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Kära Forumläsare! Vilken överraskning!
Rosa blir grått. Grått gör den nya tryckpressen, den gamla som kunde rosa har
gått i pension. Forums framtida utseende??
Genom flera av texterna strömmar läkandet som en grundton. M. Girke talar
om förmänskligandet av medicinen och
Are Th. berättar om forskning med EMS.
Impulsen Phoenix i Järna lyfter sig upp
ur askan och skänker nya vårdalternativ.
Forskningen med torvfiber som började
för 1oo år sedan fortsätter. Vad det kan betyda för unga människors själsliga hälsa
att någon lyssnar till deras hjärteangelägenheter berättar J. Greiner om och ett
forskningsprojekt från ungdomssektionen
fokuserar på hur unga människor mår
och vilken avgörande betydelse relationer
har. Angående den sociala organismens
psykiska ohälsa fokuserar Sergeij A. begreppet nationalism från en ny synvinkel
och Vitek R. skriver om hur man faktiskt
kan demokratisera verksamheten i antroposofiska institutioner. Från biodynamiskt håll glimtar från Kina och från en
ny utbildning i Frankrike samt om eldsjälarna bakom mjölkupproret i Järna.
Allt viktigt Inför ASiS´s årsmöte och
sektionernas verksamheter presenteras.
Som alltid notiser, inlägg mm. I tidningens ”mitt” s.a.s. en intervju med Bjarne
Edberg som Forum gratulerar till åttioårsdagen och till femtio års verksamhet
som präst i Kristensamfundet.
Den i all hast tillkomna idén om att låta
målaren Rafael sända en blick in i vår tid
är det enda om konst i detta nummer.
Redaktionen önskar givande vårläsning!
För redaktionen
Felix Nieriker

perspektivet

Grodan i vattenskålen!
Mats-Ola Ohlsson

I början av februari var jag för Föreningen SOFIA1 med på ett möte för ENDA,
ett europeiskt nätverk för antroposofiskt
orienterat bistånd. Representanter för de
olika medlemsorganisationerna och stiftelserna möttes i en liten ort, Gröbenzell, i
utkanten av München. Mötet tog plats i en
fin waldorfförskola som låg granne med
en stor waldorfskola. Värdar för mötet var
en organisation stART2, som arbetar med
stöd till barn i katastrofsituationer. Som
en del av vår träff ingick ett besök vid Dachau, ett av koncentrationslägren från Nazitysklands tid.
Det är så speciellt vad en sådan plats kan
stämma en till och väcka frågor som rör
det innersta av vår existens. Hur kan något så ondskefullt överhuvudtaget uppstå?
Där människans okränkbara värdighet
helt och hållet åsidosätts.
Hur kunde grannarna i byn åse det hela
utan att ana, förstå vad som hände i lägret?
Det här lägret började redan 1933 efter nazisternas maktövertagande och var inriktat främst på att internera politiska fångar,
som hade långa arbetsdagar i industri och
jordbruk. Mitt på landsbygden i utkanten
av byn Dachau låg lägret, och det sägs att
byborna inte hade en aning om de grymma förhållandena där. Var det så att det
var en gradvis tillvänjning till det annars
outhärdliga? Att positionerna flyttades
fram så det oförsvarliga normaliserades
vartefter, steg för steg? Ofta tas liknelsen
fram av en groda som direkt flyr och hoppar ur en skål med hett vatten, men att den
däremot är kvar i vattnet om det långsamt
värms upp, tills den tillslut dör.
Ja, sådana frågor väcks när man kommer till en sådan plats som Dachau. Och
det för vidare till frågor om det tid som vi
lever i. Är vi själva ”medlöpare” när det
omänskliga, människo-ovärdiga flyttar
fram sina positioner, blir alltmer förhärskande? Är vi vakna och säger ifrån eller
ställer vi oss lydigt in i ledet? Hur står det
till med vårt civilkurage? I de stora sammanhangen, men även i våra närmsta
sociala situationer i förhållande till de

människor som behöver vår uppmärksamhet och vårt stöd.
I det stora perspektivet kan vi se att
världspolitiken alltmer domineras av personligheter som kräver ”absolut åtlydnad”
annars kan man hamna i onåd. Och att
dessa ledare blir omgivna av förblindade
ja-sägare som sätter sanningen åtsidan.
Det låter ju inte särskilt optimistiskt.
Men vi måste nu vakna upp, så att vi höjer vår stämma och säger ifrån i små och
stora sammanhang.
Var står vi idag 2o2o? Den amerikanske
skriftställaren och filosofen Noam Chomsky säger i en intervju i oktober 2o19 att
”den nuvarande situationen är den mest
dystra i mänsklighetens historia” och därefter nämner han en rad ledare för stora
inflytelserika länder som inte tar ansvar,
ger uttryck för mer eller mindre diktatoriska fasoner.
Carl Bildt säger i en intervju i november 2o19 att ”vi har kommit in i en global
situation som är mer instabil, osäker, oförutsägbar och föränderlig” om vi jämför
med det hoppfulla som kunde kännas för
några årtionden sedan, med som exempel,
murens fall, apartheidens avskaffande i
Sydafrika.
Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare visade samtidigt i ett tal, på vågen av
demonstrationer under hösten 2o19 runtom i världen och sa att de här yttringarna
har en gemensam grund som vi måste svara på och reflektera över. Förtroendet från
folket till makthavarna minskar alltmer.
Det utrycker sig på olika sätt; i klimatfrågor, om ekonomisk orättvisa genom finansiella system som gynnar en elit. Det rör
korruption och diskriminering. Alla de
här demonstrationerna visar på ett vaknade medvetande om mänskliga rättigheter
och vårt ansvar inför naturen.

tillfällen4 under de följande månaderna
om att det kommer att finnas möjlighet för
mänskligheten i stort till sådana genombrott från 1933. En möjlighet att på nytt
börja uppleva det levande i allt som vi är
omgivna av, ……. om inte hindrande motkrafter gör sig gällande! I ett av de följande
föredragen ställer Rudolf Steiner frågan:
”Kan det vara så att något oändligt viktigt
sker och att människorna inte tar upp det
i sitt medvetande? Kan det vara så att våra
samtida inte har en aning om det? – Så är
det! Det allra viktigaste sker, men det är
bara förnimbart för den andliga blicken.”
…..” Antroposofin är där för att människorna ska förstå vad de ser, ….för att det
som kommer, inte ska gå obemärkt förbi
mänskligheten”
Det är andra gången i den här texten
som jag skriver årtalet 1933! Vi vet alla vad
som då tog sin början och som förde in
mänskligheten i de mest mörka skedena.
Vad blev det av uppvaknandet i ett mer förandligat förhållningssätt? Förstår vi när
de här krafterna vaknar i oss? Eller vill vi
förtränga, dämpa, för att det annars verkar förvirrade på oss? Var befinner vi oss,
dryga hundra år efter att Rudolf Steiner
gjorde de här förutsägelserna.
Är vi vakna och tar vara på möjligheterna till verkliga genuina människomöten?
Tar vi ansvar för och respekterar allt levande och växande i natur och människa?
Apropå grodan i skålen med det gradvis
uppvärmda vattnet! Triodosbanken gjorde ett experiment som i en video visar att
det är en myt. Grodan hoppar ut….!5

Rudolf Steiner talar den 12 januari 191o3
i Stockholm om att vi inte ska försova
möjligheten att vakna upp till ett nytt hörande, seende och förnimmande. Han
talar då och senare vid återkommande

4. ”Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt”, GA 118, Rudolf Steiner Verlag

1. Samarbets-Organisationen För Internationella initiativ på Antroposofisk grund.
2. stART international Emergency Aid for Children
3. Några notiser från det anförandet finns återgivna i
den nyligen utgivna ”Johannesevangeliet och de tre andra evangelierna”, GA 117a, Antroposofiska bokförlaget.

5. Triodos | The boiling frog myth https://vimeo.
com/1217999o9
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Nya Läkeeurytmister
i Norden

Hitta behandlare inom
antroposofisk medicin

Den 17 januari i år diplomerades 5 nya Läkeeurytmister efter en två års deltidsutbildning i Stiftelsen Läkeeurytmiutbildningen i
Norden med säte i Järna, Sverige.
Våra nya kolleger är Åke Bergström Sverige, Janitta Koskinen Finland, Runa Viktoria Lunde Norge, Kirsti Salovaara Finland,
och Pille Timmerman Estland.
Läkeeurytmiutbildning är en Akkrediterad 2o12 och Reakkrediterad 2o19 vid den
Medicinska Sektionen vid Goetheanum i
Dornach. Och är även en utbildning inom
Rudolf Steiner Högskolan i Järna.
Läkeeurytmi är en rörelseterapi som är
en del av den antroposofiska medicinen vars
grund lades genom R. Steiners arbete. Den tar
hänsyn till både naturvetenskapliga fenomen
och själsligt, andliga aspekter av människan.
Läkeeurytmin har utvecklats ur eurytmin.
Läkeeurytmisternas studier har varit en
djupt gående förståelse av den friska människa som individualitet och av dess sjukdomar.
De medicinska föreläsningarna utifrån naturvetenskapliga synpunkter vidgas genom
den antroposofiska människokunskapen.
Läkeeuryti är en hjälp för att stärka, reglera och harmonisera den mänskliga organismen. Terapin används vid behandling av
störningar i nerv-och sinnessystemet, det
rytmiska systemet, i ämnesomsättningen
och vid störningar i vår rörelseförmåga.
Läkeeurytmisterna förbereds genom utbildningen så att den yrkesverksamma terapeuten kan ta eget ansvar för samarbete och
för sina behandlingar.

Efter att Vidarkliniken (Vidar Rehab) och Vidar Vårdcentral stängt så har det varit svårt
att hitta vårdgivare.
Men nu kan man på SAMT´s webbplats,
antroposofiskmedicin.nu, hitta behandlare
inom antroposofisk medicin. Bl.a. så har en
ny mottagning öppnat i Järna, Phoenixmottagningen (Läs mer om den på sid. 15!).
Man kan hitta kontaktinformation till:
Läkare, sjuksköterskor, konstterapeuter, metallfärgljusterapi, och kroppsterapeuter.

lakeeurytmi.se. KNS

Källa: antroposofiskmedicin.nu. Red. JH

Utvidgning av styrelsen
Styrelsen vid Goetheanum (Constanza Kaliks, Joan Sleigh, Matthias Girke, Justus Wittich) vill utvidga sig och kommer i april att
be generalförsamlingen bekräfta Ueli Hurter
som styrelseledamot. Som en av två ledare
för Lantbrukssektionen är han redan medlem av Goetheanumledningen. Han kommer
att fortsätta leda sektionen vidare tillsammans med Jean-Michel Florin. Ueli Hurter
sitter dessutom i styrelsen för International
Biodynamic Association ((IBDA) och i Weledas förvaltningsråd. ”Representanterna för
de 36 Antroposofiska Sällskapen i världen
uppmanade oss att vi bör förstärka arbetet i
styrelsen (3 tjänster)”, motiverar Justus Wittich utvidgningen. Dessutom ska i april 2o2o
Joan Sleigh bekräftas för en ny period, då
hon nu har innehaft styrelseposten i sju år.
I styrelsen kommer följande fokuseringspunkter för arbetet i framtiden att profileras:
Constanza Kaliks och Matthias Girke inom
områdena för allmän antroposofi, ungdom

notiser

och medicin, medan Joan Sleigh gör omfattande resor till de olika landssällskapen och
Justus Wittich ska ansvara för finanserna
och verksamhetsledning.
Källa: Das Goetheanum nr 3-4, 2o2o . Översättning: Red. GN

En stark
utbildningskultur
Under de senaste årtiondena har en stark
ut- och fortbildningsstruktur organiserats
i Frankrike, som bärs av ”Mouvement de
l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD). Demetercertifieringarna har under 2o år stigit
från 161 till 883, alltså en stark tillväxt som
stimulerat denna utbildningsimpuls.
Hur startade utbildningarna till biodynamiskt jordbruk i Frankrike?
Sedan 198o-talet träffas de biodynamiska
bönderna med syftet att i ett biodynamiskt
jordbruksprojekt utbilda unga människor.
I samarbete med ett klassiskt yrkesutbildningscenter för jordbruk i Obernai i Östra
Frankrike arbetade de fram en läroplan och
idag har denna utbildning resulterat i ett
statligt erkänt diplom. Denna tvååriga kvalificerade utbildning med en tredjedel kurser
och två tredjedelar praktik på gårdar, som
har ca 2o deltagare per klass, får dessutom
regionalt ekonomiskt stöd. För 6 år sedan
expanderade projektet när en parallellutbildning av samma slag öppnade i Ségre i Västra
Frankrike.
Vilka vidareutbildningskurser erbjuds?
Vi erbjuder fyradagars moduler med titeln
”Grunder och praktiska tillämpningar” för
jordbrukare som vill utveckla sina gårdar i
biodynamisk riktning. För de som vill fördjupa sitt vetande organiseras tvådagars

kurser eller träningscykler ända upp till 6
sådana moduler per år som är separerade i
tid. Tematiska seminarier och konferenser
ger möjlighet till både specialisering och att
möta kollegor. Dessa motsvarar sammanlagt
ca 2oo träningsdagar och 1 2oo skolade personer per år. De flesta av dessa erbjudanden
är tillgängliga för alla eftersom de finansieras av en utbildningsfond.
Vem intresserar sig för dessa utbildningar? Deltagarna har olika motiv:
– eftersom de vill lansera ett projekt eller
är beredda att ställa om sin gård från konventionell eller ekologisk odling till biodynamisk
– eftersom de vill fördjupa sina kunskaper
– eftersom de vill ha ett utbyte kring den
biodynamiska praktiken och vill vidareutveckla den o s v.
Hur skolas utbildarna? MABD har byggt
upp ett nätverk av tränare, fast anställda och
oberoende. De är bundna till en stadga och
ett avtal och regelbundna träffar för utbyte
och information om grunderna och de pedagogiska metoderna organiseras. I varje
träningsmodul försöker vi föra in teoretiska
och praktiska delar liksom iakttagelsemoment och konstnärliga aspekter.
MABD har 2 3oo medlemmar, varav 73o
är producenter. Kärnaktiviteter: utbildning,
understöd, offentliggöranden, biodynamiska
preparat, offentlighetsarbete. Mer: www.biodynamie.org
Källa: Das Goetheanum nr 5o, 2o19 . Översättning: Red. GN
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Uppdatering Järna
Mjölkuppror!
En liten grupp engagerade arbetar vidare
för att hitta lösningar för fortsatt tillgång till
den biodynamiska, lokala mjölken! Det är en
mycket organisk process, och många detaljer
att lösa längs vägen. Det är olika förutsättningar för gårdarna, och vi har haft flera möten. I nuläget har vi avvaktat med Yttereneby,
tills vi har en lösning på plats.
Sörbro är Åsas och Arthurs getgård i Vårdinge, Mölnbo som löser vårt behov av pastörisering! Dom har också, helt enastående,
ordnat med paketering på glasflaskor och
service med retursystem. Fantastiskt! Helt
utifrån våra önskemål och som det mest miljömässigt och långsiktigt hållbara. Det är
ännu inte klart med system för att fylla på fat
för lösviktsförsäljning i automat.
På Nibble kogård som ju ligger närmast
Järna, har Amber och Lucas idén att skapa
en andelsförening, där medlemmar kan
abonnera på en viss mängd produkter, mjölk
men även ägg och kött för den som vill. Det
är en väg för att dels följa avtalet med Arla
som inte möjliggör försäljning från gården i
butik i Järna, dels öka tryggheten för att veta
vilken avsättning de har.
Ullberga kogård utanför Nyköping som
Cecile och Job driver, letar avsättning för
den opastöriserade mjölk de själva inte kommer att göra ost av i sitt mejeri som är klart i
dagarna. Vi tittar på olika transportlösningar, som just nu är flaskhalsen och en stor
kostnad.
Lördag 22 februari ordnas en matmässa
i Kulturhuset i Ytterjärna, där Mjölkupproret deltar med information om mjölken med
talare Ulrike von Schoultz, läkare Kristian
Holmberg, bönderna från de tre gårdarna
samt representanter från oss i arbetsgruppen. Därefter stormöte för att ta beslut om

hur gå vidare. Ett förslag är att bilda en ideell idéburen stödförening för att säkerställa
tillgång på lokalproducerad biodynamisk
mjölk, både pastöriserad och opastöriserad,
samt sprida information om hälso- och miljöfördelar.
Siri Lundström, i samarbete med främst
Kirsten Nisted, Brigitte Orlowski, Christer
Gullberg och bönderna.

