vad han tyckte,
även om det personligen kunde vara till
hans nackdel. Sanningen kom alltid i första hand.
Carl och hans hustru Gunilla fick fyra
barn tillsammans, Bo, Mikael, Nils och
Eva. För barnen var det mycket spännande att följa med på resor med en forskande
far, där t.ex. flyttfåglar iakttogs och skulle
registreras, eller där ormar skulle iakttas
och fångas. Far var en strålande berättare
även hemma, men inte alltid en lika bra
lyssnare. Mycket inom familjelivat färgades av hans olika forskningsprojekt.
Bo berättar om Carls liv efter pensioneringen 1989: ”Han sade att han tänkte
färdigställa sin forskning om framför allt
fåglar och ormar. Men i stället började
han med nya intressanta projekt som efterhand gick alltmer utanför den vanliga
vetenskapen. Han forskade på hur slagsruta rent fysiskt fungerar, att det bland
annat har med magnetism kring lederna
att göra. Han mätte signaler från människor, djur och även från fornlämningar.
Han lärde känna nya människor och
intressena utvidgades till healing, utomjordningar och möjligheten att hitta
kvarlevande grupper av urtidsmänniskor
på jorden. Han ville också påverka politiker i positiv riktning och bl.a. även den
katolska kyrkan. Han började intressera
sig för att själv ta reda på människors tidigare inkarnationer.”

Carl Edelstam gick igenom en märkbar
förvandling i samband med att hans älskade hustru Gunilla började bli dement.
Under hela äktenskapet hade hans projekt
stått i centrum och präglat familjelivet,
allt praktiskt i hushållet fick Gunilla stå
för och det hon arbetade med – hennes
konstnärliga yrkesarbete som illustratör
– var mindre intressant. Men nu tog Carl
väl hand om Gunilla och var mån om att
de skulle få bo tillsammans så länge som
möjligt. Så opraktiskt han var skötte han
ändå hushållet. Men det blev svårt för honom när Gunilla inte längre kunde samtala som förut. Hon fick 2o15 flytta till ett
äldreboende bara 2oo m från hemmet.
Carls krafter började också avta 2o15.
Men ju mer de fysiska krafterna blev svagare växte en stark inre visionär dynamik
fram i honom. Även om hans närstående
tyckte att många visioner saknade förankring i realiteten sade de mycket om hans
outtröttliga forskaranda: Ja, menade han,
han behövde först en tids paus i den andliga världen för att i kommande liv ta sig
an allt han ännu måste uträtta. När han,
några veckor efter att han för första gången i livet hamnat på sjukhus, förstod att
han skulle dö, blev Carl mycket lugn. Han
log vänligt och sade att han mådde bra när
barnen kom på dagliga besök, ända till dagen före sin död den 16 mars 2o16.
Felix Nieriker/Bo Edelstam
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Hälsoveckan
på Island 2o16
och 2o17
I juli 2o16 hölls för tredje gången en Hälsovecka på Island. Det var 14 personer som
denna gång var gäster. Under ett inledande samtal med sjuksköterska och terapeut
på söndagseftermiddagen, med möjlighet
till efterföljande träff med läkare, gjordes
ett individuellt veckoschema. Därefter
samlades alla för en presentationsrunda
- engelska är förstaspråk, men tyska och
skandinaviska kan också de flesta av medarbetarna.
Hälsoveckan hölls, liksom 2o15, på Sólheimar, som är en verksamhet för personer med funktionsvariation, med både
boende och daglig verksamhet. Den startades redan 193o som en antroposofisk läkepedagogisk verksamhet, en av de första
i sitt slag i Norden, idag en blomstrande by
i flera bemärkelser.
Next Healthweek is 8th-15th of July 2o17
The week will be filled with individualorientated therapies and group work, both
based on anthroposophical medicine. We
offer: Chirophonetics, Art therapy, Eurythmy therapy, Music therapy, Anthroposophic nursing treatments Workshops:
Group-Eurythmy, Painting with Watercolours and Clay Modelling
The emphasis will be on healthy daily
rhythms, vegetarian nutrition and artistic
pursuits. The evenings will be filled with
talks and lectures ...
This year the location of the conference is
in the Westfjords, at Núpur in Dýrafjörður,
and transport will be arranged to and
from Reykjavik, stopping on the way to
take in some of the beautiful and spectacular scenery in this part of the world.
Visit us on:
www.facebook.com/healthweeks
or take a look at:
www.healthweeks.is
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Årstema
2o17–2o18
Ljus och värme för människosjälen
Hur kan grundstensmeditationen skänka
oss frid – efter 1oo år av tregreningsimpuls?
Christiane Haid från Goetheanum-ledningen och generalsekreteraren för Antroposofiska Sällskapet i Holland, Jaap Sijmons,
öppnar porten till sällskapets årstema i Antroposophy Worldwide nr 1 2o17.
De inleder med en skildring av hur världsläget med tilltagande terror och politiska
maktspel rör och berör människorna
djupt existentiellt. Samtidigt hotar digitaliseringens framfart med en tilltagande
förlust av känslan av förankring i verkligheten. Desto viktigare blir det att ställa
frågor kring människans andliga ursprung och mål. ”Vad människan tänker
om sig själv bestämmer vår realitet, om
hon förstår sig själv som djur eller som
maskin.” (GA 173b, 13.11.1917)
De beskriver nu hur deltagarna i världskonferensen vid Goetheanum hösten
2o16 kom in i en sökande framtidsprocess
som fick sin kraft huvudsakligast genom
Grundstensmeditationens innehåll.
”Den positiva resonansen vi fick för
detta arbete har stärkt oss i vår strävan,
att under de närmaste åren med skiftande
accentueringar ställa Grundstensmeditationen i fokus för vårt arbete, som en
slags inre organbildning för världs- och
självkännedom. Rudolf Steiner uttalar
detta ”förnyade Apolloord”, ”lär känna dig
själv” för första gången den 25 december
1923 och klär ett forskningsresultat som
mognat under 3o år: den tregrenade människan uttryckt i mantriska ord. (…) Ur det
meditativa arbetet med Grundstenen kan
”ett tankeljus stråla emot oss”, som skänker oss förmågan, att på nytt befrukta vår
verksamhet ur ”anden som råder i det lysande tankeljuset kring den dodekaederformade kärleksstenen”.(GA 26o, om julmötet, s. 65 och 69) (…)
Även om en stor mängd andliga skatter
har traderats i historien ända in i våra dagar, så måste ursprungsimpulsen idag hittas och upplevas på nytt av varje jag. Detta
förutsätter att självkännedom inte förblir
en subjektiv angelägenhet, som stannar
vid förståelsen av den egna personligheten, utan att den utvecklas vidare till ett
betraktande av det allmänmänskliga i
självet och i andra människor. (…)

Rudolf Steiner såg i Grundstenen grunden för den enskildes medarbetande, så
att ett gemensamt bygge kan uppstå. Under de kommande tre åren vill vi ta oss an
de tre stora övningarna; ”Ande-erinring”,
”Ande-besinnande” och ”Ande-skådande”
som grundlag för vårt gemensamma arbete. Vi kommer årligen att sätta nya tyngdpunkter för temats bearbetning. (…)
Det kommande året skall Ande-erinring
främst stå i fokus för vårt arbete. Att hämta kraften ur ursprunget måtte därvidlag
vara vår ledstjärna.
Ett trefaldigt övande
Med invokationen/åkallan ”Människosjäl!” får vi på trefaldigt sättkänna oss
tilltalade i vårt djupaste väsen. De tre riktningarna i vilka vi får känna oss inhöljda
på ett kosmiskt sätt, skapar en förbindelse
med ”höjdernas Fader–ande”, med Kristus–viljan i omkretsen och med ”Andens
världs–tankar”. Samhörigheten kan småningom uppstå genom övning av den trefaldiga åkallan. Vem är det som tilltalar
oss på sådant sätt? Vem kallar oss att bli en
övande? I övandet växer själsligt–andliga
grundorienteringar fram och blir kännbara. Så småningom leder de fram till en
kunskap som omfattar både vårt jordiska
och vårt komiska väsen. (…)
”Öva ande–erinring”
Redan den första uppmaningen ”öva ande–
erinring” innehåller en hel kosmos av kunskapsfrågor, själsstämningar och uppslag
för övandet. Att medvetet erinra är jagets
centrala själsaktivitet. (GA 13, Vetenskap
om det fördolda, kap, om mänsklighetens
väsen). Om vi frågar efter våra erinringar/
minnen så öppnas inför det inre ögat ett
landskap som kontinuerligt har bildats genom livet. Att minnas skänker oss identitet;
vi känner oss som en individualitet med en
unik biografi som börjat på jorden vid ett
bestämt ögonblick och vars mål ännu är
dolt för oss. (…) Mer om detta i föredragen
vid julmötet 1924, ”Världshistorien i antroposofins ljus”, GA 233.
I en kontext med julmötet 1923/24 ger
Rudolf Steiner övningar för att utvidga
erinrandet. I föredragsserien ”Mysteriegestaltningar” finns en övning (GA 232)
i vilken Rudolf Steiner föreslår att på ett
meditativt sätt fördjupa en upplevelse ur
barn- eller ungdomstiden. Övningen kan
möjliggöra en känsla av att vara ett med
naturen, vilken leder till ett nytt upplevande av soluppgången. I fördjupandet
av övningen kan soluppgångens lysande
bli till ett möte med den första hierarkin.
Därvid uppstår en helt ny förbindelse med
Faderns värld.

Genom att vidga blicken utöver gränsen
vid födelsen, fördjupas erinringen. Vi kan
fråga oss vad det var för beslut före födelsen som ledde oss in i detta förkroppsligande. Det är inte fråga om spekulation eller om det egna karmiska förflutna, men vi
kan vakna upp för hur olika ursprung våra
öden kan ha. (…) I Antroposofiska Sällskapet står vi inför uppgiften att vara beredda till en samverkan i gemenskap. Att
vårda erinringen på rätt sätt kan öppna
oss för nytt samarbete, att bortom gamla
begränsningar finna fram till ”solkarma”.
Detta gör att vi till fullo kan åstadkomma
en ny kultur där det mänskliga står i fokus. (GA 24o, 25 jan 1924).
Återblick (Rückschau) och ande–
skådande
I återblicken uppmanas vi att på samma
gång ta itu med viljans och tankens utveckling. Liksom en praktisk orientering
kan fjärde strofen i grundstensspråket
kännas som ett ande–erinrande som når
ända fram till ”tidens vändpunkt”, till
Kristus urimpulsen. Den skänker våra
själar ljus och värme på ett tidlöst sätt,
hindrar mörkrets herravälde och öppnar
vägen för oss till ande–skådande. Återblicksövningen skapar för oss ett övningsfält för viljan. Där blir det faktiskt möjligt
att komma från den vanliga erinringen –
som enbart upprepar det förgångna – till
förmågan att sätta oss själva i rörelse i tiden. Erinrandet blir därigenom en väg in
i den tidlösa etern. I återblicken bör framförallt arbetas med det som har kommit
emot oss och inte i första hand med våra
egna tankar och åsikter. Det ska ske i omvänd ordning, då kan vår vilja lösgöra sig
från det kroppsliga. Man kan känna sig utvidgad i omvärlden och upplever hur den
har format en själv och upplever det man
blivit genom den.
En sådan återblick, som så småningom
kan bli ande–erinring, skänker oss förmågan att möta andra människor på ett
imaginativt sätt. Ande–skådandet främjas
genom viljekraften man mobiliserat i återblicken. Nu blir det möjligt att den andre
kan bli till bild i oss och att den uttalar sig
imaginativt i ande–skådandet, för att vi
innan dess också vårdat ande–erinringen. Ja, i detta skapande kan det finnas ett
grunddrag av den moderna invigningsupplevelsen. GA 186, die soziale Grundforderung unserer Zeit, 7.12.1918.
Hur tänkandet kan bli till skådande
(…) Blir man själv mer och mer genomskinlig genom sådana övningar som återblicken och lär sig skåda den andliga värl-

den genom viljemänniskan, som nu blivit
transparent, blir tänkandet till skådande.
(se Rudolf Steiner: Rückschau. Übungen
zur Willensstärkung, utg. av Martina
Maria Sam, Rudolf Steiner Verlag 2o1o,
kap.V.)
Ande–skådandet, vilket innehåller impulser till handlingar ut ur den andliga
världen, blir möjligt för oss genom att vi
tar omvägen över övningarna till ande–
erinringen. Arbetet med grundstenen
kan leda till en besinning som växer fram
ur antroposofin som helhet. Under de
kommande åren kan vi ta ett gemensamt
steg genom att leda grundövningarna
ända in i det praktiska.
I arbetet med Grundstenen ser vi en besinning som utgår från antroposofin som
helhet.
Översättning och bearbetning,
Felix Nieriker

antroposofisk a sällsk apet

Brev om vår
medlemsavgift
2o17
Kära medlemmar i Antroposofiska Sällskapet!
Som medlem i Antroposofiska Sällskapet är jag också medlem i en världsomspännande organisation med sitt säte i
Dornach i Schweiz. Detta sällskap har
omkring 5o ooo medlemmar runt om på
jorden, varav ca 1 5oo i det svenska landssällskapet.
I fler och fler länder på alla bebodda
kontinenter når antroposofin och dess
verksamheter barn, unga och vuxna,
människor i alla tänkbara livssituationer.
Från Dornach reser regelbundet medarbetare inom de olika sektionerna ut i världen för att utbilda, inspirera och ta del i
vad som sker inom de olika verksamhetsfälten, t.ex. jordbruk, sjukvård, pedagogik och läkepedagogik. I Dornach samlas
återkommande människor från olika håll
i världen för att tillsammans fördjupa antroposofin och för att lära, låta sig inspireras och samråda med andra som arbetar mot samma mål.
Det handlar om en så otrolig viktig
uppgift, om att vi tillsammans vårdar oss
om det som har med hela jordens framtida utveckling att göra och därmed våra
efterkommandes framtid.
*****
I Forum för antroposofi nr 4/2o16 finns
ett protokoll från föreningens höstmöte
den 22 oktober 2o16. Där framgår det att
budgetförslaget för 2o17 antagits, med en
omslutning på 1 76o ooo kronor. De beräknade medlemsavgifter är 1 ooo ooo kr.
Ordinarie riktmärke 1 2oo kr, för studerande dock 3oo kr.
För ett par veckor sedan fick alla vi
medlemmar i Antroposofiska Sällskapet
i Sverige ett tydligt men vänligt brev från
styrelsen, som informerar om höstmötets
beslut när det gäller medlemsavgiften för
2o17. Av brevet framgår det klart att om
man inte kan betala full avgift går det bra
att betala det belopp som man klarar av,
vidare att det är av största vikt att inte någon känner sig föranledd att lämna Sällskapet av ekonomiska skäl.
Egentligen är detta ett riktigt bra förslag. Det innebär ju att var och en själv

kan överväga sin speciella situation och
möjlighet, så olika för oss alla. Detta gäller inte minst många av de medlemmar
som nått pensionsåldern och kanske har
ägnat hela eller en stor del av sitt yrkesliv åt något av de många antroposofiska
initiativen, under en pionjärtid med bl.a.
låga inkomster och låg pension som följd.
Vi är cirka 1 5oo medlemmar i det
svenska landssällskapet. I vår budget beräknas 6oo ooo kr gå till ”Dornach”, d v
s till det arbete som kortfattat beskrivits
ovan. Det har inte alltid varit möjligt för
svenska landssällskapet att uppfylla detta åtagande, t ex betaldes för år 2o15 3oo
ooo kronor till ”Dornach” och under 2o16
blev det 35o ooo kronor.
För många år sedan då jag arbetade
på Rudolf Steinerseminariet kom en dag
en ung student till mig för att betala sin
kursavgift. Han hade pengarna i handen,
så som oftast var fallet på den tiden, och
han gav dem till mig med orden ”Jag vill
lämna litet pengar i din vård”. Det är ord
jag aldrig glömmer, Didrik! - Och det var
du som senare översatte den Nationalekonomiska kursen av Rudolf Steiner till
svenska.
Att lämna pengar i någon annans vård
ser jag som ett fint uttryck för ett förtroende för att den som tar emot dem vet vad
de behövs till och förvaltar dem väl. Nog
skulle vi väl i Sverige gemensamt kunna
hjälpas åt så att vi i år kan bidra med de
6oo ooo kronor som vi i den antagna budgeten har räknat med till det internationella antroposofiska arbetet.
Med vänliga hälsningar
Astrid Dunkars
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”Resa i Rudolf
Steiners fotspår”
4:e resan 2o17
Resan fokuserar på Rudolf Steiners 4o
första levnadsår. Vi börjar i Wien, där
resan sedan går vidare till Weimar, och
slutar i Berlin, som blev basen för Rudolf
Steiner och hans offentliggörande av det
teosofiska, sedermera det antroposofiska
kunskapsstoffet från början av 19oo-talet.
Syftet med resan är att fördjupa relationen till Rudolf Steiners personlighet och
att skapa en större förståelse för hans bevekelsegrunder och motiv till sitt handlande
under senare delen av hans liv efter år 19oo.
Gemensamma studier kommer att företas varje dag, omkring Rudolf Steiners
biografi, med anknytning till den ort som
vi just befinner oss på.
Två klassiska konserter planeras in i programmet, i Wien och Berlin.
Resan äger rum från söndag 1 oktober till
söndag den 8 oktober 2o17.
Söndag 1/1o Flyg till Wien.
Måndag 2/1o Rudolf Steiner som barn
och ungdom 1862-1879. Tågutflykt till olika orter söder om Wien.
Tisdag 3/1o Rudolf Steiner i Wien. 1879189o Stadsvandring-rundtur. Konsert
Onsdag 4/1o Tåg till Weimar
Torsdag 5/1o Rudolf Steiner i Weimar.
189o-1897 Stadsvandring, Goethemuseum, Goethe-Schiller-arkiv m.m
Fredag 6/1o Weimar/ Tåg till Berlin
Lördag 7/1o Rudolf Steiner i Berlin 18971923. Konsert
Söndag 8/1o Berlin/ Hemresa med flyg
Allt detta ingår i kostnaderna för resan:
biografistudium, flyg (från Stockholm),
tåg, hotell(dubbelrum), frukost, tunnelbana, konserter, museer och guider,
välkomstmiddag i Wien och avslutningsmiddag i Berlin: 13.2oo kr.
Enkelrumstillägg: 1.7oo kr
Kostnad för lunch och resterande middagar samt avbeställningsförsäkring tillkommer. Vi rekommenderar egen reseförsäkring.
Välkommen att höra av dig, om du vill
följa med oss på resan.
Göran Nilo, Lennart Nilo
Intresseanmälan senast 28/4 till kontaktperson: Lennart Nilo, o7o6285576
lennartnilo@gmail.com