Pionjärer i öst
Sedan 2oo6 utvecklas i Kina, med understöd
av en svensk affärsman och experter från
Indien och Schweiz, en levande utbildningsstruktur för biodynamiskt jordbruk.
Ett kinesiskt demeterförbund kunde
grundas redan 2oo9. Men redan Kinas storlek är utmaningar för utbildarna, ty den hittillsvarande standarden är mycket olika i de
olika regionerna. De bäst utvecklade regionerna finns på östkusten och i sydväst. Dessutom är kursavgifterna alltför höga för jordbrukare från avlägsna områden. En vidare
fråga i denna uppbyggnadsfas är användningen av den biodynamiska metoden på typiska kinesiska produkter som ris och te. För
närvarande söker initiativet också lösningar
för nya behov som exempelvis golfgräsytor,
för trädgårdar och grönområden i städer eller för plantering av medicinalväxter. Thomas
Lühti, hederspresident för det Internationella
Demeterförbundet, ledsagar pionjärerna i utbildningen.
Källa: Das Goetheanum nr 5o, 2o19 . Översättning: Red. GN
Mer: demeterofchina.com
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HUR VI VILL BLI
Andrea De La Cruz, Ioana Viscrianu och Johannes Kronenberg

Våren 2o19 presenterade Andrea De La Cruz, Ioana Viscrianu
sin studie om medvetande och livskänsla hos unga människor
”(Re)search the spiritual striving of youth – shaping our reality”.
Johannes Kronenberg anslöt till projektet. Nedan följer ett samtal med dessa tre medarbetare i Ungdomssektionen.
Das Goetheanums chefredaktör
Wolfgang Held ställde frågorna.
Forskningsfrågan var: ”Hur skulle världen se ut år 2o3o om det
som lever i mig skulle bli realitet, och vad skall jag göra så att detta sker?” Den bildar ramen för studien som forskningsteamet tillsammans med andra mentorer arbetar med sedan 2o17. Förutom
att fritt berätta den egna biografin har de 4o intervjuade i åldern
mellan 18 – 35 från 23 länder svarat på tre universella frågor:
1. Om du skulle kunna ge världen något, vad vore det? Den frågan avtäcker det man längtar efter och önskningar man har och
inriktar sig samtidigt på egna förmågor och egenskaper (gåvan).
2. Nu är vi framme vid år 2o3o: på vilket sätt har ditt bidrag förändrat världen (bidraget till förvandling)?
3. Vad vill du från och med idag göra så att denna förvandling
ska kunna ske (själva gärningen)?
För att de unga ska kunna uttala sig otvunget och autentiskt gällde frågorna det nuvarande personliga livet i samband med biografiberättelsen, innan frågorna ställdes och länkades indirekt
till det egna bidraget till världen om tio år.
Held: I er ungdomsstudie har ni lagt enormt värde på att hitta
den ”rätta” frågan. Varför var det så viktigt för er?
Ioana Viscrianu: I verkligheten är detta den egentliga frågan:
Hur bildar vi ett rum där unga människor kan känna sig stimulerade till att reflektera över det egna livet och att vara ung?
Vilken fråga kunde utgöra denna port? Vi har utforskat detta
mycket grundligt. Vår värld är så mångsidig och komplex att
det kan vara en hjälp att bli medveten om vad som bidragit till
att jag blivit just den jag är. Kulturen, familjen, landskapet man
vuxit upp i hör dit. Till Ungdomssektionens uppgifter räknas
givetvis forskning. I den meningen vill vi utveckla frågor som
bildar portar till unga människors självreflektion. Och det hör
ju till att vara ung att man är på spaning efter en sådan fråga. Ett
sökande som man även kan jämföra med att närma sig det som
vill artikuleras. Bilder och vägvisare hjälper då till, – vägvisare

som inte anger speciell riktning, men som kan stimulera till att
man medvetandegör den egna riktningen. Utmanande eller intressant blir det när de unga människorna nu är de som forskar
och samtidigt är de som det forskas kring. På det viset blir den
beskrivna processen en immanent realitet (översättarens förtydligande: Immanensfilosofin – en världsåskådning begränsad till
det inomvärldsliga, där människan kan få kunskap endast om
det som ligger innanför medvetandets och erfarenhetens gränser.) /wikipedia.
Andrea De La Cruz: Vi har erfarit att det är bäst att ställa frågorna i form av bilder, för att så lite som möjligt prägla samtalsförloppet. Det betyder att vi måste vara absolut närvarande
i skeendet av i vilken riktning vår intervjupartner går, för att
sedan ledsaga och stödja denne på denna väg. I vår första rapport beskrev vi det på följande sätt: ”Att vara en följeslagare när
den intervjuade utforskar sitt eget själv. Att reflektera, söka och
hitta och som frågande försöka lyssna så, att vi ställer de frågor
som den intervjuade själv ställer till sig, men som kanske inte
helt har medvetandegjorts eller där det finns svårigheter att artikulera dem.”
Ioana: Därför är forskningsmetoden ”peer-to-peer” viktig,
(övers. kommentar: peer = en person med samma utbildningsstatus.) Att s a s kollegor lär av varandra relaterar till att lära sig
tillsammans med och av varandra som kollegor utan att vara
någon auktoritet till varandra. Studenter lär sig mycket genom
att förklara sina idéer för andra och genom att delta i aktiviteter
där de kan lära sig av kollegor. /wikipedia) den forskning ledd av
ungdomar där bägge intervjuparterna är likaberättigade. Mellan
mig och de unga människorna, som är framför mig eller bredvid
mig, uppstår en resonans eftersom det som är frågan i rummet
berör oss bägge. Ett samtal bortom att bli tillfrågad och definierade roller gör ett sådant samtal möjligt. Det är kännetecknet för
denna forskning. Det har hänt oss att en intervjupartner har talat oavbrutet i en timme utan att vi behövde ingripa.
Held: I vår tid löser generationsgränserna upp sig. Ändå har ni i
er undersökning satt en gräns vid 35 års ålder.
Ioana: Det är ett orienteringstal. Från mitten av trettioårsåldern
blir livsfrågorna mer specifika, eftersom biografin går i en tydligare riktning, livsuppgifterna får klarare konturer. Våra frågor
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" Det är en underbar erfarenhet att jag, eller vem som helst alltid är
närvarande i någon annans tankar. "

riktar sig till den levnadsålder där man är vuxen och när samtidigt allt är öppet. Det betyder naturligtvis inte att man under
livets gång upphör att ställa sig meningsfullhetsfrågorna. Men
vi fokuserar på särskilda frågor som dyker upp under ungdomsåren eftersom man är i början av sitt sökande.
Andrea: En annan angelägenhet var att ge de unga människorna
en röst och just de unga människorna individuellt, inte ungdomen i allmänhet. Och ändå har vi i alla de olika berättelserna
märkt den essentiella kvaliteten: att bli, att utvecklas. Det hör till
denna levnadsålders natur, för i varje samtal dök upp det upp,
oavhängigt av ålder, kön eller boningsort. Vi ville ju med studien
öppna fler och fler dörrar till det som dessa generationer erfar
och upplever. Det är nog förståeligt att vi har samlat långt mer
frågor än svar.
Held: När hade ni känslan att ett verkligt möte uppstod?
Andrea: Man märker tydligt när något nytt framträder i en intervju. Och det är själva mötet. Det är svårt att uttrycka i ord, ty
det är mer något av en händelse än en bestämd utsaga. När vi
efter intervjun går igenom den skriftliga versionen av samtalet
kan man på nytt märka detta mötesmoment, ja vår intervjupartner verkar igen vara närvarande. Det var intrycksfullt och en del
av projektet, liksom vårt utbyte om själva samtalet också är en
sökande rörelse. Vi har betraktat samtalen och har ändå förblivit
en del av samtalet, eftersom det ju även berör oss själva.
Ioana: Här handlar det inte om att man som läsare får svar som
”aha, det är så ungdomen är”. Projektet är en inbjudan till alla att
stiga in i frågorna, tillsammans gå fram till avgrunden och uppleva det medvetande som visar sig där. Det är vår förhoppning...

återvända dit. Egentligen är det tvärtom. Ju bättre jag känner till
mitt ursprung, desto lättare kan jag frigöra mig från det och förstå mig själv som en världsmedborgare och hitta min hemort i
kulturutbytet. Åtskilliga av ungdomarna har beskrivit det så för
oss. Ingen sa till oss: ”Jag är spanjorska, men jag känner mig fri
inför hela världen.” Nej, de sa: ”Jag är spanjorska och jag känner
mig uppfylld av att känna till och förstå rötterna i min kultur och
genom detta känner jag mig förbunden med hela jorden.” Inte
genom att förneka, utan ha god kunskap om de egna rötterna
verkar ge oss ett globalt medvetande. Det var fallet hos nästan
alla ungdomar.
Held: Hur sker inlärningen i vår tid, eller bättre uttryckt, hur vill
vi idag lära oss?
Andrea: I samtalen framkom att det idag framför allt finns ett
stort lidande gällande de formella läroplanerna och bildningsnormerna; det är resignationen! Min personliga erfarenhet från
skoltiden: jag blir inte sedd. Det är alltså inte förskräckligt eller
smärtsamt att vistas i skolan, det verkar mycket mer vara betydelselöst gällande min längtan efter att lära mig om och förstå
världen. Givetvis kan man upptäcka mycket i skolan. Men min
personliga reflektion är: skolan ska göra det den kan för att ge
möjligheter till att göra upptäckter. När jag går vägen upp till
Goetheanum och möter någon som ser mig och förstår mig, då
blir denne min lärare och vägen till skolan. Översatt till skolkontexten: när jag har en fråga och min lärare tar till sig den och gör
någonting utav den, då blir skolan till en skola. Förutsättningen
är att intressera sig för eleverna.
Held: Ett annat fokus i samtalen var: ingen tolerans när etiska
kärnvärden kränktes.

Held: Ni beskriver att det är viktigt att känna till sitt egget ursprung, den kulturella identiteten, och samtidigt betonar ni att
de intervjuade upplever livet som en ständig förvandlings- och
förändringsprocess. Ser ni en motsättning i detta?

Andrea: Ja, i några samtal var det ett tema och jag minns framför
allt ett samtal. En ungdom skildrade att det var outhärdligt för
honom, när han i sitt arbete måste ljuga i en eller annan form.
Han beslöt sig för att säga upp sig, trots att det naturligtvis betydde en ekonomisk osäker situation. Något liknande med en
kvinna på en helt annan ort: hon berättade att det i hennes verksamhet inte fanns någonting att göra, hon blev inte sedd, det
hela verkade meningslöst. Även om hon hade drömt om detta
politikerarbete, lämnade hon platsen. Bägge hade inre styrka att
vara konsekventa och säga nej, eftersom de inte ville överskrida
den gräns de själva hade satt upp.

Andrea: Många ungdomar var mycket intresserade av att förstå
vilken värld de egentligen kommer från. De berättade gärna om
grannarna de hade när de var barn utan att för den skull vilja

Johannes: Det påminner mig om stora demonstrationer vid holländska universitet. Det fanns en grupp studenter som helt enkelt protesterade och sedan fanns en annan grupp som visade

Johannes Kronenberg: ...som redan är uppfylld på många orter.
Frågorna som vi ställer börjar förändra verkligheten. När man
reflekterar över hur världen år 2o3o har förändrats genom mitt
bidrag, tar man sig själv på större allvar, upplever inte sina begränsningar, utan de egna möjligheterna. På det sättet förändras
realiteten.
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drag av det vi nu talar om. De lämnade universitetet med 2oo
professorer och studerande och grundade en ny högskola, en
högskola som idag blivit enorm stor.
Andrea: Florian Osswald från Pedagogiska Sektionen (vid Goetheanum) berättade för mig att när han var i Argentina arrangerades en stor kvinnomarsch. Det gjorde ett starkt intryck på
honom att kvinnorna marscherade i total tysthet. Silence and
Gentleness (tysthet och mildhet)!
Held: En vidare kärnpunkt i er studie gäller yrkesmålen.
Andrea: Vi har iakttagit att yrkesönskemålen och –målen ofta
hade stor spridning, de unga söker mångfald och inte specialisering. Ett mål kan förverkligas på många olika sätt som hos Alan:
redan med 13 år drömde han om att förstå människonaturen. Det
kan han förverkliga som författare, som lärare eller socialarbetare. Det handlar mer om en kallelse än om ett yrke.
Held: I den senaste ”Shell-ungdomsstudien” värderas religiös
livsgestaltning lågt, medan vänskap och partnerskap rankas
högst. Är det något som bekräftas i era samtal?
Andrea: När religion berördes i samtalen handlade det inte om
att förstå något andligt, gudomligt, utan att begripa sig själv i
förhållande till något högre. Det spelar en stor roll. Att öva inom
det spirituella området för att innerligt finna sig själv och kunna
besvara de egna frågorna.

sammans med andra hittar sig själv. Jag existerar, på grund av,
genom och med de andra. Jag frågar mig om även tidigare generationer också har känt så. Det handlar då inte om relationen i
sig, utan om ”hur-et” i relationen.
Held: I er studie nämner ni också de tre stickorden förtroende,
ärlighet och öppenhet.
Andrea: Idag skulle jag tillfoga ”sårbarhet”. Det är en längtan
efter att mötas på ett ömsint sätt och det förutsätter en vetskap,
medvetenhet om den ömsesidiga sårbarheten.
Johannes: Hit hör förbindligheten man söker, men inte alltid
finner. Önskan och verklighet är där inte ett.
Andrea: I våra samtal handlade det om önskningar och ideal.
Mellan idé och handling finns en väg. Vad sker där? Då har vi
kommit in i en andra fas av vår analys. Det spirituella strävandet
är där, men blir det en viljeyttring av detta? Vi förmodar att det
finns en blind fläck här.
Held: Enligt era utsagor nämner många ungdomar att de väntar
på något obestämt. Hänger det ihop med detta?
Andrea: Man kan förbinda det med den blinda fläcken. Det måste finnas en anledning till att jag ska ta steget. Det handlar om att
ha mod för att bli förbindlig.

Ioana: Religion som något givet, som inte innehåller någon
egenaktivitet eller inre aktivitet, vilket motsäger behovet att själv
söka efter och kanske till och med skapa orten där den unga
människan kan förstå sig själv och världen på ett djupare sätt.

Ioana: Vi har talat om att ungdomar helt lugnt vänder sig bort
när de inte finner vad de har förväntat. Det handlar här om uthållighet: okay, jag hittar ingenting, men jag är på väg att förverkliga det. Man behöver då tämligen stort förtroende och uthållighet.

Held: Antroposofi erbjuder bägge: de givna innehållen och
verktygen

Held: Kom ni fram till er fråga om vad man själv kan göra för att
förverkliga sin gåva till världen?

Ioana: Jag förstår antroposofi som en inbjudan till att forska
själv, att leva med bestämda innehåll och se vad jag kan göra
med detta.

Ioana: När det lyckades att efter det egna bidraget låta det utmynna i denna fråga började en ”empowerment”-process i intervjun. Några sade då: nu vet jag vad jag vill göra.

Held: Det mest diskuterade och fördjupade fältet i intervjuerna
är ”relation”.

Den första rapporten från studien:
www.youthsection.org/wp-content/uploads/2o19/o4/RESEARCH-WEB-FINAL-1.pdf

Andrea: Där finns längtan efter relationer och förbindelser och
samtidigt har unga människor lätt att förbinda sig, DET är hemorten. Ett första steg är att befinna sig i en mänsklig gemenskap; ett andra steg är att uppleva att man först när man är till-

Källa: Das Goetheanum nr 49, 2o19 . Övers.: Red. GN
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Inför detta nummer av tidningen har vi träffat Bjarne Edberg
präst i Kristensamfundet. Samtalet ägde rum i
Kristensamfundets lokal i Stockholm.

Bjarne Edberg
i samtal med Berit Frøseth och Anna Leuchars

Den 15. mars i år fyller Bjarne Edberg 8o
år. Samtidigt kan han se tillbaka på 5o
år som präst i Kristensamfundet. Forum
intervjuar en erfaren och inspirerande
präst, som ständigt är engagerad och aktiv i nuet.
Anna Leuchars & Berit Frøseth: Skulle
du vilja berätta något om din uppväxt och
familjebakgrund?
BE: Jag är född i Stockholm och uppvuxen på Gärdet med en äldre bror och
en halvsyster. Mina föräldrar skilde sig
när jag var tre år gammal. Från början
hade de ett hälsohem på Lidingö, men
efter skilsmässan arbetade min pappa
som bonde på Dormsjö gård, som den
gången inte hade samband med det läkepedagogiska. Innan dess hade han gjort
en restaurangutbildning i Schweiz, och
bland annat varit hovmästare på Skansen. Han hade nog lite otur med driften
av gården och visste inte riktigt hur det
skulle gå vidare. Min mamma var vaken för andliga frågor, hon hade kontakt
med teosofer och hade varit med i Are
Vaerlands frisksportrörelse. På den tiden blev denna för många en inkörsport
till kunskapen om den biodynamiska
jordbruksmetoden och antroposofin.
Teorier om kosthåll kan ju bli lite lustiga ibland; jag fick bl.a. löksaft i nappflaska! Senare fick min mamma också
kännedom om waldorfskolan och den
antroposofiska medicinen. Jag var också
vegetarian och det var inte så vanligt, så
när jag var i lumpen fick jag leva mest på
potatis och margarin.

AL: Du är född 194o i början av andra
världskriget. Tror du att det har påverkat
dig på något sätt?

betat i Camphill i Skottland. Hur fick du
kontakt med det läkepedagogiska arbetet
och vad har det betytt för dig?

BE: Det var en svår tid med ransonering
och begränsad tillgång på livsmedel. Min
mamma fick slita hårt för att få ekonomin
att gå ihop. Jag drabbades av engelska
sjukan, vilket ju är brist på vitamin D.

BE: Efter en tid i Dormsjö åkte Ulf till
Camphill i Skottland och därifrån skickade han några böcker av Rudolf Steiner
till mig. En av dessa var ”Kristus och den
mänskliga själen” med de föredrag som
Steiner höll i Norrköping 1914. Innehållet gjorde ett starkt intryck på mig och
talade direkt till hjärtat, men lika viktigt
var det att man kunde förstå Steiner med
förnuftet. Det var inget hos honom som
jag behövde ifrågasätta, även om man
naturligtvis inte begriper allt fullt ut. Jag
bestämde därför att också jag ville åka
till Camphill. Där gjorde jag seminariet
och fick också kontakt med Kristensamfundet. Förbindelsen mellan Camphillrörelsen och Kristensamfundet var ursprungligen mycket stark. Prästen Peter
Roth var en av grundarna av Camp Hill.

AL: Man brukar säga att man minns mer
och mer från barndomen när man blir
äldre. Är det något särskilt minne som du
kommer ihåg?
BE: Ett minne som dyker upp spontant
är att jag hörde Hitlers röst på radion och
jag förstod då att det var någon som jag
inte skulle tycka om!
AL & BF: Hur och när mötte du antroposofin för första gången? På vilket sätt orsakade detta en förändring i ditt liv?
BE: Min mamma hade kontakt med
några läkepedagoger som hade fem förståndshandikappade boende hemma hos
sig på Ivar och Stella Hellströms gård, tre
mil från Dormsjö. Min bror, Ulf , började
arbeta på gården som praktikant. Min far
och hans nya familj blev också engagerad
i detta arbete, och så småningom grundades det som idag är Dormsjöskolan. Därigenom mötte jag antroposofin bl a.
AL & BF: Den läkepedagogiska verksamheten var början på den antroposofiska
rörelsen i Sverige. Det var, skulle man
kunna säga, en etisk impuls. Du har ar-

AL & BF: Hur kom det sig att du ville bli
präst?
BE: Varje söndag höll man söndagshandling för barn där jag arbetade, och
det var alltid några bland de anställda
som höll i den. I början av året 1962 var
det ett barn som skulle döpas. Jag blev
intresserad och frågade efteråt vem som
hade döpt barnet. Att detta var en präst
var något nytt för mig, och jag blev medveten om att det fanns utbildade präster
i Kristensamfundet och att dopet var ett
sakrament. Senare visade det sig att jag
kände prästen, Donald Perkins, vi hade
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gjort ett spel tillsammans. Beslutet att
bli präst fattade jag omedelbart och bad
om ett samtal med Donald Perkins, men
det tog sju år innan jag reste till seminariet i Stuttgart. Under tiden hade jag
slutfört den läkepedagogiska utbildningen, gift mig med Heidi och vi hade
fått två döttrar. Senare fick vi ytterligare två döttrar. Några vänner påminde
mig om att jag ville bli präst. Då tog jag
tag i den saken och reste till Stuttgart
och seminariet.
AL & BF: Upplevde du valet att bli präst
som ett kall? Hur skulle du vilja beskriva
det vi kallar kall?
BE: Att bli präst är ett beslut som man fattar, och det måste man fatta så säkert att
man inte behöver ångra sig. Detta framgick också i samtalet som jag hade med
Donald Perkins. Det är ett val som man
gör på livstid och fordrar ett totalt engagemang. Jag kände också att detta var
något som jag ville med säkerhet. Jag behövde inte oroa mig.
AL & BF: Och var blev du verksam efter
att du blev vigd som präst?
BE: Jag sändes först till Nürnberg och
därefter till Edinburgh i Skottland.
Senare var jag verksam i Stockholm
1974 – 82. Från 1982 tog jag över ansvaret för församlingen i Järna efter Karl
Engqvist, som grundade den första församlingen i Sverige tillsammans med
Helmut Giese 1937.