kallelse

Medlemsgrupper

Vad händer i
grupperna?
Nedan samlar vi notiser om vad som äger
rum i olika grupper. Redaktionen tar
tacksamt emot fler rapporter och notiser
från gruppernas ”vardag”. Om ni vill dela
med er av ett litteraturtips, en gemensam
aha-upplevelse, ett nytt grepp för arbetet
etc. – tveka inte att skicka in det till
kontakt@antroposofi.nu.
Se hela gruppförteckningen på sid 38-39.
Jeanne d´Arc-, den antroposofiska
studiegruppen i Örebro
För andra året, nu andra boken, ägnar vi
oss åt Rudolf Steiners föredrag om Johannesevangeliet. Begrepp som Kristusprincipen, Kristusimpulsen, Kristustilldragelsen blir alltmer levande, såväl i ett
sammanhang i världsutvecklingen som i
sin möjlighet här och nu, för dig och mig.
Vi träffas varannan söndag och börjar
våra möten med en kort runda där vi tar
del av vad som för närvarande engagerar
deltagarna, förutom det gemensamma
studiet. Övergången till detta sker med
det aktuella veckospråket. Någon av oss
har förberett en sammanfattning av det
vi läst inför dagens sammankomst, varefter var och en lyfter fram sina funderingar och erfarenheter.
Vi avslutar med ”Grundstensmeditationen”.
Söndagarna närmast före och efter påsk
kommer vi att läsa ”Påskimaginationen”
av Rudolf Steiner. Välkommen att delta!
Rebekka Bergman

Urielgruppen i Växjö
Urielgruppen i Växjö är en liten grupp
som har funnits i dryga tio år. Vi studerar för närvarande Frihetens filosofi.
(Studiet görs tillsammans med den andra
antroposofiska gruppen som finns här i
staden.) Föremål för tidigare studium har
varit Det femte evangeliet och ytterligare
en omgång av Frihetens filosofi. Därutöver har vi genomfört ett gemensamt
arbete kring de grundläggande övningarna.
Daniel Ekman

antroposofisk a sällsk apet

Årsmöte för
Antroposofiska
Sällskapet i
Sverige 2o17
Kallelse till årsmöte
lördagen den 1 april
kl 1o–16
i Kulturhuset i Ytterjärna
Program för årsmötet
1o.oo–12.oo
* Välkomna och ett inledande ord
* Samtal om aktuella frågor i tiden.
Konstnärliga inslag och betraktelser.
Lunch 12–13
* Minnesstund för de döda
* Årsmötesförhandling 2o17
* Grundstenen läses som avslutning
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av protokollförande och två juste
rare, tillika rösträknare
5. Fastställande att mötet är stadgeenligt
utlyst
6. Fastställande av dagordningen
7. Verksamhetsberättelse 2o16
8. Revisorernas berättelser
9. Fastställande av resultat- och balans
räkning
1o. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Uppföljning av budget och verksam
hetsplan
12. Val av styrelse – valberedningens
förslag

13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Motioner och styrelsens förslag
16. Fastställande av tidpunkt för höstmö
tet 2o17
17. Övriga frågor som rör föreningen
18. Stämmans avslutande
Verksamhetsberättelse
Inom ramen för det Antroposofiska Sällskapet har under verksamhetsåret ett
stort antal initiativ och aktiviteter genomförts. Det är fascinerande att se vilken energi och entusiasm som finns hos
många för antropsofiska frågor intresserade människor. Inte minst är denna tidning ett uttryck för detta.
Mikaelimötet i Dornach (Goetheanum
Weltkonferez) med gäster från hela världen var en av årets höjdpunkter. Vi var
ca 15 personer från Sverige som deltog i
mötet.
Även under 2o16 har styrelsearbetet präglats av en anda av nystart. I vårt styrelsearbete har vi varit angelägna om att planera och genomföra föreningens olika
medlemsmöten gemensamt, för att på så
sätt lära känna varandra och introducera
de nya styrelsemedlemmarna i arbetet.
Mikaelimötet i Sverige och senare i Dornach, Höstmötet och Vintermötet arrangerades i denna anda.
Antroposofi erbjuder intresserade människor en väg att närma sig existentiella
frågor. Det kan handla om den enskildes
sökande efter förklaringar om vad en
människa är och om livets villkor i stort
och smått. Det kan även vara utifrån en
gemenskapsbildande utgångspunkt där
ett ”vi” uppstår och man förverkligar gemensamma intentioner. För att Antropsofiska Sällskapet ska kunnat fullgöra sina
uppgifter i vår tid ligger utmaningen i att
kunna vara medskapande i dessa fält. Vår
ambition är därför att tillsammans med
Den Fria Högskolan och dess sektioner
finna nya utgångspunkter för det inre
antropsofiska livet i vårt sällskap. Under
året har ett antal sektionsövergripande
möten hållits och nya former för samverkan har prövats.

hess, Janne Silvasti och Mats-Ola Ohlsson,
generalsekreterare.
Styrelsen har haft 12 protokollförda
möten.
Generalsekreterarmöte och årsmöte i
AAS vid Goetheanum (14.3-2o.3)
Mats-Ola Ohlsson deltog i generalsekreterarmötet.
Nordiskt styrelsemöte Kulturhuset i
Järna (28.4-1.5)
Hela styrelsen deltog.
Europeiskt generalsekreterarmöte i
Köpenhamn (24.6-26.6)
Mats-Ola Ohlsson deltog.
Världsmötet i Goetheanum (27.9 – 1.1o)
Hela styrelsen deltog.
Generalsekreterarmöte vid Goetheanum
(1.11-4.11)
Mats-Ola Ohlsson deltog.
Internationella möten
Goetheanum Weltkonferenz
För den intresserade finns flera referat
från konferensen i Forum Antroposofi nr
3 2o16.
Medlemsmöten / seminarier
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsens sammansättning
Per-Erik Jonsson, ordförande och kassör,
Elisabeth Ehrlich, Regula Nilo Schult-

•

Trialogs olika aktiviteter som är omfattande. Pär Granstedt organiserar.
Se www.trialogtankesmedja.se för
fullständig information.
Retreats med olika teman, Anna
Hallström. (2/4, 14/5, 13/8, 2o/8, 3/9,
31/12).
”Parzival och gralen”, seminarieserie
med Göran Fant, (23/1, 2o/2, 16/4).
Vintermötet 2o16-o1-o2, WLH Bromma.
Roland van der Vliet, föredragsserie
om katarerna, 4 - 6 mars 2o16.
Besök Gerard Häfner, socialvetenskapliga sektionen, 21 - 23 april 2o16.
Sällskapets årsmöte 9 april 2o16 på
Kulturhuset, Ytterjärna.
Besök Ibrahim Abouleish, SEKEM, 4
maj 2o16.
Föredrag ”Resa i Katarenas land”,
Göran Fant, 21 maj 2o16.
Mysteriedramat Själarna vaknar, 16
juni - 1 juli 2o16. Projektledare Ulrike
von Schultz, Guldfällen.
Besök Robert Powell, människan
och planeterna, 2 – 4 september 2o16.
Besök Virginia Seas, föredrag om
Cristian Rosenkreuz, 15 – 18 september 2o16.
Mikaelimötet i Ytterjärna då Seija
Zimmerman deltog, 23 – 25 september 2o16.
Mikaelimötet i Dornach, ett 15-tal
svenska medlemmar deltog, 27/9 –
1/1o 2o16.
Sällskapets Höstmöte, på Kulturhuset i Ytterjärna, 22 oktober 2o16.

•

•

•
•
•

Besök Bodo von Plato och Johannes
Nilo. Frågor rörande människans
Jag och dess yttringar. 18 – 2o november 2o16.
Besök från Södertörns teologiska
fakultet. Möte med sällskapsrepresentanter, Bodo von Plato, Johannes
Nilo. Karen Swarzt initiativtagare. 18
november 2o16.
Besök Stefan Hasler, eurytmi, 25 november 2o16.
Cristian Rosenkreutz, 4oo-års jubileum i samarbete med Lectorium Rosicrucianum. 25 – 27 november 2o16.
Vintermötet 7 januari 2o17, WLH
Bromma.
Samverkan inom den antroposofiska
rörelsen

* Insam (Initiativkretsen för antroposofisk samverkan). Träffas 4 ggr årligen.
* Trialog Tankesmedja har under året
haft olika samarrangemang med Antroposofiska sällskapet. Se www.trialogtankesmedja.se för mer information.
* Mötesserie under året med företrädare
för de olika sektionerna och styrelsen.
* (Om inte annat anges så har arrangemanget skett i Järna. Dessutom har det
varit många händelser runtom i landet på
lokalt initiativ).
Publikationer
* Forum Antroposofi utkom fyra gånger med en upplaga på 22oo ex. Redaktionskommitté: Tobias Ossmark, Felix Nieriker, Göran Nilo, Bo Werner
Eriksson, Karen Swartz Larsson. Projektledare: Joel Hallklint. Kontaktperson i styrelsen: Elisabeth Ehrlich.
* Webb: www.antroposofi.nu, facebook.
Redaktör: Joel Hallklint.
Sekretariat
och
servicefunktioner
Joel Hallklint 5o% tjänst. Uppgifter:
Medlemsregister, ekonomisk administration, medlemskommunikation, mötesadministration m.m.
Medlemsstatistik
1478 medlemmar i december 2o15
+26 medlemmar 2o16 (2o15 +25)
+ 1 inflyttad ifrån annat landssällsk. 2o16
- 25 medlemmar sade upp sitt medlemskap 2o16 (2o15: -7)
-15 medlemmar meddelades avlidna 2o16
(2o15: -18)
- 4 flyttade medlemskap till annat landssällskap 2o16
1461 medlemmar i december 2o16
Valberedningens förslag till årsmötet
Valberedningen förslag för årsmötet
är: Omval av Mats-Ola Ohlsson som
generalsekreterare för tre år, omval av

ver ksamhetsber ättelse

ver ksamhetsber ättelse

BUDGET OCH PRELIMINÄRT							BALANSRÄKNING
RESULTAT i tkr									i tkr (preliminär)						
				Utfall
Utfall
Budget Utfall
Budget			
INTÄKTER			2o14
2o15
2o16
2o16
2o17		TILLGÅNGAR		2o14
2o15
2o16
Medlemsbidrag			977
949
1ooo
9o9
1ooo		Maskiner/inventarier
5o
5o
5o
Forsknings o utv bidrag		
526
394
7oo
285
7oo		
Aktier och andelar 12
12
12
Konferenser och kurser		66
11o
5o
145
5o		Fordringar		1o6
141
238
Bidrag, annonsint, hyresint 8o
1oo
1o
86
1o			
Interima fordringar
o
o
o
										Kassa och bank		1164
1 o1o
876
				1 649
1 553
1 76o
1 425
1 76o					1 332
1 213
1 176
KOSTNADER									SKULDER				
Allm.Antropos.Sällskapet 5o1
3oo
6oo
353
6oo			Leverantörer		311
3o
8
Verksamhetskostnader		168
89
175
183
175		Interima skulder		235
257
257
NIG					174					Övr kortfrist skulder
531
638
614
Hyra och lokalkostnader		 o
o
o
o
o					 1 o77
925
879
Löner och sociala avgifter 591
6o2
65o
331
65o						
Resekostnader o högskola 217
115
1oo
221
1oo			EGET KAPITAL				
Medlemsblad,program		 162
181
185
14o
185		 Balanserat resultat 359
255
288
Konferenskostnader		33
88
5o
188
5o		Årets resultat		-1o4
33
9
Avskrivningar			 o
o
o
o
o					 255
288
297
Räntor				o
o
o
o
o						
Fond				 o
o
o
o
o		 SUMMA EGET		 1 332
1 213
1 176
Resultat				-23
4
o
9
o		KAPITAL OCH 				
				1 649
1 553
1 76o
1 425
1 76o		
SKULDER

Elisabeth Ehrlich och Regula Nilo Schulthess som styrelseledamöter för en period
av två år och nyval för två år av Daniel
Håkanson, Erland Kornfeld och Karen
Schwartz. Vad gäller val av valberedning
ställer sig den nuvarande valberedningen
till förfogande för att fortsätta ytterligare ett år i våra uppdrag om årsmötet
så önskar. Valberedningen kommer att
presentera förslag på ny internrevisor vid
årsmötet.
Valberedningen
Botvid Aquiolon, Cristina di Marco, Felix
Nieriker

Fria Högskolan för
Antroposofi
Anna Hallström
Fria Högskolan är ett organ inom Antroposofiska Sällskapet och existerar i de
flesta länder. Det är ett centralt ansvarsorgan inom Allmänna Antroposofiska Sällskapet och har som Sällskapet ett slags
centrum i Dornach i Schweitz. Här finns
sektionsledare för det internationella arbetet inom Högskolans olika sektioner/arbetsområden. Tillsammans med styrelsen
för Allmänna Antroposofiska Sällskapet
bildar de Goetheanumledningen.

Antroposofin inspirerar till att utveckla
ett aktivt meditativt liv som kan leda till
nya betraktelsesätt och idéer om hur man
kan utveckla olika fruktbara och hållbara
verksamheter.
En viktig aspekt på detta är att inspirerad av ett meditativt övande förhålla sig
forskande till sitt eget liv för att på så sätt
stegvis närma sig det man kan kalla andevetenskaplig forskning.
Ett sådant arbete är grunden för Högskolans verksamhet.

Stockholm, Järna, Norrköping, Göteborg,
Växjö, Kalmar och Lund. De personer
som tagit på sig att förmedla de speciella
meditationer som man arbetar med inom
Högskolan kallas klassansvariga. Under
året avslutade Louise Ejefors i Stockholm
och Britt-Marie Skeppstedt i Kalmar sina
uppdrag som klassansvariga. Annica Johansson tillträdde som ny klassansvarig
i Växjö. I december var det 18 klassansvariga. Mer information om vem som är ansvarig på vilken plats finns i Forum.

En del av verksamheten i Fria Högskolan
består alltså i det arbete som alla medlemmar dagligen gör i det de försöker representera, ”stå upp för” antroposofin i sina
liv. En annan del är olika former av samverkan i olika grupperingar och projekt.
Det kan ske dels mellan medlemmar,
dels med medlemmarna i Antroposofiska
Sällskapet och dels med andra som ser
något intressant i antroposofin och dess
yttringar.

- Högskolekollegiet.
De klassansvariga möts 2 ggr/år under 1
½ dag på olika platser. Dessutom deltar
generalsekreteraren. Denna konstellation
bildar högskolekollegiet. Här sker ett samråd vad gäller nya initiativ framför allt vad
det gäller arbetet med meditationerna. Ett
fördjupande forskande arbetet med meditationerna ger ett bra stöd för detta. Det
sker också ett samråd dels om läget i den
antroposofiska rörelsen i världen och även
om andra initiativ. En viktig del är också
ett forskningsarbete kring intentionerna
med Högskolan och Sällskapet.
Man möter även högskolemedlemmar
på platsen. Under 2o16 påbörjades också
en process där alla klassansvariga dels
beskrev sina erfarenheter av arbetet som
klassansvarig dels gjorde en besinning
vad gäller den individuella arbetsinsatsen
framöver. Översättningen av Rudolf Steiners s k repetitionstimmar blev under året
färdig. Den är tänkt att tryckas under 2o17