BF: Är det något i Steiners kristologi som
berör dig på ett särskilt sätt och du har
fördjupat dig i?
BE: Det var Steiners kristologi som bidrog till att beslutet att bli präst mognades och blev så klart för mig. Jag visste
att Steiner hade varit i Stockholm och
talat om Kristi återkomst i det eteriska. I
antroposofin mötte jag en kristologi som
jag inte hade fått tillgång till tidigare.
Den kristendomslära som jag kände till
var egentligen inte verklig för mig. Hos
teosoferna, t. e x., är läran om karma förknippad med en sträng lagbundenhet,
orsak och verkan. Hos Steiner har reinkarnationstanken samband med människans jag, som tillsammans med andliga
väsen gör ett beslut att utvecklas i frihet
genom upprepade jordeliv. Det hade stor
betydelse för mig att Steiner hade talat
om detta tema och Kristi återkomst i det
eteriska just i Stockholm, som är min
hemstad. Avgörande var också att man
tog det kristna på djupaste allvar inom
Camphill, där det skulle vara grunden för
det sociala livet.
BF: Att vara präst präglar ens identitet på
ett särskilt sätt. Hur har denna yrkesroll
påverkat dig socialt?
BE: Människor har förutfattade meningar och föreställningar om vad det
är att vara präst. Man har vissa förväntningar och vågar t ex inte svära inför en
präst. Man kanske också tänker att man
måste säga bordsbön ”för prästens skull”.
Ibland kan det uppstå märkliga situa-

tioner. Jag tror också att min skilsmässa
hade varit mindre smärtsam om jag inte
hade varit präst. Jag har inte upplevt fördömanden och är tacksam för församlingens storsinthet.
AL: Du var med om att bygga Kristensamfundets nya kyrka i Järna. Kan du
säga något om den processen?
BE: Idén hade funnits i flera år, då det
gamla kapellet var alldeles för litet. När
vi började bygga för tjugo år sedan var
Järna-situationen en helt annan än i dag.
Järna-rörelsen var så att säga på topp. Vi
var en stor gemenskap. Alla hjälpte till:
Saltå bageri, Tunaberg, grönsaker till
lunchen anlände i rätt tid alldeles oväntat, när man stod där utan några råvaror.
Frivilliga kom spontant från olika håll
t.o.m. Ryssland. Det bara flöt. Jag tror
att det arbetet gick så bra därför att vi
inte hade någon plan. Vi hade heller ingen budget. Att göra en noggrann budget
kan vara ett hinder. Om man t.ex. säger;
det finns ingen plats på budgeten, då faller förslagen. Hela processen hade en
kvalitet av att ”det bara hände”. Vi fick
t.ex. virke från skog som stod på rot och
Telleby Verkstäder hade en virkestork
vilket gjorde att vi kunde använda virket
ganska snabbt.
En intressant händelse var att när
grunden blivit gjuten inträffade 19oo-talets sista solförmörkelse 1999. Vi projicerade ljuset från den på en vit platta, och
då visade det sig att cirklarna från solen
och månen hade samma proportioner
och relationer som de två cirklar som ut-
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gör grunden hos kyrkan: ”Så som i himlarna, så ock på jorden.”
BF: Walter Drummels arkitektur upplevs som nyskapande och originell. Den
konstnärliga gestaltningen skapar kyrkans inramning och betyder mycket för
församlingens liv. Några upplever dock
kyrkorummet som katakomb-likt då
byggnaden inte släpper in dagsljuset i så
stor grad. Har du själv några synpunkter
på arkitekturen?
BE: Jag beklagar att kyrkan blev så mörk.
Det var egentligen meningen att ljus skulle komma in från väst också där de färgade små runda glasen sitter i dag. Men som
det nu är blir årstid och dagstid tydligt
kännbara, liksom den växlande molnigheten och det välkomnar jag.
BF: Under många år har det varit en strid
om altartavlans gestaltning i Kristensamfundet. Rudolf Steiner gav olika riktlinjer för hur denna skulle se ut. Många
hävdar t.ex. att en altartavla bör vara föreställande, därför att Kristus inkarnerade
i det jordiska och att det bara är i den fysiska världen som förvandlingen kan äga
rum. Har du själv några synpunkter på
altartavlans utformning?
BE: Altartavlan i Kristofferuskyrkan har
ju ett näst intill osynligt, men dock föreställande element. Man anar ett Kristusansikte i mitten av triptyken, i den delen
som är målad i gult. Jag tycker det är underbart att man måste söka Kristus i den
altartavla som finns i kyrkan nu. Framställningen är inte påträngande.

AL & BF: Antroposofiska Sällskapet har
genomgått stora förändringar, man saknar bl.a. tillväxt och engagemang bland
yngre människor. Ofta ställs frågan om
sällskapets vidare existens. Hur ser du på
det inre arbetet i Kristensamfundet i dag?
Vilka utmaningar finns inför framtiden?
BE: I Kristensamfundet står vi inför
samma utmaningar som i Antroposofiska Sällskapet, det är åldrande i församlingar. Här är det flera flaskhalsar; hur
skall församlingarna försörja prästerna?
Vi måste ju dessutom ha präster. Om man
vore pessimistisk, skulle man tappa modet. Men det känns ändå inte så. Vi har
impulser och ibland måste det bli sämre
innan det blir bättre. Jag är inte säker på
att denna vändning kommer att ske i min
tid, men jag tror inte på en undergång.
I det gamla östblocket är det annorlunda, där är de ”nyfrälsta”. Medan det i
forna Västtyskland höll sig levande länge,
haltar det där också idag, p.g.a. den allmänna sekulariseringen. Samtidigt välkomnar jag denna utveckling. Det kanske låter paradoxalt, men jag tror det är
mycket lättare att komma till en kristen
övertygelse om man inte är religiöst påverkad. Frihetselementet har alltid varit
viktigt för mig. Det finns egentligen inga
kristna dogmer.
BF: Många upplever idag kulten som lite
tung, ja även skakande. Steiner talar om
polariteten mellan liv och form; att det
som först var liv sedan blir till form, därefter har det en tendens att stelna. Hur ser
du på en förnyelse i Kristensamfundet ur
denna synvinkel?

BE: Vi har förnyat språket i texterna, men
inget har ändrats i liturgin. Det är inte
aktuellt att göra något ”lättare”. Man bör
snarare sikta på att göra människor mer
rörliga i tänkandet.
BF: Det finns en idé att skapa en kristologisk sektion inom Antroposofiska Sällskapet. Vad tänker du om detta?
BE: En kristologisk sektion vid Goetheanum har jag ingen kännedom om.
AL & BF: Du var med om att introducera
och bjuda in Yeshayahu Ben-Aharon till
Sverige. Vad har ”Global School” betytt
för dig?
BE: Det började med att jag fick Ben-Aharons bok, ”Nittonhundratalets andliga
händelse”, i julklapp 1998. När jag väl började läsa den kände jag att detta är den viktigaste boken som har kommit ut i den här
rörelsen sedan 1925. Den handlar ju om
Kristi återkomst i det eteriska, men också
om de motkrafter som samtidigt visade sig
historiskt. Det var en skakande läsning. Jag
såg till att boken översattes till svenska av
Anders Nawroth, men det var smärtsamt
att så få visade något intresse. För mig är
det obegripligt att man kan läsa den boken
utan att gå vidare med det.
Det fanns en avvisande hållning till BenAharon i Järna, men jag bjöd in honom
till Kristensamfundet, och då kom det
oerhört många till hans föredrag. Tidigare hade en kollega, Irene Johansson,
bjudit in Ben-Aharon till möten i Kristensamfundet i Tyskland och jag åkte dit.
Det var i advent 1999, nästan sista veckan

sa mta l

i förra århundradet. På den tiden var det
ett samarbete mellan Beh-Aharon och
Nicanor Perlas; ”Global Network for Threefolding”. De arbetade tillsammans i
sju år, men efter det lämnade Perlas samarbetet. Många hade dock en önskan att
gå vidare och då tog Ben-Aharon initiativet till ”Global School.
BF: Ben-Aharon har varit kontroversiell
inom den antroposofiska rörelsen. Varför
tror du att det har varit ett motstånd mot
honom? Har ”Global School” påverkat det
antroposofiska arbetet i Sverige?
BE: Ben-Aharon är fortfarande kontroversiell, men motståndet mot honom var
inte ett officiellt ställningstagande från
Antroposofiska Sällskapets sida. Det kom
snarare från enstaka personer och låg på
ett personligt plan. Det har säkert flera
komplexa orsaker. Inom vår rörelse har
det bl a funnits en avvisande hållning mot
personer som säger sig ha ett klarseende.
Även berättelser om nära-döden upplevelser har man inte alltid velat acceptera
inom ”antroposofisk mainstream”.
I Göteborg är det många som är med i
”Global School”, men arbetet står inte i
något motsatsförhållande till sällskapet.
Flera klass-läsare, t ex, är med i ”Global
School”. Man vill arbeta vidare och ser
en möjlighet att göra det också. Engagemanget är upp till var och en.
BF: Jag vet att ni gör olika sociala och
konstnärliga övningar i ”Global School”.
Några hävdar att detta är den ”egentliga”
Mikaelskolan. Andra tycker det är konstnärliga och psykologiska övningar, som

man gör i många olika sammanhang. Vilken betydelse har övningarna haft för din
egen utveckling?
BE: Jag kan inte säga att övningarna i
sig har gett mig någon aha-upplevelse.
Men detta arbete har gett nya perspektiv,
och mycket inom antroposofin har blivit
tydligare för mig. Det viktiga här är att
man arbetar med det sociala på medvetenhetssjälens nivå, vilket också är Högskolans intention. Det är det som händer
i dessa grupper.
AL & BF: Är du fortfarande engagerad i
arbetet kring Ben-Aharon?
BE: Jag var med i arbetet tills för tre år sedan. Då behövde jag använda mina resterande krafter i arbetet som präst. När jag
berättade på mötet i Göteborg att jag tänkte lämna arbetet, sa Ben-Aharon; ”Du lämnar skolan, men skolan lämnar inte dig”.
AL: Jag har märkt att du ofta hänför till
sanning som ett begrepp. Vad betyder begreppet sanning för dig?
BE: Sanning är för mig det som ger klarhet, det som jag kan förstå och smälter in i
min världsbild.
AL: Du fyller 8o år i mars och har nu varit
verksam som präst i 5o år. Var befinner
du dig i ditt eget liv? Vad söker du när du
blickar framåt?
BE: Jag säger som Ben-Aharon; ”man är
alltid mitt i livet”. Det är ju betungande
att tänka att man närmar sig slutet av li-

vet när man blir gammal, och frågan om
pensionering är en borgerlig konstruktion. Nej, jag är präst och går inte i pension. Man får ändå alltid vara uppmärksam
på vad man duger till, ha lite självkännedom. - Det skulle förresten vara intressant för mig att resa till Sydafrika, att få
uppleva Kalahariöknen och Indiska Oceanen, haven som möts.

k rön i k a
Möten

Värdighetens ljus och
mänskliga
möten
Johannes Greiner
Jag upplever dagligen helt underbara ting.
Jag upplever inte i medvetandet att världssituationen är en katastrof
och att allt blir bara värre och värre.
Kanske är jag naiv, möjligen tittar jag inte
ordentligt, men jag får faktiskt intrycket av
att jag är vittne till en soluppgång
och inte av en undergång.
I mötets rum upplever jag ett område där
jag ser hur det nya ljuset kommer. När
två eller fler människor möter varandra
kan någonting uppstå mellan dem, likt
ett skyddat rum, som om plötsligen ett
tempel eller en katedral är kring dem. Det
bildas ett inre rum där det skyddas, som
på ett värdigt sätt klingar från den ena till
den andra.
Jag föreställer mig att det finns väsen
– vi kan kalla dem änglar – vilka väntar
på sådana ögonblick. När två människor
vill mötas på ett sätt att de vill stämma
in sig på någonting läkande, något som
kan leda till ljuset, då kommer dessa väsen genast och bildar ett skydd av ljus
kring dessa sökande människor. Något
liknande kände jag tidigare bara vid
förälskelser. I kärleksrelationer fanns
säkert liknande sedan århundraden tillbaka. Idag kan närvaron av änglar utspela sig spontant i ögonblicket, i samtal
på tunnelbanan.
Förgylld värld
I ögonblicket då detta rum uppstår mellan människor – lättast uppstår det när
man är två, lite svårare blir det i en grupp
– blir någonting kännbart som närvaron av en annan och bättre värld. Under
detta möte är världen liksom inhöljd i
guld. Ibland får jag känslan av att elektrosmog och LED-ljuset, som jag annars
oftast upplever som förstörande för människans djupare skådande och tänkande,
inte spelar någon roll längre. Det skadliga skadar oss inte, en annan bättre verklighet är närvarande.
Jag har intrycket av att möjligheterna
tilltar att genom fördjupade människo

möten ta in en högre värld i vardagslivet.
Det tycks finnas väsen som är otroligt
hjälpsamma i ögonblick då människor
möts på ett värdigt sätt. De hjälper till att
skydda det sociala rummet som bildas, ja
att det till och med helgas på ett djupare
plan. Vi kan minnas ord ur Rudolf Steiners berömda föredrag "Vad gör ängeln
i vår astralkropp?" (Citat, kompletteras)
"Allt fritt religiöst (....) därigenom att hela
livet blir uttryck för det översinnliga."
Man skulle kunna säga: det finns en
värld i vilken vi lever. Det finns en annan,
bättre värld i vilken man inte så lätt kommer in helt allena – förutom möjligen i
särskilt lyckade meditationsmoment eller
vid starka natur- eller konstupplevelser.
Den enklaste porten att komma in igenom är dock människomötet. Det förefaller mig att porten till den andliga världen
lättast låter sig öppnas idag genom möten
som står i den egnas och den andres värdighets tecken.
Att vara värdig
I många berättelser står ett språk vid ingången till de heliga hallarna: "Bara den
som är värdig får träda in". Detta bör förstås på rätt sätt. Att vara värdig betyder
inte att vara duktig flicka eller snäll gosse
som har gjort sina läxor mm. Enligt min
förståelse ser inte den andliga världen
på sådant. Detta skildras tydligt i berättelsen om den förlorade sonen i Lukasevangeliets 15.e kapitel. Däruppe intresserar de sig för det vi tar med oss. Vad har
vi lyckats genomtränga med medvetande
och kärlek? De intresserar sig för hur
mycket vi har älskat, hur mycket vi har
förvandlat inom oss. Att vara värdig betyder inte att man är perfekt, det betyder
att man söker värdigheten. Den söker
man ibland som allra mest när man har
gjort något riktigt galet, när man känner
sig oren, smutsig. Då kommer man kanske lättast genom porten.
Jag har följande bild för värdigheten. Vi
föreställer oss att varje människa går genom världen med ett ljus i handen. Värdighetsfrågan är: Vad kan jag göra utan
att mitt ljus slocknar? När lyser det starkare, när svagare? Hur vibrerar det vid
den ena eller den andra gärningen? Var
hittar jag stället där jag åter kan tända
det? Det är frågan om att lära känna ögonblicken av förståelse, att man fortsätter att
öva. Det gäller inte att bevara någonting.
Möjligen måste man ibland förlora ljuset
för att åter hitta det på ett mera medvetet
sätt. Man kan föreställa sig hela mänskligheten: varje människa går med ett ljus
genom livet. Många vet inte att de har
ett ljus och menar att de bara är i mörkret. De gör allt möjligt dumt. Till dem

måste man säga: Jag ser ett ljus i dig! Du
får passa det! Då vaknar de kanske och
förhåller sig möjligen på ett annat sätt.
Det är alltså inte frågan om att man redan
är värdig utan att man söker. Kan man
möjligen säga: dessa rum – jag vill kalla
dem sociala tempelbyggnader – öppnar
sig genom möten och man får träda in
när värdighet söks. Det vill säga, när jag
eftersträvar det högre och läkande, det
som lyser, både i mig, samt i och med den
andre. Där hjälper varken identitetshandlingar, medlemskap eller gåvor – allt står
och faller med den inre hållningen.
Lyssnandets magiska kraft
Jag har intrycket av att mycket som belastar människorna ödesmässigt kan botas
om det blir sett. Därigenom att man lyfter
upp någonting i medvetandet och inte ignorerar det, stärks den terapeutiska verkan, år för år! Bara det att någon lyssnar
på det som är min hjärteangelägenhet gör
det möjligt att hjärteangelägenheten kan
utveckla de första gröna bladen likt ett
frö som sås i jorden och där får ett skyddande hölje. Lyssnandes magiska kraft
som sker med hjärtats deltagande blir
alltmer betydelsefullt. Ytterligare steg till
lyssnandet kan tillfogas genom att vara
vittne. Om vi förmår klä i ord det vi ser
som värdefullt och värdigt i den andra
människan stärker vi hjälpande krafter
som blir kännbara i mötet.
Att man på många ställen numera blivit
uppmärksam på mobbning är för mig en
del av temat. Att det händer många orättvisa och ovärdiga saker mellan människorna visar sig med all tydlighet att vara
skuggorna, eftersom det vore möjligt att
istället för skuggorna ha mera inre ljuskraft. Många barn föds med en tydlig förnimmelse av om de bli tagna på allvar och
uppskattade som värdiga människor. Om
de blir svikna i detta avseende kan det
värdefullaste i dem dra sig tillbaka. Genom den upplevda stora besvikelsen kan
de mest sensibla på detta område ställa
till det med att ohämmat såra i det sociala.
Som en parentes; för den egna värdigheten kan det redan vara sårande om man
upplever att mobilen är viktigare för föräldrarna än den direkta kontakten med
det egna barnet. Hela generationer har
i detta avseende blivit sårade i den egna
värdigheten genom att den direkta kontakten till människan har förskjutits till
en kontakt genom virtuella media. Att
tro att man kan finna den andra, duet, i
en pryl hör till skuggorna eller bättre sagt
till ett vilseledande som gör att vi försover det som är verkligen viktigt idag.

k rön i k a
Det förefaller mig att förändringarna
som sker i människomöten och – som vi
hörde – andliga väsens förstärkta närvaro
och hjälp genom att skydda och stärka
möten som sker i värdighetens tecken
och skänka människan en upplevelse av
en framtida och bättre värld, hänger samman med det som Rudolf Steiner kallar
Kristi verksamhet i den eteriska världen.
Han förutsade den för tiden från och med
förra seklets trettiotal och framåt. Sedan
dess har många människor vittnat om
denna Kristusverkan i det eteriska.

Johanes Greiner,
född 1975, i Rihen/Basel har studerat
musik och eurytmi. Han är pedagog
tyngdpunkt ungdomsarbete vid Rudolf
Steinerskolor. Han är styrelseledamot i
Antroposofiska Sällskapet i Schweiz och
sedan 2o18 ansvarig för musiken inom
sektionen för talande och musicerande
konstarter vid Goetheanum.

Vår framtid

initiativ

Den eteriska världen, det levandes och
livskrafternas värld, tillhör inte den enskilde, den är mellanrummes värld, tidsprocessernas, det vardandets och vissnandets värld. Vi upplever den eteriska
världen framför allt mellan oss. Man kan
inte ha monopol på den eteriska världen.
Eteriskt tangerar alla vanandra, alla och
envar hänger samman med varandra.

Phoenix
lyfter

I denna värld ”mittemellan”, i etervärlden
som öppnar sig genom den sociala kontakten, anar jag Kristus, det stora solväsendet som lever med jorden sedan 2ooo
år, enligt Rudolf Steiner. Inför mitt inre
öga ser jag detta väsen, hur det bygger
en framtida värld. I den till synes kalla
och av maskiner ockuperade värld som
omskakas genom katastrofer lever reda
framtiden som en gyllene hemlighet. I
den här andra, bättre värld som förbereder framtiden kan vi träda in genom
människomöten. Man kan redan vädra
morgonluft av det som en gång kommer
vara det himmelska Jerusalem (Johannes Uppenbarelse) eller Jupitertillståndet
(R.St., Vetenskapen om det fördolda).
Vi är med och bygger när vi flitigt använder oss av ingångarna och förblir kvar i
den andra världen. Det är inte så att framtiden plötsligen någon gång helt enkelt
kommer, den är redan inne i det som är
nuet. I nuet är den andra världen redan
närvarande. ”Det finns en annan värld.
Men den är i denna”, (Paul Éluard, fr. poet)
Redan nu samlas, formas och grupperas
byggstenarna för den framtida världen.
Det finns mycket förskräckligt i dagens
värld. Men den gyllene, eteriska inre
världen finns också. I den vilar vår framtid. Den mest värdefulla uppgiften man
kan ha idag är att kunna bidra till dess
utformning.
Framtiden ligger i mänsklighetens händer. Solanden är den viktigaste ”medbäraren”. Den förbinder allt värdefullt och
användbart och bär det in i framtiden.

Källa: Das Goetheanum nr 1-2, 2o2o . Övers.: Red. FN

Kent Holmström
Vi lever i en tid som präglas av uppgivenhet och oro för vår miljö, brister i välfärdssystemet, nedmontering av medborgarrättsfenomen såsom t.ex. rätten
till den vård man önskar etc. Som någon
uttryckte så bra efter sommarens mysteriedramer: ”blomstertider kommer och
blomstertider går…” Då är det inspirerande och hoppfullt att se hur kreativitet och
nya initiativ kan lyfta där motståndskrafterna farit fram.
Dr. Susanne Wärnhjelm har tagit initiativ till PHOENIX-MOTTAGNINGEN i
Järna. Tack vare ett generöst erbjudande
från Anita och Willhelm Jülke att få använda utmärkta lokaler på Sandtorpsvägen 1, nära pendeltågsstationen i Järna,
har mottagningen redan kunnat öppna i
liten skala. Patienter som vill ha tillgång
till antroposofisk medicin och terapier
kan nu vända sig till Phoenixmottagningens läkare, sjuksköterskor och terapeuter.
Mottagningen är privat och alltså inte
ansluten till Landstinget. Det innebär att
patienterna själva måste bekosta konsultationer hos mottagningen. Det är naturligtvis ett bekymmer men avsikten är att
arbeta med finansiering av lokalkostnader etc på ett sådant sätt att arvoden kan
hållas så låga som möjligt. Av detta skäl
har den ideella föreningen PHOENIX
bildats. I skrivande stund har inte registrering hos Skatteverket och upprättande
av bankkonto etc. hunnit ske, men man
kan redan nu anmäla sig som medlem.
Föreningens syfte är att tillhandahålla de
yttre förutsättningar som mottagningen
har. Det gäller att finansiera lokalkostna-

der, utrustning, inredning, reception och
administrativa behov. Medlemsavgiften
är 3oo kr/år men stödjande medlemskap
välkomnas där kanske institutioner och
juridiska personer har möjlighet att bidra lite extra. I framtiden kan man se för
sig att upprätta avtal mellan arbetsgivare
och mottagningen där medarbetare kan
erbjudas tillgång till Phoenixmottagningens verksamheter. Det är möjligt att
man genom någon form av patientfond
kan underlätta för patienter som behöver
ekonomiskt stöd för sin konsultation. För
den som känner lust att bidra med något
rekommenderar vi kontakt direkt med
styrelsen@foreningenphoenix.se
I lokalerna på Sandtorpsvägen kommer
vi att erbjuda aktiviteter av olika slag; föredrag, samtalsforum, kurser och kanske
kulturella inslag.
Alla som stödjer initiativet är välkommen
att bli medlem. Du blir medlem genom
att skicka ett meddelande till medlem@
foreningenphoenix.se Medlemsavgiften
3oo kr betalar du in när du får ett svarsmeddelande från föreningen där kontodetaljer mm finns.
Välkommen som medlem, patient eller
stöttepelare!
Styrelsen för föreningen Phoenix:
Susanne Wärnhjelm, ordförande
Kirsten Nisted, kassör
Kent Holmström, sekreterare

k rön i k a
Medicin

1oo År
Antroposofisk
medicin –
1oo år framtid
Mellan 21 mars och 9 april 192o samlades
35 läkare i Dornach för att delta i en kurs
genomförd av Rudolf Steiner till temat:
En utvidgad medicin genom antroposofi.
Till dags dato vidareutvecklas den antroposofiska medicinimpulsen över hela
världen genom forskning, utbyte och sociala initiativ.
”Eftersom människan är mer”
Förbundet för antroposofisk medicin i
Tyskland (DAMID) har satt som mål att
göra den antroposofiska medicinimpulsen mer förståelig.
För att i bild visa människans mångfald och hennes relation till hela världen
och samtidigt visa den antroposofiska
medicinens hela spektrum, utvecklade
förbundet en informationsgrafik och en
internetsida. Utgångspunkten är de fyra
kardinalfrågorna: Var? Vad? Hur? Varför?
Komplementaritet och helhetlighet står
i förgrunden enligt ledsatserna: ”Bygga
broar: traditionen och det moderna”,
”Hightech med hjärtat”, ”Fokus inte bara
på sjukdom, utan även på hållbar hälsa”
eller enligt denna fundamentala aspekt:
”Integrativ medicin är skolmedicin plus
kompletterande åtgärder’’. Utan att benämnas visar informationsgrafiken
människokroppens olika dimensioner i
koncentriska cirklar i mitten av grafiken.
Den medicinska rörelses världsomspännande karaktär åskådliggörs genom en
bakomliggande världskarta. Här samlas
många olika aspekter och i mitten står:
människan.
Se mer: 1oojahrezukunft.de/anthro-medizin
Intervju med Matthias Girke, läkare med
inremedicinsk specialitet, ledare för
Medicinska Sektionen vid Goetheanum
och styrelsemedlem i DAMID
Framtiden är integrativ
Vad utstrålar den antroposofiska medicinimpulsen under kommande 1oo år?
Girke: Det är helt väsentligt att vi framhäver ett ”förmänskligande” av medicinen. Idag är medicinen präglad av teknik,
högt specialiserade ingrepp och effekti-

vitet. Vi ska ställa mod till mänsklighet
jämbördes med detta. Dessutom behöver
vi en medicin som tankemässigt integrerar läkande och utveckling.
Har den integrativa medicinen framtidspotential?
Girke: Ja, framtiden kommer att bli integrativ. Redan Rudolf Steiner och Ita Wegman strukturerade den antroposofiska
medicinen på det sättet. Det handlar om
att förbinda. Även när det gäller sjukdomssituationer handlar det om, när vi
arbetar fördjupande, att igen förbinda väsensleden på ett starkare sätt och därmed
”integrera”, och då betyder det att läka.
Var är den antroposofiska medicinen särskilt stark?
Antroposofisk medicin har sått många
frön. Några har redan vuxit upp och
blommat, andra utvecklas i vår tid och
blir därigenom fruktbara för patientomsorgen. I de så kallade Care-områdena arbetar Medicinska Sektionen gemensamt
med alla terapeutiska yrken på utmanande teman: havandeskap, födsel och
den tidiga barndomen, feberhantering
och antibiotikaresistens, trauma, cancer och beledsagande av döende människor. Här har antroposofiska medicinen
välfungerande koncept och verksamma
läkemedel, yttre applikationer, läkeeurytmi, konstterapi, rytmisk massage och
psykoterapi.
Varför blev ni antroposofisk läkare?
Jag ville utföra en medicin som igen
orienterar sig efter människan och förstår henne som ett kroppsligt-själsligtandligt väsen. Jag är idag begeistrad över
att det är möjligt att skapa plats i medicinen för utveckling, mening, spiritualitet
och framtidsorientering.
Källa: Das Goetheanum nr 1-2, 2o2o . Övers.: Red. GN

åter blick

Avslutande ord av
Rudolf Steiner
till den första medicinarkursens läkare
och medicinstuderande:
Efter åhörarnas tackord till Rudolf Steiner efter sista föredraget yttrade han följande:
” Kära vänner,
jag har tillsammans med er gestaltat den enda
möjliga vägen för andevetenskapen att kunna
berika även läkekonsten. Den kommer också
i all framtid att gestaltas på det sättet jag hittills gjort, av skäl som ni nog kan inse: jag vill
utforma det, som ska vara en växelverkan mellan andevetenskapen och läkandet, som en sak
endast mellan mig och utövande läkare och terapeuter. Jag kommer självklart aldrig att själv
ingripa på något som helst sätt i det praktiska
utövandet, något jag heller aldrig har gjort.
Detta är de praktiserande läkarnas område.
Men det som kan komma som stimulans genom andevetenskapliga insikter ska bestå av
just en växelverkan mellan andevetenskapen
och läkarna själva. Förhoppningsvis kan då
alla fördomar lättare undanröjas än om, till de
som redan finns, skulle läggas att man kunde
säga: Han uppträder ju också som en kvacksalvare som botar människor! Detta har jag alltid
undvikit.
Varmt tack! ”
GA 312, ”Geisteswissenschaft und Medizin” - 2o föredrag mellan 21 mars och 9 april 192o.
Översättning: Red. GN
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åter blick kon fer ens

Hur arbete
kan bidra till
lycka

legor, eftersom detta inte kan räknas som
en prestation i de existerande systemen.
Frustrationen som genererats av denna
situation gjorde att hälften av Nederländernas utbildade sjuksköterskor, enligt
Jos de Blok, bytte arbete mellan åren 1995
och 2oo5. Buurtzorgs strategi är den motsatta: Vårdarna är som människor där för
de vårdbehövandena som människor.
Mätbara resultat

Jonas Lismont
När Jos de Blok avrundade sitt bidrag
den 27 september 2o19 i ”Schreinerei”
vid Goetheanum utbröt en begeistring
som man sällan tidigare upplevt. För de
2oo närvarande gästerna vid World Goetheanum Association verkade något ha
transformerats vad gäller förståelsen för
vad en organisation kan vara.
Buurtzorg (Grannvård heter det i Sverige)
heter den organisation Jos de Blok grundade 2oo6 i Nederländerna. Idag är den
berömd över hela världen. Inte minst
nämns den i Frederic Laloux´s bok ”Reinventing Organizations”(Diatenio, 2o14)
som exempel på en organisation som är
”en levande enhet med egen kreativ potential och evolutionära mål”. Det betyder att den inte är byggd på hierarki och
vinstintresse, utan grundar sig på alla
medarbetare, som gemensamt bestämmer organisationens mål.
Åter fokusering på människorna
Buurtzorg är en organisation som i Nederländerna organiserar hemsjukvård utförd
av sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Iakttagelsen att sjuka människor i
första hand vill bli sedda som människor
och inte som problem eller sjukdomar är
inspirationen till dess grundande. Detta
är ingen självklarhet i dagens sjukvård,
där patienten ofta inte står i centrum. Det
som däremot ofta blir synligt är ett sår,
en sjukdom, en funktionsstörning. Vårdorganisationer och sjukhus kalkylerar
primärt enskilda vårdåtgärder av enskilda specialiserade vårdande yrkesmänniskor, som fokuserar på och behandlar
inom det egna området: läka ett sår, duscha, dela medicin. Följden är att en vårdberoende människa kan träffa upp till 4o
olika vårdande människor på en månad,
som var och en löser ett ”problem” hos
denna patient. Omvänt betyder det att
vårdarna på samma sätt ska ta hand om
lika många patienter och därmed kan de
förlora det mänskliga sammanhanget.
Vårdarna lider också av att de tillbringar
mer tid med dokumentation av sina prestationer än med egentlig vård. Likaså
fattas tidsmöjligheter till utbyte med kol-

Hur ska man kunna omsätta detta i dagens ekonomiska strukturer? ”Min idé
är mycket enkel och logisk. Jag frågar
mig, varför gör inte alla detta och varför
är världen så komplicerad?” säger Jos de
Blok när han belyser sitt koncept. Vårdarnas högsta önskan var att kunna ansvara
för patienterna och att ha tillräckligt med
tid för detta. Dessutom skulle lönerna
höjas och utbildningen vara bättre. Det
har Buurtzorg möjliggjort genom att organisationernas samtliga hierarkiska
strukturer avskaffades för att göra plats
för ”Skill of the neighbourhood”: Ett litet autonomt team på tolv vårdare försörjer en
stadsdel på 5ooo till 1oooo människor.
De olika teamen förvaltar sin egen budget
och planerar självständigt, löser problem
och olika besvärliga situationer sinsemellan och bestämmer vad de behöver
av vidareutbildning. Utan hierarki och
kontroll. ”Glöm de enskilda journalakternas koder, glöm protokollen och gör bara
vad ni uppfattar som nödvändigt för patienternas omvårdnad”, så lyder instruktionen. Man gick från 2o olika produkter
till 1 enda tjänsteprestation. Med motsvarande minskning av faktureringsrapportering etc.: sjuksköterskor måste bara
notera hur mycket tid de använt till en
enskild patient. Därtill har verksamheten
investerat massivt i IT, så att vårdkrafterna inte heller vid självförvaltningen och
prestationsdokumentationen förlorar tid.
Modellen kunde visa upp mätbara resultat. 2oo9 visade firman Ernst & Young
att Buurtzorg´s vårdkostnader, trots högre
löner och bättre utbildade vårdmedarbetare, var nästan 4o % lägre än hos jämförbara verksamheter. Buurtzorg, där ca 11
ooo sjuksköterskor i Nederländerna behandlar ca 1oo ooo patienter per år, fick
fem år i rad priset för bästa arbetsgivare.
Det inspirerade andra verksamheter och
myndigheter.
Horisontalitet och vertikalitet
”Jag har alltid haft problem med auktoriteter. Jag kom aldrig överens med chefer
och lärare. Halva min skoltid tillbragte
jag utanför skolan. Under denna tid har
jag lärt mig det viktigaste för livet.” Jos
de Blok älskar provokationer. Även gentemot sig själv: Som CEO för Buurtzorg har

han nästan blivit överflödig och kommer
snart att avgå. Den filosofin använder
han också på vårdkrafterna: Ert arbete är
också att beledsaga patienterna så att de
med minimal extern vårdhjälp självständigt ska kunna genomföra sin egen vård.
”Vi producerar inte, utan skapar betingelser som gör det möjligt för människor
att umgås med sin sjukdom på bästa möjliga sätt.” Hur det ska kunna förverkligas
avgör varje medarbetare i mötet med patienten.
Man kan här ana en dubbel dimension. Å
ena sidan är verksamhetens hela sociala
organisation horisontell: ingen hierarki,
inga strategiska planer, som alla måste
förhålla sig till, inga målbilder som formulerats ovanifrån. Istället kollegor med
vilka man självständigt bestämmer mål
och form för det gemensamma arbetet.
Å andra sidan är varje enskild och varje
team mästaren för en vertikalitet: konceptet (meningen) för min produktion
som arbetskraft, sättet, personerna och
de materiella betingelserna bland vilka
jag omsätter detta, allt det bestämmer jag
själv. Under sådana betingelser kan jag
nästan bli en konstnär. Genom mina händer uppstår anden, själen och kroppen i
mitt verk.
I en tid när inte så få yrken leder till sjukdom genom överbelastning och stress,
skulle ett sådant paradigm kunna resultera i det motsatta: När jag agerar som skapande, som ansvarsbärare på ögonhöjd
med mina kollegor, kan jag också växa
som människa och förverkliga mig själv.
”De medarbetande behöver inte ständig
träning, de ska bara glömma frustrationerna i det förgångna”, sammanfattar Jos
de Blok det hela.
Det andra World Goetheanum Forum med
21o deltagare ägde rum vid Goetheanum
27 – 29 september 2o19. Temat var nya
samarbetsformer med ett antal olika bidrag, bl. a. detta bidrag kring Buurtzorg.
Detta Forum anordnas årligen av World
Goetheanum Association. Det skapar ett
mötesrum för verksamheter, institutioner och initiativ som utvecklar sig ur
spirituella impulser och gemensamma
värdensom sin grund. De söker utveckling av innovativa former och nya vägar
för ett partnerskapsaktigt samarbete som
inrymmer det allmännas bästa liksom
människans och jordens framtid i sina
handlingar.
Mer: worldgoetheanum.org
Källa: Das Goetheanum nr 3-4, 2o2o . Övers.: Red. GN
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Elektromagnetisk
stråling
Kan vi unngå
dette
tilsynelatende
nødvendige
ondet?
Are Thoresen
Innledning
Mange føler ubehag når en utsettes for
elektromagnetisk stråling (EMS). De kan
reagere allergisk, mange blir syke. Særlig hos mennesker med et spirituelt livssyn kan vi finne en sterk motstand mot å
utsette seg for EMS. I disse dager installerer elektrisitetsverkene målere i hvert
hjem som kontinuerlig sender ut EMS,
slik at de til enhver tid kan lese av strømforbruket.
Definisjon
Elektromagnetisk stråling er energi som
overføres i form av elektromagnetiske
bølger. Elektromagnetisk stråling brukes
også delvis for å betegne utsendelse og
forplantning av slike bølger.
Både synlig lys, radiobølger og røntgenstråler er eksempler på elektromagnetisk
stråling.
Hvorfor reagerer vi så forskjellig på EMS
Vitenskapelige forsøk og undersøkelser gir et totalt forskjellig bilde fra det vi
opplever ute i «felten». Som sagt er noen
«allergiske» mot eller overfølsomme for
slik stråling, i våre dager kanskje spesielt
AMS-stråling1, mens andre ikke merker
noe til den.
Hva kan være grunnen til at dette oppleves så forskjellig? Hvorfor blir de negative virkningene tilsynelatende sterkere
og sterkere?
For å forstå dette må vi se nærmere på den
spirituelle realiteten bak EMS, og noen