Ett arbetsområde är det som innefattar det
allmänna ansvaret att företräda antroposofin:
ALLMÄNNA SEKTIONEN
Här finns några arbetsgrupperingar:
- Det gemensamma bearbetandet av meditationerna i Högskolan i olika grupper,
bl a i s.k. klasstimmar, skedde 2o16 på 1o
orter i Sverige: Umeå, Dormsjö, Örebro,

så som de tidigare två översatta volymerna
med klasstimmar.
-Tre ledamöter av Goetheanumledningen:
Virginia Sease, Seija Zimmerman och
Bodo von Plato höll i Järna vid olika tillfällen i var sin sammankomst för högskolemedlemmar.
- Högskolekretsen.
Högskolekretsen består av högskolemedlemmar som vill rådslå om läget för den
antroposofiska rörelsen. Den har möten 4
ggr/år, söndagar, under 3 ½ timme i Kulturhuset i Ytterjärna.
En viktig del av innehållet vid mötena
är alltid ett inledande gemensamt meditativt-forskande arbete.
Under året deltog bl a vid olika tillfällen personer från Goetheanumledningen.
Gerald Häfner, ledare för den socialvetenskapliga sektionen deltog i april och Bodo
von Plato, medlem av Allmänna Antroposofiska sällskapets styrelse, i november.
Där berördes dels de frågor som har att
göra specifikt med de enskilda sektionerna men också generella utvecklingsfrågor
inom Antroposofiska Sällskapet i världen
och dess ledning.
Vi tre tillfällen togs frågan om situationen för de antroposofiska medicinerna
och Vidarkliniken upp. Den svåra situation som dessa befann sig i under 2o16 var
ju frågor som i hög grad präglade verksamheten inom hela den antroposofiska
rörelsen.
SEKTIONSGRUPPER
I Sverige arbetade 2o16 sektionsgrupper
inom följande sektioner:
(Se även bidragen på andra ställen i verksamhetsberättelsen.)
Pedagogiska sektionen
Läkepedagogiken inom medicinska sektionen
Matematisk-astronomiska sektionen
Sektionen för lantbruk och näring
Sektionen för humaniora
Sektionen för bildande konst
Socialvetenskapliga sektionen
Under slutet av året togs det även initiativ
till att bjuda in personer som är yrkesverksamma inom alla delar av det antroposofiska medicinska området till samråd.
I början av året träffades en konstellation
av personer verksamma inom olika sektionsområden. Det ledde till en rad möten
under året, varav ett tillsammans med
Bodo von Plato.
SAMMANFATTNING:
Arbetet inom Fria Högskolan vill vara ett
kraftfullt bidrag till att lösa de svåra samhällsfrågor som vi har idag.

Den ena vägen går inåt som i det meditativa sökandet efter den egna inre stödpunkten som kan leda till idéer och nya
initiativ.
Den andra vägen leder in i kultur- och
samhällsliv och tar med erfarenheterna
från den inre vägen.

till konst och undervisning”. Detta var
också ett mastersarbete som Bengt gjorde
på Berle i Oslo. Här lärde vi om seendet,
hur vi uppfattar vår närmiljö och om hur
färgen i waldorfskolan påverkar eleverna.
Genomgående kan vi säga at vi har haft
intressanta samtal under dessa kvällsevenemang. Våra möten är helt öppna och
alla som är intresserade av frågorna som
tas upp är hjärtligt välkomna att delta.

Bildsektionen
Berit Frøseth och Filip Henley
Bildsektionen arrangerar fortfarande regelbundna, öppna möten för konstnärer
och intresserade. Det gånga året blev det
fyra möten under våren och två under
hösten. Deltagandet varierar från gång till
gång mellan 8 till 17 personer. Vi samlas
på Prisma arkitektkontor i Järna och har
haft ett ganska varierat program. Utöver detta har en mindre grupp träffats en
gång i månaden där vi arbetar med några
av Steiners konstföredrag. Under våren
studerade vi föredraget ”Hierarkierna och
regnbågens väsen” följt av ”Källorna till
den konstnärliga fantasin och källorna till
den översinnliga kunskapen”.
Lars Fredlund inledde årets arbete
genom att berätta om konstens sammanhang med elementarvärlden. På nästa
möte presenterade Helena Hildur innehållet i sitt mastersarbete om varseblivning av kvalitet i gestaltande processer.
Här såg vi hur hon metodiskt hade jobbat
med ett särskilt konstverk för att närma
sig dess kvalitéer. För andra år i rad kom
Marianne Schubert, sektionens ledare i
Dornach, på besök. Hon visade en film
med en performance av konstnären Jochen Breme som ägde rum i Dornach året
innan. Detta väckte olika reaktioner och
illustrerade hennes tema om sammanhanget mellan antroposofi och samtidskonst. Vårens program avslutades med
Merete Lövlie som berättade om sin bok
”Ett barn är kreativt”. Sedan gjorde vi
målningsövningar baserad på övningar
inom intuitiva pedagogik.
Marius Wahl Gran öppnade höstens
program med en genomgång av sin forskning kring användandet av svarta tavlan
i konst och pedagogik. Detta var ett mastersarbete som han har gjort på Steinerhögskolan i Oslo, och som visade sig vara
det första i sitt slag. Ytterst lite är skrivit om detta ämne. I oktober kom Kersti
Biuw, keramiker, och berättade om människans mått i det romanska kyrkorummet. Som exempel visade hon foto av det
sydfranska klostret i Le Thoronet. Sist på
programmet var Bengt Ahlin med temat
”Upplevelser av färg i rum i förhållande

Sektionen för lantbruk
och näring
Thomas Lüthi, Daniel Björklund Jonsson,
Ulrike von Schoultz, Artur Granstedt
Sektionskretsen
Sektionskretsen har träffats 3 gånger under året och tagit initiativ till ett samrådsmöte med biodynamiska odlare.
Sammankomsterna har inletts med gemensam eurytmi. De sju livsprocesserna
studerades: andning, värmning, näring,
avsöndring, uppehållande, tillväxt och reproduktion och belystes ur olika aspekter.
En viktig frågeställning har blivit hur
vi kan stå upp för kärnvärdena i den biodynamiska impulsen som har sin grund i
en andlig dimension av verkligheten? Den
biodynamiska odlingen skiljer sig i en hel
rad olika åtgärder från den ekologiska och
konventionella odlingen. Utgångspunkten till det ligger i att den andliga dimensionen av natur och människa inkluderas
och ligger till grund för det biodynamiska
synssättet. Det är en aspekt som ständigt
på nytt behöver upparbetas och bearbetas
och även klargöras hur det kan företrädas i vår tid. Det händer lätt att den delen
inte är tydlig och hamnar i bakgrunden.
För både den biodynamiska odlaren och
konsumenten är det av största intresse att
livsmedlet som har odlats biodynamiskt
också betecknas med det i handelsledet.
Från konsumentens sida är det viktigt,
att efterfrågan efter biodynamiska livsmedel blir tydlig.
En framstående uppgift var förberedelsen
av högskolekretsen där sektionen för lantbruk och näring hade uppdraget att gestalta
sammankomsten om den biodynamiska odlingens intention samt lägga fram aktuella
brännande frågeställningar inom olika områden av det biodynamiska arbetet.
Skillebyholms trädgårdsutbildning
Året började med intensivt växthusbyggande i strängaste vinterkyla och mörker,
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bara svetslågan syntes stundtals borta i
packhallen på eftermiddagarna. Skillebyholm har nu bytt ut alla sina fyra växthus
mot nya moderna i aluminium, glas och
polycarbonat. Alla växthus värms med
förnyelsebar energi (pellets) och klimatet
styrs med dator vilket ger nya möjligheter för våra odlingar. Mitt i växthusbygget
kom positivt besked från Yrkeshögskolan
att två av tre ansökningar gått igenom. Vi
fick förnyat förtroende för vår uppskattade trädgårdsmästarutbildning samtidigt
som en ny utbildning, ”Entreprenör och
företagare i gröna sektorn” skulle få starta
våren 2o17. Arbetet med förberedelserna
satte genast igång, denna gång med Campus Telge som huvudman. Samarbetspartner för den nya utbildningen inom
entreprenörskap blev Drivhuset Södertälje som kommer stå för kurser inom innovation, arbetsledning och ekonomi bl.a.
Deltidsutbildningen fick många nya
studenter på första året, även komvuxklassen blev större än vanligt.
På Södertäljegalan vann Skillebyholm
pris som årets mest hållbara företag 2o16.
Deltidsutbildningen fortsätter med fyra
årskurser med sammanlagt 6o deltagare.
Komvux har nytt intag varje termin, sammanlagt studerade 31 personer under 2o16.
Yrkeshögskoleutbildningen ”Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap”
startade i augusti med 27 studerande.
Näringsarbetet
Sektionskretsen i Dornach, som nu är
”inneboende” i sektionen för landbruk
och företrädsav Dr. Jasmin Peschke, har
träffats som vanligt två gånger under
året.
Studiet av Rudolf Steiners ”Ockulta fysiologi” är central i varje möte. Dessutom
har vi sysselsatt oss med frågor kring
”Värme och kyla” inom näringens område.
Deltagande i det årliga mötet för Waldorfförskolors och skolors kök i Tyskland
med föredrag och workshops (ca. etthundra deltagare) tillhör återkommande
årliga motiv.
Arbetet kring näring i Sverige riktar sig
i huvudsak till Waldorfförskolor. Behovet
av att fördjupa näringsfrågan och ställa
den centralt in i förskolornas ”profil” är
mycket omfattande, även i våra nordiska
grannländer.
I samband med dessa strävanden är
det uppenbar, att näringsfrågan behöver
den biodynamiska odlingsimpulsen som
grund, om det som i köken och pedagogiken eftersträvas skall vara vederhäftig och hållbart. Att samarbeta över sektionsgränserna är därför helt nödvändig
och kommer att bli ett starkt motiv under
kommande året.