svar på disse spørsmålene vil bli forsøkt
gitt på slutten av denne artikkelen.
Den spirituelle realitet bak EMS
Som alt ellers i det skapte univers består
fenomenet EMS av en materiell del og en
spirituell del. I den materielle verden vil
også partikler og bølger regnes som materielle, likesom begrepet «energi» som
brukes innen mange alternative bevegelser. Den spirituelle delen er ikke selve
den EMS, men de åndsvesener som følger
denne strålingen. Dette er de ahrimanske
og luciferiske vesenene, og nettopp disse
vesener er den spirituelle bakgrunnen
ved elektrisitet og magnetisme.
Når elektrisitet skapes, dannes det elementarvesener av ahrimansk art, og når
vi via elektrisiteten produserer EMS, skapes det i tillegg vesener av luciferisk art.
Elektrisitet er fallen lys-eter, og magnetisme er fallen kjemisk eter, begge er falne spirituelle krefter som da blir henvist
til undernaturen. Disse gudommelige
eter-artene faller derved inn i undernaturens krefter, og spesielt «ondsinnete»
elementarvesener blir skapt.
Det er forskjellige grader av ondsinnethet
om elektrisiteten skapes fra:
• kullkraft,
• vannkraft,
• vindkraft (vind-møller),
• bølgekraft eller
• solkraft (sol-paneler).
De ahrimanske og luciferiske elementarvesnene ser ganske forskjellige ut om de
er dannet på de forskjellige måtene, og
har også forskjellige patologiske og sosiale virkninger. De verste og mest patologiske elementarvesenene dannes når
solcelle-paneler blir brukt i produksjonen av elektrisitet. Dette er jo også mest
logisk når man tenker på at noe så hellig
som lyset blir presset ned i undernaturen
i skapelsen av elektrisitet, det blir som en
dobbel degradering av lyset.
Litt om «Midt-punktet»
I min anskuelse av sykdom hos mennesket og dyr har jeg observert at all sykdom
har de ahrimanske og luciferiske kreftene som et årsaks-grunnlag. Dette har
jeg skildret i min bok Demons and Healing,
publisert på Temple Lodge.
Om de ahrimanske kreftene blir for
sterke, vil degenererende og sklerotiske
sykdommer dominere, og om de luciferiske kreftene blir dominerende, vil
infeksjoner dominere. I mellom disse
kreftene finner man det jeg kaller «Kristus-punktet». Ved å styrke dette punktet
vil motmaktenes krefter minske, og en
helbredende prosess kan skapes. Dette

«Kristus-punktet» kaller jeg også «Midtpunktet».
Dette punktet kan alle med en forståelse for antroposofien og for motmaktene styrke, man behøver ikke å «se»
motmaktene eller Kristus-energien for å
gjøre dette.
En skjellsettende opplevelse
fra Tyskland.
Med denne kunnskapen om EMS, gjorde
jeg følgende forsøk i Tyskland: Ved et
hestesenter var det 14 hester som alle var
syke i forskjellig grad. Alle hadde dog
smerte i området for milten. Bare 1oo
meter fra stallene stod det en G4-mast.
Den EMS-strålingen man kunne føle fra
denne masten vær meget sterk, og det var
denne EMS som gjorde hestene syke.
Jeg hadde samlet en gruppe på 12 personer som da, i en avstand av ca. 5o meter,
mentalt forsøkte å skyve motstands-maktene i masten fra hverandre og derved
skape rom for midt-punktet. Jeg må legge
til at disse 12 personene IKKE kunne se
spirituelle entiteter eller motmakter, ei
heller midtpunktet.
Etter 1o minutter var all smerte hos
hestene borte, og i løpet av noen få dager
kunne alle bevege seg uten å halte. Jeg
kontrollerte situasjonen 2 år senere, og alt
var fremdeles fint i denne stallen. Stålingens patologiske aspekt var borte, selv om
mobiltelefonene fremdeles virket.
Et interessant eksempel fra USA
En lignende erfaring gjorde jeg i USA.
Jeg og noen kolleger satt på en restaurant som var dekorert med rundt 2o TVapparater med hvert sitt program. Alle
som spiste der, satt som zombier og bare
puttet maten inn, med øynene dypt inne i
TV-apparatene.
Jeg hadde fortalt de to kollegene jeg satt
og spiste med, om masten fra Tyskland,
og gjorde så følgende forsøk. Jeg konsentrerte meg om en av TV-ene og skilte på
den beskrevne måten den ahrimanske og
den luciferiske makten, og nesten umiddelbart inntrådte det en markant forandring hos de personene som satt å så på
denne spesifikke TV-en. Plutselig ble de
menneskeliggjort, de så på maten de puttet i munnen, ble levende i bevegelsene,
snakket sammen og var tydelig forandret.
Mine kolleger satt måpende og observerte denne forvandlingen.
En forklarende parallell fra homeopatien
Når man produserer homeopatiske medisiner så gjør man på en måte det samme
som jeg beskriver her i denne artikkelen.
Homeopaten skiller ved sin prosedyre det
spirituelle fra det materielle, og bruker så
det spirituelle som en medisin ved ulike
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sykdommer. Denne atskillelsen skjer ved
den kjente ristingen av de homeopatiske
remediene.
Jeg gjør det samme med EMS-apparater, bare at jeg tar vekk den spirituelle delen og lar den fysiske være igjen. Homeopaten tar vekk den materielle delen og lar
den spirituelle være igjen.
Midtpunktet av mekaniske og
elektriske enheter
Dette emnet kan og vil være av den aller
største betydning i årene som kommer.
I dag ser vi alle de mest alvorlige utslag
av elektromagnetisk stråling. Denne
strålingen kommer fra 4G/5G-master, fra
mobiltelefoner og alle typer elektromagnetiske enheter.
Jeg har i flere år, siden jeg oppdaget
midtpunktet, forsøkt å finne midtpunktet
også i «døde» menneskeskapte enheter.
Slike enheter er ikke i det hele tatt «døde»,
de er skapt av det menneskelige sinn, og
er dermed inngitt en form for elementært
liv. De inneholder elementare krefter fra
de luciferiske- og ahrimanske riker. De
har også et midtpunkt mellom de to kreftene som ligger til grunn for den materielle eksistensen, ellers ville ikke denne
eksistensen vært mulig.
Jeg har forsøkt, med 4G-mastere, med
TV-apparater og med mobiltelefoner å
konsentrere meg om midtpunktet på disse enhetene, og jeg har observert en markert effekt. Følsomhet overfor slike enheter, «allergiske» reaksjoner på stråling og
fysisk smerte har forsvunnet etter en slik
«behandling». Dette har det også vært lett
å gjøre for mine kolleger som ikke har
mine evner til å «se» de ahrimanske og
luciferiske elementarvesener.
Hvordan kan dette være mulig?
Hvis vi tenker på prosessen når vi lager
homøopatiske midler, skiller vi «den fysiske» delen fra den «åndelige» delen i remediet, og bruker den åndelige delen som
et medisinsk middel, uten derved å måtte
bry seg om stoffets giftige virkninger.
På lignende måte vil det da være mulig å
«splitte» den patologiske delen av strålingen fra den materielle delen i de beskrevne
enhetene, den delen som tilhører motstanderne, til Lucifer og Ahriman, og bare behold den «funksjonelle» delen, som er TVbildene, mobiltelefon-samtalene eller den
elektriske oppvarmingen av huset.
En slik atskillelse vil da beskytte alle levende vesener som befinner seg i nærheten, som dyr, planter og insekter.

Er det mulig å bruke EM-apparater uten
å bli utsatt for patologisk stråling?
En naturlig og følgende konklusjon og
konsekvens på det jeg har framstilt ovenfor, må være at det virkelig går an å benytte
seg av både AMS-strømmålere, mobiltelefoner og bo i en nærhet til 4-G-master uten
at dette vil medføre sykdom og ubehag.
Dette er en bedre måte enn å nekte målere
innsatt, unngå mobiltelefoner og melde
seg ut av samfunnet.
Vi må ikke flykte fra disse kreftene. I følge
Steiner vil en slik flukt føre til mye verre
konsekvenser enn vi aner.
Vi må stå opp mot de Ahrimanske og Luciferiske kreftene og forvandle dem ut ifra
Kristus til noe som da vil bli positivt for
menneskenes utvikling.
Med denne uttalelsen sier jeg dog ikke at
vi skal bruke slike hjelpemidler mer enn vi
gjør, eller mest mulig, ikke misforstå meg
her. Slik bruk bør minimeres, men om vi
må bruke slike apparater, har vi her en metode til å gjøre de patologiske virkningene
minst mulige.
1. AMS- stråling = strålingen fra automatiske strømmålere.
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Torvfiberimpulsen
1oo år
Ruth Erne
192o visade Rudolf Steiner på att torvmossen innehåller en skatt som gärna vill bli
bärgad för mänsklighetens och jordens
läkning. Han besökte under första världskriget tillsammans med några vänner en
utställning i Berlin om beredskapstextiler
där bland annat textil av nässla visades,
då kommenterade Steiner att man skulle
kunna göra bättre textilier av torvfiber1,
så föddes torvfiberimpulsen.
Vid torvutvinning för trädgårdsodling
rensas de hopklibbade bladfibrerna från
tuvullen bort tillsammans med andra
grova växtdelar, som avfall. Men det är
just dessa hopklibbade växtdelar som
innehåller skatten som Steiner talade
om. Han betecknade dessa konserverade
livskrafter som tillfångatagna elementarväsen som vill bli befriade (se Rudolf
Hauschka Heilmittellehre). För att befria
dessa väsen rekommenderade Steiner en
biologisk behandling. Som tack skulle
dessa frisläppta elementarväsen erbjuda
människan skydd mot den moderna teknikens negativa inflytande. Att impulsen
på Rudolf Steiners tid ännu inte riktigt
kunde bli förstådd hänger väl också ihop
med att alla tekniska apparater som kom i
elektricitetens spår med alla dess möjligheter upplevdes som en välsignelse. Rudolf Steiners andliga och vidsynta kunskap blev bara känd hos ett fåtal.
Det handlar om tuvullens (Eriophorumvaginatum) stängel som med sin uppblåsta
bladslida växer i högmossar. Mossarna
finner man huvudsakligen i de nordiska
länderna. Den späda tuvullen höjer sig
buskartat ur mossen. Det är det frodiga
gräsliknande bladverket som bildar dessa
tuvor.Ur dessa höjer sig axet som strävar
mot ljuset med en blygsam blomma
som efter blomningen smyckas med
sidenglänsande fröhår. Där av namnet
Tuvull. Rotsystemet är däremot sprött
och kort. På grund av den vattniga sura
miljön ruttnar inte den mogna växten
utan de avtagande livskrafterna blir
konserverade eller mumifierade. På
den gamla stjälken bildas nya rötter
med nya blad och blomställningar. Jag
upplever att den eurytmiska gesten för

Daniel Ekman, Annie Meijer & Sussie Hansen
Läs presentationerna på sidorna 32-33.

Janne Silvasti
Läs presentationerna på sidorna 34.

Bjarne Edberg, 8oår, 2o2o.
Läs intervjunpå sidorna 1o-13.

Nya läkeeurytmister i Norden
Läs notis sida 5.

Kaj Tropp
* 1927 o6 3o, Göteborg † 2o19 11 2o, Orust
Nekrolog på sidan 27.

Tuvullens blomma.
Torvfiberimpulsen 1oo år. Läs mer på sidorna 19–23.
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"Ballen und Spreizen" (utvidgning och
förtätning) finns däri, torven växer på
höjden och blir till högmosse i motsats
till lågmossen som växer på bredden.
Högmossar är en kvarbliven rest, från
istiden, av ett landskap som ännu inte
blivit fast och som inte har bearbetats av
människor till jordbruksmark. Botten i
mossarna är mest kalkfattigt urberg, utan
humuslager. Där kan plantor med mycket
litet behov av jord växa.Huvudsakligen
är det mossor som täcker den vattniga
marken i mossen.
Henri Smit, som tre gånger hade blivit
uppmanat av Rudolf Steiner att starta
forskningen, (Smit var bror till den första eurytmisten Lory Maier-Smit) hade
1921 kommit så långt att han startade sin
forskning i laboratoriet som tillhörde Der
kommende Tag i Stuttgart. Man försökte
med olika processer att göra den spröda,
dammiga fibern spinnbar. Vilken uppgift
för ett laboratorium! Elementarväsen hör
väl iallafall till sagans värld? Men uppgiften för det här laboratoriet var trots
allt att forska kring användandet av eterkrafter i medicin, jordbruk och teknik.
Eftersom Henri Smits forskning inte visade några nämnvärda framsteg, angav
Steiner följande substanser för biologisk
behandling av torvfibern: o,1 % Antimon
(Stibium), 1o % växtslem från stockros
(Alcearosea), 1 % extrakt av frukt från hästkastanj, 1 % kåda från lärkträd och även
ozon. Hur dessa substanser skulle användas finns det inga bevarade uppgifter om.
Rudolf Steiner talade upprepade gånger
om att laboratoriebordet ska bli till
ett altare. Som jag förstår det skall där
på altaret ske en omvandling från det
fysiska till det andliga, så att det andliga
i det fysiska åter blir befriat och dess
krafter kan utvecklas med människans
hjälp. Fibern blev inte spinnbar genom
behandlingen. Men med bildskapande
metoder som synliggör livskrafterna –
sådana används i antroposofisk forskning
– kan en förvandling ändå påvisas.
Obehandlade fiber visar en förhårdnad
mineralisk bild men behandlad fiber
visar en blommande stjärnartad bild.
Att den textila industrin på den tiden
lyckades framställa konstfiberi2 gav
mig en viktig fingervisning som jag inte
kunde släppa. Rudolf Steiner visade alltid
på den levande andliga utvecklingen som
motvikt till den materialistiska, så förstår
jag också impulsen med torvfibern.
Hur skall det bli möjligt? Hur kan essensen utvinnas på ett livsbevarande sätt?
Kan man med hjälp av Rudolf Steiners

angivna substanser bygga upp en ny tråd?
Hur måste dessa apparater och maskiner vara konstruerade? Vem har modet
och kunnandet att föra torvfibern genom
nollpunkten och med hjälp av livsenergierna skapa en ny tråd? I mysteriedramerna låter Steiner ingenjör Strader befatta sig med liknande frågor. Paul Schatz
och Viktor Schauberger omsatte sina
upptäckter i denna riktning. Även inom
olika institut forskas det i denna riktning.
Från den kommersiella textilindustrin
kommer hela tiden nya så kallade skyddskläder ut på marknaden, också projektet
att framställa textil av kasein, ’mjölkfiber’3 kan man se som ett försök i denna
riktning. (Mjölktyget togs fram på 2oootalet av en tysk kvinna som hade en anhörig med känslig hud). Behovet att hitta nya
textilier är känt men vid dessa bemödanden fattas den andligt skådande blicken.
I Steiners föredragscykler finner man
uttalanden om torv bara i Lantbrukskursen
(GA 327) då gällande kompostskötsel:
"...att få komposthögen i sådant skick att den
luktar så lite som möjligt. Det uppnår man
lätt genom att man lägger tunna lager och att
man täcker lager efter lager med ex. torvmull.
Därigenom sammanhålls det som annars
skulle förflyktigas”4.
Efter föredraget svarar Steiner på
frågan, hur är det med omgrävande av
komposthögen?"Det skadar inte. När man
har grävt om den, ska man naturligtvis
skydda den genom att fullständigt täcka
den med jord, det är särskilt bra att
använda torvströ eller torvmull till det"5
Steiner visar här på två egenskaper som
också kan upplevas vid användandet
av torvfiberprodukter. Å ena sidan kan
man uppleva något sammanhållande,
att krafterna inte flyter iväg och å andra
sidan kan man uppleva att torven skyddar
den inre aktiviteten.
När Henri Smit hade gett upp sin forskning bad Ita Wegman att Rudolf Hauschka skulle ta sig an uppgiften. Rudolf
Hauschka utvecklade läkemedlet Solum.
Han skriver om torvfiberimpulsen i sina
böcker Heilmittellehre och i självbiografin Wetterleuchten einer Zeitenwende. Dessa
böcker lästes av Johannes Kloss som då
jobbade som laborant,i Rydöbruk i Halland, vid en svensk spånplattefabrik som
han hade fått kontakt med genom en tysk
firma. Han tog upp torvfiberimpulsen eftersom det i närheten av fabriken fanns
en högmosse där man tog upp torvmull.
Genom hans outtröttliga forskning och
pionjärverksamhet blommade en torvfi-

bertextil-verksamhet upp på 197o talet, då
behovet av stärkande, skyddande, hölje
redan var kännbart och stort. Johannes
Kloss blandade ull med torven så materialet blev användbart i sängtäcken och
kläder6. Hans insatser bar frukt och sedan dess finns det allt fler små firmor och
verkstäder som erbjuder torvfiberprodukter. Alla arbetar dock konventionellt
även om man använder den biologiska
behandlingen. När nöden blir allt större
leder denna väg till ett egoistiskt utnyttjande av mossarna, de som värnar om
naturen ropar allt högre om att skydda
torvmossen.
Befriandet av elementarväsen fodrar ett
andligt medvetet förhållningssätt. Elementarväsen är förmedlare mellan det
jordiska och det andliga kosmos. Steiner
berättade i Människan som samklang (GA
23o) att det är dessa andliga väsen som är
verksamma i elementen. De ger form, bibringar livskrafter, förbinder det jordiska
med det kosmiska, de är bärare av luft
och ljus och låter genom värmen frukter
och frön mogna. No rmalt löser sig elementarväsen efter mognadsprocessen
från plantan, det visar sig i förmultningen och ruttnandet, men detta förhindras
i torvbildningsprocessen. Livskrafterna
drar sig tillbaka men förblir bundna i
torven. Rudolf Steiner förstod genom sitt
medvetna andevetenskapliga arbete hur
elementarväsen skulle kunna bli befriade
och kan ställa sig till förfogande för människan och visade en väg till hur tidens
nöd kan övervinnas eller mildras genom
andligt arbete.
Den materialistiskt sinnade mänskligheten rymmer enorma framsteg inom
teknik, medicin och jordbruk. Dessa
framsteg leder både till överansträngning av människan och till belastning
av omvärlden såsom naturförstörelse.
Det kan man inte kalla framsteg, utan
ett fängslade av elementarväsen i materien genom motmakternas dödskrafter.
Människans uppgift är emellertid att föra
skapelsen vidare på ett andligt levande,
förvandlande sätt. På detta sätt kan man
använda torvfibern som utgångsmaterial
till en tidsenlig ”riddarrustning” som
kan hjälpa oss i tidens utmaningar som
en stödjande och skyddande hjälp. Rudolf Steiner har uppmärksammat oss på
Asaguden Vidar.
I Folksjälarnas mission (Steiner, Folksjälarnas mission i samband med den nordiska
mytologin, 1978 s 218)kan man läsa:
"Den som inser Vidars betydelse och känner
honom i sin själ, skall finna att 19oo-talets

k rön i k a
människa åter kan få förmågan att skåda Kristus. Vidar kommer att på nytt stå inför henne,
han som är gemensam för oss alla i Nord- och
Mellaneuropa. Han hölls hemlig i mysterierna
och de ockulta skolorna, emedan man ansåg
honom vara en gud som får sin mission först i
framtiden. Till och med om hans bild talades
det i obestämda ordalag [...] under Kali Yuga
(den mörka tidsåldern) förvärvades krafterna
som skall ge de nya människorna förmåga att
skåda den nya Kristusuppenbarelsen. De som
är kallade att av tidens tecken tyda vad som
måste komma vet att den nya andeforskningen
kommer att återupprätta Vidars kraft. Ty Vidar
kommer att ur människornas sinne driva bort
alla rester av gamla kaotiska klarsynskrafter
med deras förvirrande verkan, och han väcker
till liv det nya framväxande klarseendet i den
mänskliga själen”7.

jordelivet. Hos båda dessa plantor finns
tendenser som, i likhet med det som Rudolf Steiner framställde i sin skulptur
Mänsklighetsrepresentanten, gör motståndarmakterna urskiljbara. Genom
Kristuskraften i människan kan de bli
befriade och därigenom bli läkande.

Vidar betvingar Fenrisulven, lögnens
herre, som det står i den nordiska
mytologin, med sin sko, som är tillverkad
av överblivna läderrester från alla
världens tillskurna skor, den skon stöter
han i gapet på vargen. Vidars hemort
var inte en hall som de andra nordiska
gudarna hade i Åsgård viii, utan Vidar
kom från de vida torvmossarna i de
nordiska skogarna, därav namnet som på
svenska betyder vid, vidd.

2. En tidig konstfiber var viskos, även kallat rayon (1912)
och senare kom helsyntetiska material som nylon.

Ett sammanhang med torvfiberimpulsen
kommer fram: Vidar blev hemlighållen i
de forna mysterieorterna för sin framtida
uppgift. Torvfibern blev genom de
visa skaparmakterna förhindrad från
att ruttna genom att elementarväsen
offrade sig in i mossen. I föredrag har
Rudolf Steiner talat om den utvidgade
eterkroppen. Under den materialistiska
tidsåldern blev eterkroppen identisk
med den fysiska kroppen och på så
sätt förlorade den sin tillgång till det
andliga, eller åtminstone försvårades
den. Genom den utvidgade eterkroppen
– bildkraftkroppen – blir det möjligt att
bli klarseende igen med Vidars stöd.
Torvfibern kan då vara till hjälp eftersom
den verkar stärkande på eterkroppen.

6. Företaget Älma Torvtextilvar verksamt 1983-2oo5.
Mössor, vantar, mm av torvfibergarn finns i Nordiska
Museets samlingar och kan ses på bild på
digitaltmuseum.se. Sök på ”Johannes kloss”.

Jag förstår torvfiberimpulsen som en
gåva från Vidar som Rudolf Steiner återfann och med sin kärlek förmedlade till
oss människor. En annan bild står också
inför min själ – också misteln hade en
uppgift i den nordiska mytologin. Där
dödar den, men genom mysteriet på
Golgata blir den till botemedel. Jag ser
en sorts syskonförbindelse mellan misteln och torvfibern. Varken misteln eller
torvfibern har förbundit sig riktigt med
jorden och de behöver båda människan
som genom andevetenskapligt kunnande
i frihet gör dessa växter användbara för

Om skribenten:
Ruth Erne är född 1943 i Schweiz och
hade under många år en konsthantverksmässig tillverkning av torvfibertextiler
i Schweiz. Hon har hållit flera kurser i
Järna om torvfiber. Artikeln har översatts
från tyska och bearbetats av Katarina
Hausmann, Elisabeth Cederqvist och
Marie Haglund.
1. Beiträge zur Rudolf Steiners Gesamtausgabe Nr. 122 s.58
(Steiner - Nachlassvervaltung, 2ooo).

3. Mjölkfibrer. Den tyska designern Anke Domaske,
som även studerat mikrobiologi, tog upp idén att
göra tyg av kasserad mjölk. Idén till de naturliga
mjölktygerna fick hon när en familjemedlem
genomgick en cancerbehandling och hade svårt
att bära vanliga kläder på sin ömtåliga hy. Svenska
Dagbladet 2o11-11-16. Se: https://www.svd.se/hennesklanning-ar-gjord-av-mjolk.
4. Steiner, En lantbrukskurs, 2oo5 s.89f. Fjärde föredraget
i Koberwitz 12 juni 1924.
5. Steiner, En lantbrukskurs, 2oo5 s.1o9. Diskussion i
Koberwitz 12 juni 1924.

7. Steiner, Folksjälarnas mission i samband med den nordiska
mytologin, 1978 s. 218.
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”Bör vi bry oss
om det andliga?
Trialog Tankesmedja arbetar vidare med
temat ”Bör vi bry oss om det andliga?
Vi har idag ett vetenskapligt paradigm
som utgår ifrån det sinnligt iakttagbara
och mätbara, den logiska positivismen.
Verkligheten omfattar bara det materiella. Samtidigt kräver staten att allt som
är offentligt finansierat och/eller reglerat
skall vila på vetenskaplig grund. Verksamhet som på något sätt räknar med
en andlig verklighet utestängs eller förbjuds. Frågan är om denna doktrinära
materialism innebär en skadlig begränsning av tankefrihet och kreativitet.
Trialog Tankesmedja genomför nu en
serie seminarier där det materialistiska
vetenskapsparadigmets hållbarhet prövas utifrån olika perspektiv med medverkan av erfarna forskare. I höstas genomförde vi två inledande seminarier, ett
i Stockholm och ett i Järna. Under 2o2o
bearbetar vi frågan vidare med utgångspunkt från forskning om naturen, forskning om människan och forskning om
kulturen, med seminarier både i Stockholm och Järna. Kanske också någon annan stans.
Dessutom blir det ett par seminarier
inom Syd-Nordddialogen via Skype med
Novalisinstitutet i Kapstaden, i samarbete med föreningen SOFIA. Och seminarier under Almedalsveckan i samarbete
med Ekobanken. m.m.
Se Trialogs hemsida:
trialogtankesmedja.se

r eflektion er
verksamheter

Demokratisera de
antroposofiska
verksamheterna
- om de ska
överleva
Vitek Ronovsky
“Man kommer att behandla människan som
ett föremål som måste styras som en marionett
och man kommer att inbilla sig att detta innebär ett betydande framsteg."
(R. Steiner, tal kvällen före kursen i Allmän människokunskap den 2o augusti
1919)
I samband med nedläggningen av Vidar
Vårdcentral, Nibble Handelsträdgård och
Järna Mejeri har många i Järna börjat ställa sig frågan vad det är som egentligen pågår och hur framtiden för den antroposofiska impulsen i Sverige kommer att se ut.
Jag har tidigare i en debattartikel i LT
beskrivit de pelare som utgör den materialistiska människosynen i vår tidsanda
och hur denna tidsanda hotar de antroposofiska verksamheterna utifrån. Ur
ett antroposofiskt perspektiv skulle man
även kunna se den som en manifestation
av den materialiserande polaritetskraften kallad Ahriman. I denna artikel vill
jag uppmärksamma det som jag uppfattar som ett ännu större hot, nämligen
hur denna ahrimanska tidsanda tränger
ända in i det innersta av våra organisationer och kväver deras självaste essens
- nämligen antroposofin.
Hur den materialistiska, ahrimanska
tidsandan i olika utsträckning liksom har
infiltrerat de antroposofiska verksamheterna går att observera i två olika dimensioner som hänger ihop med varandra: i
organisationsformen och värdegrunden.
När det gäller organisationsform kan vi
idag se t.ex. en situation där antroposofiska verksamheter oreflekterat anammar
principer från new public management
som byråkratisering, resultatorientering,
prestation och toppstyrning. Rörande
värdegrunden kan vi observera en förändrad yrkeskultur där eventuella samtal
med antroposofisk eller holistisk innebörd tillhör ett fritidsintresse.
Att organisationsformen gestaltas efter
new public management är dock inte

endast ett resultat av yttre systemkrav
utan just av den uttömda antroposofiska
värdegrunden, en avsaknad av de andliga elementen i verksamheterna. Formen
motsvarar alltid innehållet. Om den andliga grundpelaren fattas så ersätts den
av den materialistiska världssynen som
råder, med mätbarhetskravet och rädsla i
spetsen. Och då har även syftet redan förändrats.
De faktiska konsekvenserna på organisationsnivå uttrycker sig som stela hierarkiska strukturer, ojämlikhet, brist på
transparens, auktoritärt ledarskap, prestationsbaserad lönesättning, fokus på
vinst och som resultat ofta ökad psykisk
ohälsa, alltså sämre KASAM. Det är även
rimligt att fundera över hur demokratiska verksamheterna i Järna kan vara när
ett fåtal personer sitter på betydelsefulla
poster i flera olika styrelser samtidigt.
Och på vilket sätt t.ex. stiftelseformen i
sig stödjer demokratiska beslut- och utvecklingsprocesser i dessa verksamheter.
Ser man på nedläggningen av ovan
nämnda verksamheter i dessa sammanhang blir det uppenbart att vi nu behöver
något nytt, nya belivande impulser, och
att Järna och hela den antroposofiska rörelsen står mitt i ett paradigmskifte. Men
hur ska detta skifte se ut?
Den första förutsättningen är att återigen levandegöra den ultimata drivkraften bakom antroposofin, vilken är den
syn eller vision där människan framstår
som ett materiellt och andligt väsen som
genom sitt fria medvetande för in andliga impulser i mänsklighetens utveckling. Om antroposofin ska överleva så
är det denna drivkraft som behöver fullbordas i våra verksamheter på ett tidsenligt sätt. Detta innebär med andra ord
att vi behöver en förnyelse som skapar
sådana villkor så att alla människors inspirationer, imaginationer och intuitioner kan komma till uttryck och utveckla
verksamheterna.
Här försöker jag ge några innovativa,
konkreta förslag hur de antroposofiska
verksamheterna skulle kunna utvecklas
utifrån tregrenigstanken. Den sociala
tregreningen, som är en idé av Rudolf
Steiner, bygger på tre olika sfärer i samhället med motsvarande specifika principer - solidaritet i det ekonomiska livet,
jämlikhet i det sociala och rättslivet samt
frihet i vår skapande verksamhet.
• Solidaritet i det ekonomiska = Starta
kooperativ.
Kooperation är en organisationskultur
som bygger på medlemmarnas ekonomiska deltagande. I ett kooperativ är
det själva personalen, brukare och/eller konsumenter som äger och förvaltar

verksamheten tillsammans (därför blir
det ofta en ekonomisk förening). Kärnan
i den kooperativa idén är alltså att de som
har nytta av företagets verksamhet också
äger och verkar i den, vilket gagnar både
demokrati och hållbarhet i lokalsamhällen. Varför skulle inte ett kooperativ kunna ta över Järna Mejeri när sådana har
räddat ett stort antal företag i Skottland
och på andra håll i Europa? Finns viljan
hos gårdarna, konsumenterna, Vidarstiftelsen? Här finns mycket att lära från t.ex.
Under Tallarna.
• Jämlikhet i det sociala/rättslivet =
Satsa på delaktighet och självförvaltning.
Enligt Medarbetarförbundet bygger
självförvaltning bl.a. på att
• (1) medarbetarna har ett avgörande inflytande över vilka som sitter i ledningen
och styrelsen för verksamheten och var
och hur besluten tas,
• (2) medarbetarna har möjlighet till full
insyn i och inflytande över ekonomin,
och
• (3) medarbetarna har full insyn i vilka
beslut som tas i verksamheten, och är själva beslutsfattande så långt det är möjligt.
Bra beslut är endast de som inkluderar
så många perspektiv som möjligt. I en organisation som inkluderar alla medarbetare i en förändringsprocess, kan det t.ex.
betyda att man upptäcker ett särskilt sätt
att tillämpa ett givet regelverk som passar
just den verksamheten. Därför behöver
vi innovativa och kraftfulla verktyg från
t.ex. social ekologi och sociokrati. Sociokrati är en metod för självstyre i organisationer som under 1oo år har utvecklat
en av de mest effektiva och inkluderande
beslutsfattandeprocesser som heter samtycke (på eng. consent, en annan metod
än konsensus).
• Frihet i vår skapande verksamhet =
Låt kreativitet stå i centrum.
När det gäller vårt egentliga kreativa arbete och engagemang så flödar det som
bäst i en miljö med största möjliga frihet,
med plats för skapande. Varje organisation behöver hitta sin egen individuella
väg liksom varje människa. Det innebär
också att man blir medveten av det sunda
förhållandet mellan kaos och ordning,
där ordning (dvs. ramar som t.ex. krav
på en viss dokumentation) alltid ska fylla funktionen som stöd för vårt kreativa
arbete, inte som en börda. Detta förhållningssätt kallas för kaordisk eller TEAL
organisation. Därför inrättade även regeringen 2o16 Tillitsdelegationen som
har i uppdrag att utveckla metoder för
tillitsbaserad styrning och ledning i offentliga verksamheter. New public management is out of game!
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Denna nödvändiga förnyelse har som
uppgift att frigöra ett upplivande idéflöde och initiativkraft och är samtidigt en
djupgående demokratiserande impuls.
Om vi inte lyckas att förverkliga den i
våra organisationer så riskerar vi att varken våra verksamheter, antroposofi eller demokrati kommer att upplevas som
intressant av den unga generationen.
Denna demokratisering omfattar även
insikten om att den antroposofiska rörelsen inte behöver något fåtal chefer eller
stora entreprenörer, utan ett stort antal
små. Den behöver oss alla, visioner och
drivkraft från var och en av oss.
För att förverkliga detta behöver vi först
och främst frigöra oss från vissa stela och
förlegade tankemönster och i djupet förändra vår attityd. Men vi behöver också
mod för att prova nya saker och mod för
att stå för det som vi innerst inne finner
som sant, även om vi skulle vara helt ensamma. Vi behöver mod för att vara nytänkande samtidigt som vi pratar om den
andliga dimensionen som en självklar
del av denna värld. Antroposofin behöver
människor som vågar följa sina intuitioner trots alla omständigheter, om den ska
fortsätta vara en levande samhällsimpuls
i Sverige. Det är upp till oss alla.
Hur kan vi utveckla de antroposofiska
verksamheterna och möta utmaningarna
av den ahrimanska tidsandan tillsammans? Om du får en idé, hör gärna av dig
till mig på mejladressen vitek.ronovsky@
gmail.com.
Ledord för genomförande:
Genomträng dig med fantasiförmåga!
Ha mod till sanning!
Skärp din känsla för själsligt ansvar!
Vitek Ronovsky,
är klasslärare på Mora Park i Järna och styrelseordförande i partiet Enhet. Han brinner för demokratisk organisationsutveckling och är utbildad i sociokrati, facilitering
och kooperativt ledarskap. Vitek driver
även konsultverksamheten VisionDrive.se
som fokuserar på dessa frågor.
Källförteckning:
https://www.lt.se/artikel/debatt-var-perverteradetidsanda-och-dess-tre-pelare
https://coompanion.se/kooperativa-principer
http://undertallarna.se/
https://medarbetareforbundet.se/?page_id=91
http://www.socialekologi.nu/
https://www.visiondrive.se/sociokrati.html
https://www.tealforteal.se/vad-ar-teal/
https://tillitsdelegationen.se/vart-uppdrag-2/
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Den sociala
organismens
psykiska ohälsa
Sergeij Almstedt
Vår tids sociala organism, den samhällsorganism vi har idag, har kommit i psykisk ohälsa genom det politiska. Denna
avgörande bild behövs för att vi skall
komma till en kvalitativ förståelse för det
som händer idag, utan att bidra mer till
den redan så polariserade världen. Jag
kommer att ge olika bilder om detta.
Yuval Levin, (Vice president i Ethics and
Public Policy Center, EPPC’s Hertog Fellow), beskriver det som att ”höger” och
”vänster” nu för oss har blivit som två olika universum. Slänger man metaforiskt
in ett ord som exempelvis nationalism i
det ena universumet får det helt plötsligt
en ny betydelse! Och vi hör slagropen
eka, ja dåna … det vet vi. Inte nog med
det. Just denna ena sida har bestämt sig
för att ha monopol på ordens betydelser,
och den ger sedan inte vika för någon annan tolkning. Det är faktiskt mest sådant
vi dagligen får höra dåna ur media. – Det
är en beskrivning på denna polarisering
jag talar om. Den kan även ses som ett uttryck för ett slag av schizofreni.
I denna bild finns ingen riktig sund mitt.
Mitten är numera tudelad till en vänstermitt eller en höger-mitt. På engelska blir
bilden än bättre ”left-wing” och ”rightwing”. Ordagrannt ”högervinge” och
vänstervinge”. Tänk en herrgård eller
kanske ett slott som består av en vänsterflygel och en högerflygel, så blir bilden
igenkännbar, dessa utgör då tillsammans
två delar av herrgården eller slottet! Eller
tänk på en fågel som har en vänstervinge
och en högervinge! Skulle den ena flygplansvingen strejka, ja – vad händer då?
Vår metafor går även lätt att överföra till
en roddbåt eller ett fartyg med babord
eller styrbord. Här ser man i språket att
dessa ord ger två olika bilder av ett och
detsamma. Den ena heter styrbord. Vad
ser man för uppgift i den bilden?
Låt oss nu återvända till det politiska.
Nu säger man kanske att man bara bör
använda sig av en betydelse eller uppfattning av ordet nationalism. Men det visar