Stiftelsen Biodynamiska
Forskningsistitutet
Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet bedriver forskning och försök
inom fyra områden: De biodynamiska
odlingsåtgärdernas betydelse för jordens bördighetsegenskaper, maten och
dess näringsegenskaper, havsmiljön och
klimatet. Fortsatta studier pågår med utvärdering av långliggande försök i Mellansverige och i Skåne med jämförelser
mellan biodynamisk, ekologisk och konventionell odling. Kompostering av gödseln samt användning av biodynamiska
preparat gav högre mullhalter och kolinlagring jämfört med gödsling utan dessa
behandlingar både i försöken i Järna och
de långliggande försök som utvärderats i
Skåne. På Nibble gård i Järna pågår nu
fortsatta jämförande försök med komposterad fatsgödsel och flytgödsel med och
utan användning av biodynamiska preparat samt också användning av ”biokol”
som jordförbättringsmedel och som visar
intresseväckande resultat. Varje månad
under växtsäsongen görs fältvandringar
i försöken öppet för alla intresserade
med visningar och information av försöksverksamheten. Även Östersjöarbetet drivs vidare av forskningsinstitutet
och under detta år med särskilt fokus
på Polen. Trots våra forskningsresultat
och många goda exempel på ett uthålligt och klimatvänligt jordbruk driver
starka ekonomiska intressen jordbruket
i en allt mer specialiserad riktning och
områdena med döda havsbottnar i Östersjön är större än någonsin. Våra biodynamiska gårdar behövs som förebilder
och som forskningsobjekt som visar förutsättningarna för en annan utveckling i
jordbruket. Aktiv medverkan sker också
i media och även i Ytter Järna Forum
med artiklar i frågor som rör jordbrukets
framtid. Mer information om detta samt
hittills publicerade rapporter finns på institutets hemsida www.sbfi.se. En betydande händelse som beskrivs närmare på
annan plats är att våran mångåriga medarbetare Lars Kjellenberg nu har doktorerat baserat på forskningen inom biodynamisk odling.

Pedagogiska sektionen
Marcel Desax
Verksamhetsåret 2o16 inleddes med
”Svenskt Waldorflärarmöte” den 29-3o
januari under temat ”Förnya nutidens
andliga liv – lärarens ansvar?” En tanke
var, att vi istället för att be föredragshål-

ver ksamhetsber ättelse

lare att komma till mötet, skulle lyfta
fram sektionens medlemmar och många
av dem höll inspirationsinlägg på ca 2o
minuter var.
Mötet hölls helt och hållet i Örjanskolans lokaler. Göran och Regula Nilo meddelade att detta möte skulle bli det sista
som de var huvudarrangörer för och att vi
till nästa år behövde göra oss tankar om
vilka som tar över.
Göran meddelade även sin intention
att träda tillbaka som ordförande och i
samma veva höll Göran Sjölin ett avtackningstal under ett av vårens sektionsmöten.
Ordförandeskapet gick över till Marcel
Desax. Sekreterare blev Malte Nordling.
Regula meddelade att hon ville ge vidare sitt deltagande i Internationella forumet för Waldorfpedagogik (tidigare
Haager Kreis). Hennes efterföljare blev
Ola Wauge. Han har under året deltagit i
dessa möten.
På våren var det en ansenlig delegation
av waldorflärare från Sverige som åkte
till Dornach för att delta i Världslärarmötet. Temat var, fritt översatt: ”Motstånd
som kan bli tillgång – mod till ett fritt
andligt liv”. Att så många som ca 25 personer kunde delta från Sverige gjordes
möjligt genom det budgeterade överskottet från samma års Svenska Waldorflärarmöte.
Förutom sponsringen av deltagandet i
världslärarmötet har sektionen även gett
bidrag till Eurytmifestivalen, sponsrat ett
deltagande i religionslärarmötet i Dornach samt gett ett bidrag till utgivningen
av Frans Carlgrens bilaga till Forum nr 4,
december 2o16.
Inför det Svenska Waldorflärarmötet
2o17 bildades en ny förberedelsegrupp.
Eftersom arbetet med att fira 1oo år av
waldorfpedagogik med arbetsnamnet
”Waldorf 1oo”har initierats från Goetheanum, ansåg vi det lämpligt att de världsövergripande teman som där har föreslagits även skulle lysa in i vårt möte. Dessa
teman är: biodling – elevbetraktelser –
studiet av allmän människokunskap.
Vi bjöd in Florian Osswald, en av de två
ledarna för Pedagogiska sektionen i Dornach, att hålla tre föredrag under mötet.
Som huvudtema för mötet valde vi titeln
till ett av hans föredrag: ”Den gränslösa
närvaron i undervisningen”.
Under året har Regula, Göran och Marcel deltagit i samrådsmöten, arrangerade
av Antroposofiska Sällskapet. Dessa möten är sammankomster av representanter
från alla sektioner i Sverige och tanken är
att initiera, främja och förnya ett samarbete sektionerna emellan.
I förlängningen av dessa träffar har
Pedagogiska Sektionen tagit på sig att

gestalta ett Högskolekretsmöte den 23
april 2o17 och förberedelserna till detta
inleddes i slutet av året. Inspiration till
samrådsmöten har vi fått genom erfarenheterna av sektionernas arbete och
utveckling i Goetheanum. En ytterligare
bekräftelse på detta förnyelsearbete fick
vi även ta del av när vi träffade Florian
Osswald i anslutning till 2o17 års waldorflärarmöte.

Medicinska sektionen
Kristian Holmberg
Medicinska sektionen – början till
gemensamma möten
Genom de samverkansmöten för högskolans olika sektioner, som har ägt rum
flera gånger under året har initiativet
uppkommit att inbjuda till ett första
möte för högskolemedlemmar som tillhör det medicinska, läkepedagogiska
och socialterapeutiska arbetsområdena.
Det ägde rum 12 december i Vidarsalen
med 33 deltagare. Tidigare har det funnits olika yrkesgrupper som träffats var
för sig men detta var det första gemensamma mötet. Ett tema var hur vi vårdar
gemenskapen i att fördjupa och stärka
vår medicinska och läkepedagogiska
impuls som systrar och bröder. Nästa
möte planerades redan i januari.
Rapport från det medicinska
arbetsfältet 2o16
3o juni 2o16 har regeringen återigen gett
dispens till för försäljningstillstånd till
Vidarkliniken för två år framåt för de
antroposofiska läkemedlen men det blev
inget förslag om särskild lagstiftning för
dessa läkemedel. Istället beslutade man
om 3 års övergångstid 1 juli 2o18-2o2o för
att ha tid att registrera dem enligt nuvarande lagstiftning. Av ekonomiska skäl
kommer det inte kunna ske. Så det är en
tillfällig lösning.
Vidarklinikens rehabiliteringsprogram
för smärt-, utmattnings- och cancerpatienter har fortsatt vara mycket efterfrågat. Men möjligheten att som patient
under 3 veckor kunna få en uppbyggande
vård har avsevärt försämrats genom att
både Västra Götalandsregionen och Östergötlands landsting inte förlängt sina
avtal med kliniken. Även Stockholms
läns landsting har beslutat att inte förlänga sitt avtal som gäller till 31 mars i år.
Det innebär minskat antal patienter som
landstingen betalar för men man kan ansöka om vård enligt riksavtalet.

I utövandet av antroposofisk medicin och
terapi bland läkare, sjuksköterskor och
terapeuter i Sverige har Vidar vårdcentral
fortsatt sin verksamhet men pga brist på
läkare kan inte alla som vill få lista sig
där kunnat få komma. Verksamheterna
i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg
och i Skåne fortsätter. I Norrköping har
Vidarklinikens filial lagts ned och terapeuterna fortsätter i viss mån med sina
terapier som egna företagare.
Glimtar från Linneahälsan, antroposofiskt terapeutikum i Uppsala.
En gång per termin kommer vår antroposofiska läkare Susanne Wärnhjelm
till Linneahälsan. Varje patient får en hel
timme med henne. Efter dagens konsultationer, träffas alla terapeuter med Susanne och går igenom vilken eller vilka
terapier, som skulle kunna hjälpa den enskilde patienten. På Linneahälsan finns
det tillgång till läkeeurytmi med Marie
Faxen, konstterapi med Annika Asmussen, rytmisk massage med Malin Båth,
antroposofiska yttre behandlingar med
Gerhard Böhme och samtal med Helena
Ylikoski. Allt är i liten skala.
Flera antroposofiskt inriktade läkare
är verksamma på olika vårdcentraler i
Gnesta, Trosa och Södertälje. Under året
har Vidarklinikens utbildningsenhet tillsammans med LAOM under Ursula Flatters ledning ordnat 2 läkarkurser och tillsammans med SAMT (Svenska förbundet
för Antroposofisk Medicin och Terapi)
arrangerades en kurs för alla verksamma
inom vården.