sig att det kvalitativt finns flera, även
motsatta. Lyssnar man exempelvis till
Yoram Hazony, så beskriver han något vi
inte är vana vid. Han har Phd i både politisk teori och bibelforskning och dessa
två balanserar han mycket mästerligt,
vill jag mena. Och det han har att säga
vill av helt naturliga skäl inte alla acceptera som inte står på hans sida i politiken. Men där står hans forskning trots
allt för alla att ta del av. En sak han läger
fram är att nationalism står emot imperialism, så som hos EU eller FN idag menar han, samt att Hitler var en imperialist (expansionism). Att vissa människor
inte vill att världens ska kunna uppfattas
som positiv och med alla möjliga alternativ, som det som framgår ur Hazonys
forskning, är för mig en gåta, och tro
mig, det finns allehanda ”kloka” förklaringar till att man inte vill göra det!
Hans bok heter nämligen "The Virtue of
Nationalism" (2o18).
Professor Liah Greenfeld, från Boston
University, har ägnat större delen av sitt
liv till att utforska nationalism. Det hon
kommer fram till är monumentalt och
det är att efter Rosornas krig i England
växte ett helt nytt medvetande fram hos
folket – plebs – om den individualistiska människan som likvärdig medborgare. Detta var en djup existentiell
erfarenhet som endast kan mätas med
monoteismens medvetandesteg i utvecklingen. Det hon beskriver växa fram
är medvetandesjälens utveckling, som
om den skulle tas bort ur utvecklingen,
ja då skulle vi bli vansinniga. Hela vårt
nuvarande medvetande är nationalism
som handlar om den enskilda individens inkluderande och jämlika värde.
Sedan dess har den även fått en annan
gren, dock demokratisk, men det är en
kollektivistisk nationalism, dock bara
en ny gren, vilken enligt henne kom till
uttryck i Ryssland samt i Tyskland med
etniska förtecken.
Rudolf Steiner talar om att vi behöver ha
ett bra förhållande till vår ärkeängel och
alla högre väsen i hierarkin därtill, och
det får vi genom Fader Vår (GA 1oo, Kassel, 21 juni 19o7, sid 76-77, utg. 1981. Sid 85,
utg. 2oo6): ”Eterkroppen har krafter som står
i en ömsesidig relation till hela folksjälen så
som den fysiska kroppen står i relation till den
yttre naturen. Om eterkroppen är i ordning
får den inte utvecklas som något enskilt, den
måste komma i harmoni med hela folksjälen
och alla högre väsen. – Ordet ”skuld” hänger
samman med ordet skulder. Att ni inte står
ensamma utan att ni är inne i ett socialt sammanhang visar med all tydlighet att ni står i
skuld till era medmänniskor.”

r eflektion er
Vi behöver finna kärlek till den annars
börjar hatet växa. – Det är vad jag ser i politiken. Där har man ett oerhört hat mot
det egna, som exempelvis, att vi inte skulle ha någon kultur i Sverige. – Om man
som jag tycker om kulturer, exempelvis
Wudan Mountins med sin Kung Fu; alla
dessa olika kulturer, som även Rudolf
Steiner talar om, kan inte ha tillkommit
utan nationalism (fri från 19oo-talets
perversioner), så som hos Uigurerna (se
FIPA, Free Indo Pacific Alliance, fipa.
asia/en ). Alla människor har rätt till sitt
eget land. Tänk själv att tvingas lämna
sitt land … Det var där vi fallerade redan
långt tidigare, att vi i Sverige exempelvis
stödde kommunistiska diktaturer i Afrika, och sådant har lett till det vi har nu. Vi
förstod inte betydelsen av den egna kulturen och därmed för andras, och genom
detta respektera andra länder så som i FN
charten! Varför reagerar vi BARA nu och
inte tidigare? Har man inte denna grund,
som vi vill försvara hos exempelvis Inuiterna, blir vi rotlösa … Ekonomen Paul
Collier tar även ett ekonomiskt perspektiv på detta värt att ta del av (föredrag på
YouTube).
När Liah Greenfeld märkte att hennes
elever mådde så dåligt gjorde hon ett arbete för att utforska detta (Mind, Modernity, Madness. The Impact of Culture on
Human Experience 2o13). Hon kom fram
till att denna utveckling som fick en fokus enbart på individen hade en baksida.
Det var efter att människans plats i tillvaron hade blivit individualistisk – förr
visste man vilka kläder man skulle ha på
sig och vem man gifte sig med – började
våra moderna psykiska problem som
bland annat schizofreni att dyka upp,
vilket texter från tiden efter rosornas
krig i många olika riktningar dokumenterar. När hon kunde presentera detta för
sina elever blev de friska! Varför? Jo, för
att de återfann sin plats i tillvaron. Utan
denna plats i sin kultur, som vi nu tar
bort från västerlänningen, får vi dessa
psykiska sjukdomar som ännu inte finns
i öst. Men bara hennes egna ord kan göra
rättvisa åt detta. – Yoram Hazonys arbete med detta tema bidrar med ytterligare
historiska fakta för detta tema liksom
Rich Lowrys arbete.
Den afro-amerikanska Dr Carol Swain,
professor i politisk vetenskap, hävdar att
idag förstår man inte vad den nya vita nationalismen är, att den har en helt annan
grund än den gamla, det är att den har
utvecklat sig ur den marxistiska identitetspolitiken under 199o-talet (The New
White Nationalism in America: Its Challenge to Integration. Cambridge Univer-

sity Press). Hon hävdar även att en amerikansk nationalism kommer att dämpa all
separatistiskt nationalistiska anspråk, så
som afroamerikansk, judisk, asiatisk nationalism etc. i USA.
I FN:s charter står det att länder inte ska
kränka andra länders suveränitet etc. Att
man ska leva med varandra i ömsesidig
respekt, helt enkelt. Många som kallar
sig nationalister har denna hållning även
om de kan låta bitska på grund av graden
av hur de erfarit sig förrådda av sitt eget
land. Men sådant säljer ju inte tidningar
och därför finner vi det heller inte i ”gammelmedia”. – Ett sunt exempel på nationalism är det som vi exempelvis ser hos
Uigurerna eller Hong Kongerna, vilka vi
alla bör stå med! – De som menar att vi i
Hitler finner nationalismens enda betydelse förkroppsligad är de som själva genom detta sprider negativitet in i världen,
vilken sedan drastiskt bidrar till vår tids
polarisering, inte de vars hållning motsvarar FN:s charter, så som ovan beskrivet! – Läs föregående mening en gång till
så den sitter i medvetandet.
Obamas ord kan belysa detta från ett
annat håll, att vi (USA) är en nation bestående av migranter, men vi är även ett
land med lagar … och de som bryter mot
dem kommer genom dessa bli hårdast
bestraffad. Det sa även Bill Clinton 1995
då han tecknade en akt om migration.
När Trump, då migrationen blivit än mer
omfattande, handlade enligt dessa överenskommelser, även en från 2oo6 som
undertecknades av både demokrater och
republikaner i USA, då lät det annorlunda! Varför? Obama sa att han handlade i
en 5o-årig tradition av presidenter, som
både var demokrater och republikaner? Vad säger nu Trump om lagen som
separerar familjer: ”Jag hatar den! Det
är demokraternas lag och vi kan [med
dem] ändra den redan imorgon!” (sök på
YouTube: Trump democrats law. Uttalandena av Obama och Clinton finns även på
YouTube med mera)
– Men inom antroposofin tar vi väl själva
på egen hand reda på hur sakläget verkligen är? Eller hur? Vi litar väl inte på första
bästa förklaring som faller oss i smaken!?
Vi är ju antroposofer! Och i antroposofin
börjar allt med en vetenskap, efter vilken
man bildar sina föreställningar konstnärligt, för att sedan nå religiös (kvalitativ andlig) fördjupning (sid 48 i Antroposofisk gemenskapsbildning, GA 257).
En professor i klinisk psykologi vid Toronto University i Kanada, Jordan B Peterson, som under hela sitt liv har forskat

på auktoritära ideologier och regimer av
alla de slag (se hans bok Maps of Meaning), vilka han tar avstånd ifrån var de
än uppträder, talar mycket intressant om
fenomenet att man oftast röstar efter sitt
temperament. Detta har med olika kompetenser att göra. Schablonartat återgivet:
Högermänniskan är den ordningsamme
som vill hålla ordning på den hierarki
ett samhälle med nödvändighet behöver för att kunna fungera, vilken lätt kan
övergå i tyranni, medan vänstermänniskan ser till, eller ska se till att detta inte
sker samt att de som hamnar på botten av
denna hierarki åter kan ta sig upp i den.
En smått idealiserad bild.
Återvänder vi nu till bilderna av höger
och vänster jag beskrev med ”left-wing”
och ”right-wing” som högervinge och
vänstervinge, kan vi nu börja se att dessa
politiska vingar faktisk kan ha mer med
varandra att göra än vi vanligen tänker
på! Vi behöver ju en ordning och vi behöver även en utveckling (progressivitet)
för att samhället ska kunna existera, så
att det inte vare sig stagnerar eller, att
det rusas för fort från det ena utvecklingsstadiet till det andra utan att riktigt grunda det. Strejkar den ena vingen
kraschar vi faktiskt. Det är vad som håller på att ske nu. De båda vingarna behöver vara i balans.
På den internationella eller globala, universella nivån ska endast Kristus råda
och med Kristus vård ta hand om våra
transcendenta resultat.
Det perspektiv jag antar nu, det ”talar”
ur hela västvärlden. Vill man förstå detta
inom den svenska politiken rekommenderar jag att man ser den mycket sevärda
nya dokumentären ”A Swedish Elephant”
som trots den engelska titeln är helt på
svenska (på YouTube). Den är välfyllda 2
timmar och 39 minuter och skildrar läget i Sverige både utifrån polisens arbete,
samt ur sakkunniga experters perspektiv
och ända till vad den svenska invandrartjejen i skolan har att säga och många
andra i Arboga, Stockholm, Landskrona,
Växjö, Göteborg och Malmö samt ur våra
grannländers perspektiv med sakkunniga människor även där.
Avslutningsvis skulle jag vilja visa att
detta medvetande, som har blivit beskrivet som nationalism i Liah Greenfelds
mening, det sprids nu till de oceaniska
länderna i Stilla Havet, och uttrycks på
följande sätt av sångerskan Vanessa Quai
från Vanuatu i hennes eurodisco låt ”Shine Pacifica” som hon är mest stolt över:
”We are one people, one ocean, different

ti ll m i n n e
cultures and nations we’ve come, come
together i passion, with the colours of our
(pride), ... I am Melanesia, I am Polynesia,
I am Micronesia, shine Pasific, shine Pasifica.”. – Pröva att säga detta om oss i Norden … I Papua Nya Guinea säger man som
i USA: "We pledge to stand together as One
People, One Nation, One Country. God
bless Papua New Guinea." även i skolorna.
Man kan sammanfatta nationalismens
medvetande, vilken fick ett motto genom
franska revolutionen: frihet, jämlikhet
och broderskap. Detta kom till Japan
1853, Kina 1898 men där sammanblandades det tyvärr med kommunism 1921
(Liah Greenfeld). Till Indonesien och
Melanesien kom detta 1975 och 198o, vilket ovan nyss sagda visar.

Till minne
Medlemmar som rapporterats avlidna
sedan förra numret av Forum Antroposofi.
Luise von Schwerin
* 1948 o2 13 † 2o2o o2 18, Marburg (DE)
Lone Marmor Sunnasten
* 1952 o3 2o † 2o2o o1 o1, Bjuråker
Marianne Vetterfalk
* 193o o3 27 † 2o19 12 o9, Järna
Lars Lundmark
* 1944 o5 25 † 2o19 o4 11, Ringarum
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

lev na dst eck n i ng

Kaj Tropp
* 1927 o6 3o † 2o19 11 2o, Orust
Kaj Tropp föddes den 3o juni 1927 i Göteborg och dog, 92 år gammal, den 2o november 2o19 på Orust. Kaj var djupt förbunden med antroposofin under hela sitt
vuxna liv. Ett första möte med den skedde
genom hans sju år yngre syster Ulla, som
i sin tur hade funnit den genom läraren
och musikern Karl-Henrik Stenström, på
den tiden verksam i Göteborg, som även
var nära knuten till Kristensamfundet.
Syskonen Kaj och Ulla växte upp i Göteborg. Kaj fick som barn tuberkulos, vilken
läkte ut, men han var en aning klen och
svag, god anledning till att bli mobbad i
skolan. Familjen höll samman – det var
nödvändigt eftersom faderns alkoholmissbruk gjorde livet svårt för dem alla.
Klädaffären gick i konkurs. När Kaj var
sexton dog hans far bokstavligen i hans
armar. Kaj kände omedelbart ett djupt ansvar för mor och syster och en inre plikt
att ta hand om dem. En djup pliktkänsla
blev ett väsentligt ledmotiv i hans liv. Kaj
var mångsidig begåvad: han sjöng gärna
till gitarr. Han läste mycket, också poesi
samtidigt som han var duktig i naturvetenskapliga ämnen. Han drömde om att
bli läkare men det fanns ingen ekonomi
för studierna. Han börjar läsa Hermodskurser på egen hand som ledde fram till
en ingenjörexamen. Kaj och hans första
hustru Inger grundar familj, med 28 blir
han far till det första av de tre barnen som
de får tillsammans, Vivica, Åse och Jan.
Senare tillkommer Maria och Magdalena,
vilka han får tillsammans med sin andra
hustru Helena. Barnen får uppleva mycket
fint tillsammans med far, seglatser, fjällvandringar, musik och även mycket glädje
och humor. Men det finns också en melankolisk sida i Kaj. Omgivningen upplever
honom då som inte närvarande, han är
försjunken i tankar, är sysselsatt med sig
själv och utmaningarna som ödet har utsatt honom för. Han tiger.
Kaj arbetar på Vattenverket där han blir
verksam i många år. För några år han stationerad i Jämtland men återvänder sedan
till Stockholm. Han är en mycket uppskattat arbetskamrat och kunde säkert gjort
en framgångsrik karriär. Men mötet med
antroposofin hade vidgad hans syn på
livet, nya ideal som stod inför hans inre
blick trängde på förändring. Den nya pedagogiken, inspirerad av antroposo
fin
skulle bli det han hade väntat på. Han när-

mar sig Kristofferskolan, går en Waldorf
lärarutbildning och som 49-åring går
hans dröm i uppfyllelse; han står som lärare inför en förväntansfull barnaskara.
Han förbinder sig helt och hållet med skolans liv och uppskattas av kolleger, barn
och föräldrar. Han blir ett viktigt stöd för
många människor i skolans och är en uppskattad medlare i svåra situationer. Om
det inte hade varit för hälsans skull – det
är hjärtat – hade han helt säkert fört även
nästa kull genom de åtta åren. Istället ställer han sina krafter till förfogande för lärarutbildningen, senare huvudsakligen
för förskollärare.
Vid 67 års ålder kommer Kaj in i en svår
existentiell och hälsomässig kris som
hjärtat nästan inte mäktar med. I samband
med det brister en hoppfull relation. Men
han kommer igenom!
Nu får vi gå tillbaka 17-18 år. Kaj är då
femtio. På ett sommarmöte i Norge som
Kristensamfundet anordnat, möts han
och Vendela Klose för första gången, de
upplever sig som själsfränder. Ibland utbyts tankar under årens gång, man brevväxlar, några få gånger möts de. Men nu
förs deras vägar samman. Så småningom
– när Kaj avslutat sitt engagemang för
förskollärarutbildningen – finner de till
Orust, där de bosätter sig. Ett nytt, rikt,
lyckligt gemensamt liv, som varar i 24 år
tar sin början. När Kajs krafter börjar
ge vika är Vendela ett starkt och tryggt
stöd. De sista två åren i livet kämpar Kaj
med en svår cancersjukdom. Nästan outhärdliga smärtor bär han med inre kraft
utan att klaga. Han får ta emot den sista
smörjelsen några månader innan han dör
hemma på Orust. Vendela är med honom.
Kaj Tropp har betytt mycket för väldigt
många människor, för den stora familjen, för kolleger, för elever och vänner.
Man kände sig alltid välkommen hos Kaj.
Även då han blivit över nittio år gammal
upplevde man ett enastående barnasinne i livskonstnären. Vid besök uppstod
nästa genast ljusburna samtal, det fanns
alltid en stämning av hopp och tillförsikt
kring honom.
Felix Nieriker
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Årsmöte för Antroposofiska
Sällskapet i Sverige 2o2o
Kallelse till årsmöte lördagen den 28 mars kl 1o–16

Antroposofiska Sällskapets lokal, Robyggehuset, Ytterjärna
Program för årsmötet
Kl 1o.oo-12.oo Dåtid, nutid, framtid.
Inbjudan till utbyte av erfarenheter med
möjlighet att träffa de tre nya ledamötena,
nya generalsekreteraren, två ledamöter
som slutar och två ledamöter som fortsätter.
Kl 12.3o–13.3o Lunch
Kl 13.3o-16.oo Minnesstund för de döda
och årsmötesförhandling
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av protokollförande och två
justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande att mötet är
stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av dagordningen
7. Verksamhetsberättelse 2o19
8. Revisorernas berättelser
9. Fastställande av resultat- och
balansräkning
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. Stadgeändring:
Bekräftande av Höstmötets beslut till ändring av punkterna 1o och 11 i stadgarna.
I punkt 1o stryks sista raden i andra
stycket: ”Omval kan ske högst tre gånger
i följd.”
I punkt 11 stryks sista raden: ”Omval kan
ske tre gånger i följd.”.
16. Motioner och styrelsens förslag
17. Fastställande av tidpunkt för
höstmötet 2o2o
18. Övriga frågor som rör föreningen
19. Stämmans avslutande
Grundstenen läses som avslutning

Verksamhetsberättelse
Styrelsen

Arbetsåret inleddes med sällskapets vintermöte som ägde rum på Örjanskolan
kring temat “Konst och förvandling”. Inspirerande bidrag gavs av Berit Fröseth,
Ulf Wagner och Janne Silvasti.
Årsmötet och höstmöte genomfördes
enligt stadgarna.
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under året. Därutöver många arbetsoch förberedelsemöten som direkt har
med styrelsearbetet att göra och dessutom
har styrelsens ledamöter deltagit i många
av Antroposofiska Sällskapets och Fria
Högskolan för Antroposofis möten och
konferenser.
Särskilt kan nämnas sektionssamrådset, högskolekretsen, den nordiska högskolekonferensen under hösten, ett gemensamt nordiskt styrelsemöte i Oslo den
26-28 April (tillsammans med styrelserna
för de antroposofiska Sällskapen i Norge, Danmark, Finland, Island, Estland)
Dessutom har styrelsen genomfört en studieresa till New York i februari i samband
med utställningen av Hilma af Klints verk
på Guggenheim museet. Styrelsen besökte
även spring Valley där Dorothea Mier tog
emot och visade platsen för oss.
I augusti deltog hela styrelsen i Höskolekonferensen i London där alla 19 klasstimmar hölls.
Ett särskilt arbete under år 2o19 har varit
beslutet att hyra Robyggelokalen i Ytterjärna och iordningsställande av denna. Styrelsen hade länge fört diskussioner om att
Antroposofiska Sällskapet ska ha en egen
lokal. En välbesökt invigninsfest hölls den
24 maj med gemensamt arbete kring Antroposofiska Sällskapets identitet som leddes
framgånsrikt av unga människor från YIP.
Inom den Allmänna Sektionen arrangerade vi ett nordiskt Högskolemöte
mellan den 11 och 13 oktober. Som klassläsare deltog Claus Peter Röh och Paul
Makay ifrån Goetheanum. Robyggesalen
var fylld till brädden med stundtals över
hundra deltagare.