Matematisk
Astronomiska sektionen
Thomas Andersson
Sektionen har fortsatt sitt arbete med ett
möte varje månad under vår och höst
i Järna. Genomgående teman har varit eurytmi med musik till den aktuella
stjärnkonstellationen. Som avslutning
till denna har vi arbetat meditativt med
upplevelsen och haft ett kort samtal.
Vi har fortsatt ett arbete där vi studerat
Elisabeth Vreedes rundbrev ”Astronomi
och Antroposofi” 1927-193o. Andra genomgående teman är Projektiv geometri
och kosmisk matematik.
En större sammankomst har arrangerats.
2-4 september hade vi en helgkurs med
Robert Powell till temat: ”Människan och

planeterna”. Förutom kosmisk eurytmi
hölls föredrag, varav ett offentligt med
titeln ”Den kosmiska bakgrunden till det
aktuella världsläget”.
Våra arbetsmöten är öppna för alla som
är intresserade av ämnesområdet och vi
är som regel 1o-15 personer varje gång. En
grupp om f.n. fem personer samordnar
arbetet.
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Kalendarium för
Antroposofiska Sällskapet i Sverige
Titta gärna in i kalendariet på vår hemsida - där kan finnas annonser för nya
händelser och möten!
antroposofi.nu/kalender
Anmälningar till sällskapets aktiviteter
görs, om inget annat nämnts, till sekretariatet på: o8-554 3o2 2o eller
kontakt@antroposofi.nu

1 april
Årsmöte
Åramöte i Antroposofiska Sällskapet.
Sista motionsdag 28/2. Kallelse i detta
nummer.

1 april
Retreat antroposofisk meditation
VÄGEN TILL MIG SJÄLV
Att stanna upp och se den inre verkligheten.
Att möta den jag i verkligheten är, steg
för steg.
kl 1o.oo–18.oo på Kulturhuset i Ytterjärna.
Kl 1o.oo–12.oo Retreat pass 1
Lunch
Kl 13.3o–15.3o Retreat pass 2
Kaffe/The
Kl 16.oo–18.oo Retreat pass 3
Det krävs inga förkunskaper eller speciella kläder.
Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 95o:- Kostnad för lunch och
fika tillkommer
Anmälan och info kontakt@antroposofi.
nu tel o8-554 3o2 2o

2 april
Temadag om Rudolf Steiners liv
Kulturhuset i YtterJärna 9.3o–16.oo
Program:
•
Inledande musik 9.3o
•
Välkomstord
•
Rudolf Steiner och kvinnorna
Jan G Persson och Eva Bergvall
•
Fikapaus 1o.3o–1o.5o
•
Rudolf Steiners brevväxling och

•
•
•
•

•
•
•

resor i Rudolf Steiners fotspår
Lennart Nilo
Rudolf Steiner i Berlin
Jürgen Vater
Rudolf Steiner igår, idag och imorgon? Torsten Lundberg
Lunch 12.3o–13.3o
Vilka intryck har Rudolf Steiner
gjort på mig
Göran Nilo intervjuas av Karen
Swartz Larsson
Gemensamt samtal
Sammanfattning av dagen
Avslutande musik

Välkomna!
Temadagen är kostnadsfri, (ej fika och
lunch) men frivilliga bidrag till Antroposofiska Sällskapet tas gärna emot.
Anmälningar om deltagande (av planeringsskäl) i dagen tas tacksamt emot på:
mejl: lennartnilo@gmail.com
och om ni vill köpa fika och lunch på
Kulturhusets restaurang, så omnämn
det, så att vi kan förbereda dem på hur
många som vill äta där.

8 april
Högtidligt månadsfirande
18–22 Kulturhuset i Ytterjärna, konferensrummet. Festen öppnar:
Kl. 18,oo: Måltid: Knytis. Ta även med
egna tallikar, bestick å glas. Ingen tillgång till kök, disk osv.
Under måltiden möjlighet till samtal.
Eventuellt återkoppling till tema från
föregående månadsfest som förberetts av
någon.
18,45 Presentation av kvällens arbetsgrupper.
Månadens tema:
19,oo: En av sektionerna i Goetheanum
presenteras, antingen representerad av
sektion eller rapporterad genom högskolemedlem.
Eventuellt en astronomisk reflektion.
Djurkretsen.
En blick ut i världen. En blick in i den
antroposofiska rörelsen.
Det andliga livet i vår tid.
Arbetsgrupper:
Kl. 2o,oo: Gives av de högskolemedlemmar som förberett och anmält sig som

arbetsledare, för de som vill. Teman för
arbetsgrupperna rör högskolearbetet,
den inre skolningsvägen, eller något
av sektionernas olika områden. Exempelvis den sektion som presenterats vid
tillfället. Arbetet kan ske i samtalsform,
meditativt, konstnärligt osv.
Konstnärlig avslutning:
Kl. 21,oo Tex: Ett musikstycke. En teater.
Film. Dans mm. Osv.
Kommande datum: 8/4. 13/5. 1o/6.
Läs mer på hemsidan!

29 april
Öppen repetition med Paul Klarskov
Lördag den 29 april
Kl. 16.oo: Öppen repetition
Tillsammans med Paul Klarskov från
Danmark övar dramagruppen på bild
ett och tre ur INVIGNINGENS PORT av
Rudolf Steiner.
Fria bidrag.
Kl. 19.oo. föredrag: Om ”FÖRVANDLINGSMOTIV I INVIGNINGENS PORT
” Inträde 15o kr
Paul Klarskov är verksam i Danmark
men har många år som skådespelare i
Dornach bakom sig.
Kvällsmat kan köpas på Järna café

Anmälan och info kontakt@antroposofi.
nu tel o8-554 3o2 2o

25 juni–3o juni
Antroposofi - Ett väsen på sin väg
Mysteriedrama av Rudolf Steiner
Under åren 191o till 1913 skrev Rudolf
Steiner fyra mysteriedramer. Eurytmi
som en ny rörelsekonst integreras i
dramerna samtidigt med den antroposofiska skolningsvägen. Som tidsenlig
invigningsväg väver den sig som en röd
tråd genom händelseförloppet.
Dramerna spelas på många platser i världen, dom väcks till liv i olika språk, olika
kulturer och med helt olika förutsätt
ningar. Gemensamt är att dom spelas
inom sammanhang där det finns intresse
för andliga frågor.
Visheten och kunskapen om människan
utvidgas i antroposofin utöver den materialistiska världsbilden till att inbegripa
allt levande samt det själsliga och andliga
i tillvaron.
Alla fackområden inom naturvetenskapen kräver studium, kompetensutveckling och vidare forskning. Så kräver även
andligt kunskapande studium, kompetensutveckling och vidare forskning.
Inom den andliga forskningen öppnar
inte intellektet utan själens moraliska
utveckling vägen för högre vetande.
Läs vidare i broschyren på hemsidan.

13 maj

NORRKÖPING

Retreat antroposofisk meditation

Norrköpingsgruppen

TACKSAMHET OCH VÖRDNAD
Tacksamheten stärker närvaron i nuet
och vidgar blicken för livet.
Vördnaden är en väg till det väsentliga i
livet.
kl 1o oo – 18 oo på Kulturhuset i Ytterjärna.
Kl 1o.oo-12.oo Retreat pass 1
Lunch
Kl 13.3o-15.3o Retreat pass 2
Kaffe/The
Kl 16.oo-18.oo Retreat pass 3
Det krävs inga förkunskaper eller speciella kläder.
Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 95o:- Kostnad för lunch och
fika tillkommer

Antroposofiska Sällskapet Norrköpingsgruppen är en lokal sammanslutning av
medlemmar i det Allmänna Antroposofiska 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 tanke- och synsätten inte kommer
åt. Denna antroposofiska forskning är
integrerad i många olika kulturområden
där verksamheten bygger på antroposofi,

t.ex. waldorfpedagogik, biodynamiskt
jordbruk, antroposofisk läkekonst, läkepedagogik, olika konstarter som arkitektur,
eurytmi m.m.
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:
antroposofi.nu/norrkoping
Tisdag 28 mars
Årsmöte i Norrköpingsgruppen
kl. 18.3o på Hagebygatan 69.

STOCKHOLM

Stockholmskretsen
OBS nya öppettider: månd–onsd kl 14–17
STÄNGT: torsdag & fredag.
Vi har Café måndagar kl. 14–17
Är en ekonomiskt fristående förening
inom Antroposofiska Sällskapet i Sverige. Stockholmskretsens uppgift är att
”initiera, bedriva, samordna och understödja ideell antroposofisk verksamhet
i Stockholm med omnejd”. Detta sker
bland annat 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
Sällskapet kan du också bli medlem i
Stockholmskretsen genom att sätta in
3oo kr på Stockholmskretsens bankgironummer 474-3167. Märk avin ”Medlemsbidrag och för vilket år det gäller
samt ditt namn och adress”.
Är du inte medlem i Antroposofiska
Sällskapet så kan du ändå stödja oss
genom att sätta in en valfri summa på
samma konto (”Gåva”). Vår verksamhet
kan endast 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,
antroposofi.nu/stockholm
Vi skickar även per post: Eleonore Vognsgaard (tisdagar)
Gästföredrag/Helafton kostar 15o kr (1oo
kr pens/stud)
Övriga evenemang/föredrag kostar 1oo
kr (pens/stud 8o kr)
Endast kontant betalning!

»Individens förmåga till
utveckling«
Tisdag 21 mars & 4 april
kl 19: OBS datumen är preliminärt!
Föredrag: Musiken och den andliga
världen. En antroposofisk syn på medvetandets utveckling i musikens spegel
illustrerad med konkreta exempel. Möjligheter till gemensamma sångövningar.
I och II. Göran Fant
Tisdag 18 april
kl 19: OBS datumet är preliminärt!
Föredrag: Påsk. Mikael Gejel
Tisdag 2 maj
kl 19: Föredrag: Det sociala och antisociala, tregrening – men kan vi fortfarande
tala som om att vi lever i den moderna
tidseran? Sergeij Almstedt
Under maj
Datum och tid ännu inte klart!
Eurytmiföreställning för barn
Söndag 21 maj
kl 18: Kreativ musikafton

a nnonser
a nnons

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 medlemmarna stöd utifrån en unik kombination
av kunskap i arbetsrätt och bred erfarenhet av antroposofisk självförvaltning.
Vi har god kännedom om antroposofiska
verksamheters olika särart, organisation
och kultur samt vilket särskilt stöd medarbetarna i antroposofiska verksamheter
kan behöva.
Nya kollektivavtal
MeFs och HFs arbete det senaste året
Under 2o16 har MeF och HF haft samtal
och förhandlingar med varandra och
med Lärarförbunden, Kommunal, och
Vision, för att se om det skulle vara möjligt för alla dessa parter att gå över till ett
mer gemensamt kollektivavtal. Syftena
med samtalen har varit flera, bl.a. att få
ett enklare kollektivavtal, och med så stora möjligheter till lokala undantag som
möjligt. Ännu ett syfte har varit att alla
HFs verksamheter ska kunna ha samma
kollektivavtal och att HF då kan slå ihop
sina två sektioner och bli en sammanhållen organisation.
Nya centrala kollektivavtal
Som resultat av förhandlingarna har HF
och MeF tecknat två nya centrala hängavtal vid årsskiftet 16/17. Dessa avtal har
HF samtidigt också tecknat med de andra facken (som HF redan har avtal med;
Kommunal, LR, LF, Vision). De äldre
centrala kollektivavtalen fortsätter dock
tillsvidare att gälla på alla verksamheter. Verksamheterna kan själva välja när
de vill gå över till de nya avtalen. Övergången kommer att kunna göras under
åtminstone de närmaste 12 månaderna.
MeF kommer även under de nya avtalen
att på samma sätt som tidigare kunna erbjuda varje verksamhet ett stort utrymme
för egna bestämmelser, samt service när
det gäller att göra egna lokala kollektivavtal, som motsvarar behoven i den egna
verksamheten.
Det lokala kollektivavtalet med MeF
kommer fortfarande att gälla för hela
verksamheten, men nytt blir att det gäller endast för medlemmar i MeF, och för
de medarbetare som inte är med i något
av de andra facken, som HF har kollektivavtal med (Kommunal, LR, LF, Vision).

Både verksamheten och medarbetarna
kommer att ha inflytande över vilka avtal
som ska gälla i verksamheten.
HFs samgående med
Arbetsgivaralliansen (Aa)
Under 2o16 har HF utvecklat ett nära
samarbete med Arbetsgivaralliansen,
för att på så vis kunna ge sina medlemmar bättre service. HF planerar nu att gå
vidare i denna process och upphöra som
självständig verksamhet och istället ingå
som en ny branschorganisation inom Arbetsgivaralliansen. Det kommer för MeFs
del att innebära att vi inte längre kommer att ha HF som central motpart utan
istället en ny branschorganisation inom
Arbetsgivaralliansen; ”Branschorganisationen för antroposofiska verksamheter”.
Bli medlem du också!
Kontakta oss på:
info@mef.se, o8-551 5o4 oo, mef.se
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Arkivögonblick, nr 18
Partitur till Op. 4, Symfoni i Fiss moll
Leopold van der Pals partitur bär en tydlig prägel av precision, ett färdigarbetat musikaliskt
material skrivet med bläck på tjockt notpapper.
Men symfonin i Fiss moll opus 4 bär även andra
framträdande karakteristika. Noteringar om
dynamik, tempo- och karaktärsanvisningar har
nedtecknats med blå och grå penna av de dirigenter som har dirigerat konserter direkt från
autografen och visar tecken på de olika tolkningar musiken framförts under.
Bakgrunden för tillkomsten av symfonin
är följande. Leopold van der Pals var år 19o8
23 år gammal och hade då nyligen avslutat
sina kompositionsstudier hos Reinhold Gliere
i Berlin, något han företagit efter inrådan av
sin vän och kollega Sergei Rachmaninov. Han
hade under en tid lekt med tanken om att skapa
ett stort symfoniskt verk och påbörjade således
kompositionsarbetet under våren 19o8. Samtidigt uppstår också viljan att utforska djupare
sidor av andlig utveckling och Leopold hör
talas om Rudolf Steiner av sin vän, pianisten
Vladimir Papov. Arbetet med symfonin delas
med att läsa Rudolf Steiners ”Frihetens Filosofi” och ”Teosofi”. Under våren får Leopold och
hans hustru Marusha den glädjefyllda nyheten
att de väntar barn.
Sommaren spenderas på familjens herrgård, Paloniemi slott i Finland där Leopold har
en egen kompositionsstuga. Här finner han den
nödvändiga ron för att kunna fördjupa sig i sitt
arbete och komponerar här den större delen av
verket. I sin dagbok beskriver han hur otroligt
vacker den finländska naturen är och hur han

om natten ser stjärnorna falla över sjön. Väl
tillbaka i Berlin efter sommaren påbörjar han
arbetet med orkestreringen av den nu fyra satser
långa symfonin. Liksom arbetet med symfonin
fortskrider så ökar också intresset för Teosofin
och under september börjar Leopold närvara
vid Rudolf Steiners föreläsningar som gör ett
enormt intryck. Leopold finner även tid att besöka symfonikonserter med Richard Strauss,
Busoni, Nikish och Weingartner som dirigenter.
Vid årets slut kunde de sista noteringarna sättas
i symfonins autograf och Leopold daterar verket som fullbordat; ”Berlin o1.o1.19o9”. Leopolds
far och syskon befinner sig då i St. Petersburg
och eftersom den ryska datumräkningen är två
veckor efter den europeiska skickar Leopold sitt
färdigställda partitur till sin far som julklapp
med en tillhörande dedikation.
Under hösten har Rudolf Steiners föreläsningar tillsammans med studierna av hans
böcker gett ett så starkt intryck att Leopold beslutar sig för att be om ett personligt samtal.
Den 1 januari 19o9, samma dag som symfonin
fullbordats möts Leopold van der Pals och Rudolf Steiner för första gången. 8 dagar senare,
den 9 januari 19o9 föds Lea van der Pals.
Symfonin uruppfördes året efter av Berlins
Filharmoniska Orkester under ledning av dirigent Edwald Schulz.
Bild framsida: Ett uppslag ur partituret till Symfonin Op. 4 i Fiss moll av Leopold
van der Pals. Hans omfattande musikaliska verk, som bland annat innehåller
flera symfonier och ännu icke uppförda operor bevaras i Goetheanum Arkiv.
Symfonin (samt två symfoniska dikter: Op 14 ”Frühling und Herbst” och Op
23). Wieland der Schmied”) spelades in den 16-2o januari 2o17 av Helsingborg
Symfoniorkester under ledning av dirigent Johannes Goritzki. Inspelningsproducenter
är Tobias van der Pals och Stephan Reh. Albumet kommer att ges ut på tyska CPO
(Classic Production Osnabrück) under 2o18. Text: Tobias van der Pals