Antroposofiska Sällskapet har även år
2o19 fått ta emot en testamenterade gåvor
. Mera information finns i en särskild ekonomisk kommentar
Styrelsen har påbörjat ett arbete kring
frågan hur pengarna kommer till bäst
möjliga användning och förvaltning enligt Antroposofiska Sällskapets ändamål.
För styrelsen
Erland Kornfeld

Publikationer
* Forum Antroposofi utkom fyra gånger
med en upplaga på 21oo ex. Redaktionskommitté: Berit Fröseth, Tobias Ossmark,
Felix Nieriker, Göran Nilo. Projektledare:
Joel Hallklint.
* Webb: www.antroposofi.nu, facebook.
Redaktör: Joel Hallklint.
Sekretariat och servicefunktioner
Joel Hallklint 5o% tjänst. Uppgifter:
Medlemsregister, ekonomisk administration, medlemskommunikation, mötesadministration m.m.
Medlemstatistik
1429 medlemmar i december 2o18
+38 medlemmar 2o19 (2o18 +34)
+4 flyttade medlemskap till svenska landssällskapet 2o19
- 23 medlemmar sade upp sitt medlemskap 2o19 (2o18: -17)
-13 medlemmar meddelades avlidna 2o19
(2o18: -26)
- 1 tappat medlemskap (nås ej) 2o19
1434 medlemmar i december 2o19
Valberedningens förslag till årsmötet
För nyval av styrelseledamöter:
Sussie Hansen, Annie Meijer och
Daniel Ekman. För omval: Janne Silvasti.
För nyval generalsekreterare: Janne Silvasti.
För Nyval valberedning:
Pernilla Fogelqvist, Marius Wahl Gran
och Benedikt von Schoultz.
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Fria Högskolan för Antroposofi
i Sverige 2o19
Om man som medlem i Antroposofiska
Sällskapet, förutom att vara intresserad
av antroposofin också blivit så inspirerad att man vill representera den och dess
konsekvenser i livet, då kan man gå in i
Fria Högskolan.
Detta att handla inspirerad av antroposofi innebär inte att följa några färdiga
råd eller regler utan att använda den som
ett sätt att ”forska i vad det allmänmänskliga är”, som Steiner vid ett tillfälle
beskriver det. Förstådd på detta sätt blir
antroposofin att öppet och intresserat
förhålla sig till världen och inte en dogmatisk tvångströja. Forskning betyder
i det här fallet något som var och en kan
utföra när som helst: att intressera sig för
sitt eget liv som forskningsobjekt. I den
betydelsen handlar det alltså här om en
högskola, en verksamhet där människor
bedriver forskning.
Inom Högskolan sker ett meditativt
forskningsarbete som får sina konsekvenser i det utåtriktade arbetet. För att
ha en förbindelse mellan det interna och
det utåtriktade arbetet samverkar högskolemedlemmar inom olika yrkesområden i s.k. sektioner av Högskolan. I dessa
sektioner bearbetas forskningsansatser
och erfarenheter inom ett yrkesområde
men där tas också initiativ till samverkan
med olika individer och grupper i samhället. Så finns det idag sektionsgrupper för en rad arbetsfält bl.a. pedagogik,
medicin, läkepedagogik, konst, jordbruk
och näring, naturvetenskap.
Fria Högskolan finns såsom Antroposofiska Sällskapet i många länder och
har ett organisationscentrum i Dornach,
Schweiz. I Sverige sker det meditativa arbetet på många platser och även några av
sektionerna är verksamma här.
Allmänna sektionen är alla medlemmar i
Högskolan medlemmar av.
Inom allmänna sektionen i Sverige finns
några arbetsgrupperingar:
Klasstimmar - Meditationsarbete
Under 2o19 skedde det gemensamma bearbetandet av meditationerna i Högskolan i olika grupper, bl.a. i s.k. klasstimmar, på 1o orter i Sverige: Umeå, Dormsjö,
Örebro, Stockholm, Järna, Norrköping,
Göteborg, Växjö, Kalmar och Baskemölla
(Skåne). De personer som tagit på sig att
förmedla de speciella meditationer som
man arbetar med inom Högskolan kallas
klassansvariga. I december var 18 personer klassansvariga. Mer information om
vem som är ansvarig på vilken plats finns
i Forum.

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. 2o19 möttes högskolekollegiet i mars i Stockholm. I oktober
hade högskolekollegiet ett kortare möte i
samband med det nordiska högskolemötet. Claus-Peter Röh, en av ledarna för pedagogiska sektionen och Paul Mackay, tidigare medlem av Styrelsen av allmänna
Antroposofiska Sällskapet, deltog under
en del av mötet tillsammans med styrelsen för Sällskapet i Sverige. Temat var
den Allmänna sektionens uppgifter i vår
tid.
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 Ytterjärna.
Mer om Högskolekretsen på annan
plats i verksamhetsberättelsen.
Under 2o19 arrangerades två högskolemöten i Kulturhuset i Ytterjärna, en
”Sommarverkstad” 2 dagar i juli och en
”Vinterverkstad” 2 dagar i december där
meditationsarbete med Fria Högskolans
mantra varvades med samtal och eurytmi.
För övrigt finns många mindre grupper runt om i landet som på olika sätt arbetar med Fria Högskolans meditationer.
Anna Hallström
Nordiskt högskolemöte i Järna
oktober 2o19
Helgen 11-13 oktober möttes över 1oo
medlemmar av Fria högskolan för antroposofi i Järna till en nordisk konferens.
Antroposofiska sällskapets nya lokal i
Robyggehuset kunde alla rymma alla, för
föredrag och klasstimmar. Det visade sig
att det rummet verkligen ger en vacker
och värdig inramning till ett sådant fördjupningsarbete.
I inbjudan skrev vi: Hur kan en hoppfull vision av människan och hennes
möjligheter göra sig gällande i vår tid
som präglas av främlingskap och ett
hårdnande samhällsklimat?

Vår förhoppning med mötet var att ”tända en gnista” i medlemmar av den Fria
högskolan och för att se möjligheter att ge
ett bidrag in i brännande tidsfrågor.
Claus-Peter Röh och Paul Mackay från
Goetheanum var inbjudna att ge bidrag
i samtal, föredrag och klasstimmar. Paul
Mackay påminde oss om att det nu var 28
år sedan som alla 19 klasstimmar hölls i
det ännu inte helt färdigställda Kulturhuset. Det mötet var tänkt som ett crescendo
för ett arbete som Jørgen Smit hade gjort
inom det internationella ungdomsarbetet. Även högskolemedlemmar från Norden var då inbjudna. Han gick bort strax
innan mötet, men han hade hunnit be
fyra personer att genomföra det. Det var
Arne Klingborg, Michaela Glöckler, Sergej Prokofjeff och Paul Mackay. Många av
oss som nu var närvarande var också med
de sommarveckorna 1991 och blev djupt
berörda av hur Paul Mackay satte de här
mötena i samband med varandra. Kanske
det är möjligt att ta nya steg nu, att det här
mötet kan vara en ny början.
Vi får se tiden an och vårda de frön
som nu sattes i den luckrade jorden. Ett
initiativ som väcktes var att göra alla 19
klasstimmar på nordisk basis, förslagsvis
2o21. Ett annat förslag var att hålla högskolemöten vid samma tidpunkt i de olika nordiska länderna, för en gemensam
förstärkning. Mats-Ola Ohlsson

Sektionen för lantbruk och näring 2o19
och biodynamisk odling i Sverige.
Sektionskretsen har under året träffats 4
gånger och tagit initiativ till 6 samrådsmöten för samordning, tillsammans med
en större krets verksamma inom det biodynamiska arbetet.
Årets tema från sektionen i Dornach
var: Att finna vägar till det andliga i jordbruket. Den svenska sektionen bearbetade frågeställningen: andliga aspekter
i biodynamisk odling. Olika personer
berättade helt utifrån sina egna livserfarenheter, hur andliga aspekter visar sig
i arbetet i vardagen. Det blev uppenbart
hur detta tema berör själva kärnan för
den biodynamiska impulsen och behöver
ständigt belysas.
Biodynamiska mjölkgårdar i Järnatrakten har under en viss tid haft möjlighet at leverera mjölk till Järna Mejeri,
som har betalat ett merpris för den biodynamiska kvalitén. Mejeriets verksamhet har stegvis trappats ner och upphör
tyvärr helt sista februari i år, på grund av
underskott i verksamheten. Detta leder i
sin tur till stora problem för jordbruken,
som inte längre kan sälja mjölken som
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biodynamisk mjölk till ett merpris som
behövs för alla extra insatser som görs
med skötseln av djuren. En grupp intresserade konsumenter har börjat träffas i
Järna, för att undersöka möjligheter hur
den biodynamiska mjölken även i fortsättningen skulle kunna nå ut till konsumenter.
För flera jordbruk är situationen mycket svår, eftersom deras produkter, såsom
spannmål, mjölk och kött behöver ett biodynamiskt förädlingsled innan de kan nå
konsumenter som biodynamiskt odlade
livsmedel.
Glädjande är att odlaren Niklas Dagman har en egen gårdskvarn och kan
producera svenskt biodynamiskt mjöl.
Detta möjliggör bland annat att Järna
Bageri kan baka några Demeter bröd på
Dagmans mjöl.
En annan glädjande utveckling sker på
Solmarka gård utanför Kalmar, som utöver den Demetercertifierade bageriverksamheten, nu också har ett Demetercertifierat gårdsmejeri. Mjölk från Solmarka
gård förädlas där till flera olika produkter.
Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet 2o19
Under 2o19 har SBFI arbetat för att stärka
sitt nätverk, både inom den biodynamiska odlingen och med andra forskare i
Sverige och internationellt. Detta sker genom gemensamma ansökningar och projekt, liksom genom möten och konferenser där ett mer förutsättningslöst utbyte
kan ske. Så har SBFI tex deltagit i Lantbrukskonferensen i Goetheanum liksom
i regelbundna samråd vid sektionen för
lantbruk och näring i Järna.
SBFI har fortsatt samarbetet med Rosendals trädgård kring 2ooo kvm som bygger på SBFIs och BERAS forskning kring
ekologiskt kretsloppsjordbruk, där djurhållning och växtodling bildar en helhet,
och kring vad vi människor ska äta för
att vi och planeten ska må bra. Konceptet
och odlingen har beskrivits närmare i Ytterjärna forum. Under 2o19 startades projektet 2ooom2 Baltic, som omfattar även
Estland och Polen. Med stöd av Svenska
Institutet samarbetar SBFI med partner i
dessa länder för att sprida konceptet runt
Östersjön.
Genom projektet Återföring av växtnäring till åkermark, Skilleby våtmark har
SBFI, tillsammans med lantbrukare och
rådgivare visat hur man på ett konkret
sätt kan tillvarata sedimentet från våtmarker som ett led i att minska övergödningen av Östersjön.
SBFI är stolt över att ha nominerat Holger van der Woude till WWF:s Östersjöbonde 2o19 – där Holger tog hem den svenska

segern för sitt stora engagemang för Östersjön i sitt dagliga arbete.
Biodynamic Initiative for the Next Generation Nordic 2o19
BINGN (Biodynamic Initiative for the
Next Generation Nordic) är en treårig
nordisk lärlingsutbildning i biodynamiskt lantbruk. Under 2o19 examinerades 6 studenter, bland dem BINGN:s
första svenska student. Teamet har också
utvidgats med ytterligare en svensk medarbetare – Brigid Lefevre, som utgör ett
värdefullt tillskott till utbildningen. 7
studenter gick under 2o19 sitt första år
och under 2o2o antogs en ny grupp studenter. BINGN är nu helt etablerad och
har vunnit internationellt erkännande i
den biodynamiska rörelsen. Trots detta
är det fortsatt svårt att rekrytera svenska
studenter, något som vi behöver arbeta
med på bred front i framtiden.
Skillebyholms trädgårdsutbildning 2o19
Under 2o19 har utbildningarna gått för
högtryck med fulla klasser i samtliga utbildningar. Vi har utökat vår auktorisation inom kommunal vuxenutbildning
med åtta nya betygsrätter i gymnasiekurser inom odling och trädgård.
I april startade vi nya utbildningssatsningen SFI Park och trädgård i samarbete med Botkyrka kommun och Boodla.
Det är första gången som Skillebyholm
har utbildning på annan ort. Nationellt
centrum för svenska som andraspråk har
följt utbildningen med stort intresse, en
rapport väntas i början av 2o2o.
Deltidsutbildningen fortsätter med
fyra årskurser med sammanlagt 6o deltagare.
Komvux har nytt intag varje termin,
sammanlagt studerade 42 personer under
2o19.
SFI Park och trädgård startade i april
med 12 elever.
Yrkeshögskoleutbildningen
”Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap” startade i augusti med 23 studerande.
Välbesökta kortkurser hölls i samarbete med Folkuniversitetet och Varma kök.
Sofi Gerber, Daniel Hörberg Björklund,
Thomas Lüthi

Sektionen för näring
Sektionen för näring inom sektionen för
biodynamiskt lantbruk har bedrivit föredrags- och undervisningsverksamhet
under 2o19. Ulrike von Schoultz har deltagit i två internationella sektionsmöten
under året.

Höstens värd för mötet var Spielberger
Mühle i Brackenheim .
Inbjudan genom sektionsmedlem Isabell Hildermann med studiebesök på
Spielberger Mühle.

Sektionen för talande och musicerande
konster
Sektionen för talande och musicerande
konster fortsatte sitt arbetet med Rudolf
Steiners mysteriedramer.
Järna dramagrupp uppförde ”Väktaren
vid Tröskeln ” och ”Själarna vaknar” på
Ytterjärna Kulturhus.
Mötets tema med föredrag av Michael
Debus var ”Mysteriedramer i vår tids
apokalyps”.
Den 11. oktober visade Järnas dramagrupp några bilder ur dramerna tre och
fyra i samband med det nordiska högskolemötet.
Temat var naturvetaren Dr. Straders
möte med Ahriman och bilderna 3/5
,3/8 4/3 och 4/15 visades på Kulturhusets
scen.
Produktionsansvar och koordinator
för sektionen
Ulrike von Schoultz

Pedagogiska sektionskretsens
verksamhet 2o19
Sektionskretsen möts fyra heldagar per
år. Deltagarna arbetar med högskolans
klasstimmar och samtalar om aktuella
frågor inom det pedagogiska området.
En grupp utses att planera och genomföra det årliga Svenska Waldorflärarmötet. 2o19 års Waldorflärarmöte var en del
av det världsvida firandet av waldorfskolerörelsens hundraårsjubileum. Bokad föredragshållare var Jost Schieren, som är
professor vid Alanushochschule i Alster,
Bonn. Dock fick han strax innan mötet
personliga förhinder. Johan Green från
WLH trädde in och höll tre mycket uppskattade föredrag.Som vanligt var programmet kompletterat med seminarier.
Därefter arbetade en planeringsgrupp
vidare inför 2o2o års lärarmöte.
Pedagogiska sektionen möjliggjorde att
Ola Wauge kunde delta i Internationellt
Forum för Waldorfpedagogik. Den har
även gett ett bidrag på 15 ooo kronor till
den årliga svenska eurytmifestivalen för
ungdomar, ett bidrag på € 1ooo till Pädagogische Sektion, Dornach, Schweiz,
samt ett resebidrag för deltagande i ett
pedagogiskt sektionsmöte i Dornach.
Vid tre tillfällen under 2o19 har också
pedagogiska sektionen varit representerad vid sektionssamrådets möten.
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Vi har fört samtal om att kunna vidga vår
geografiska horisont till möten även i Göteborg eller Norrköping.
Malte Nordling

Bildsektionen 2o19
Året 2o19 hade Bildsektionen två arrangemang. I slutet av juni visades en utställning i Kulturhuset i Järna i samband med
uppförandet av Rudolf Steiners mysteriedramer. I teatern eller ”allkonstverket” är det scenografin som representerar
bildkonsten. Tanken var att utställningen
skulle bidra som ett självständigt berikande element under mysteriedramaveckan.
15 konstnärer var engagerade i arbetet
med måleri, skulptur och installation och
inspirerades av olika teman. Steiners dramer är inte fysiskt teater, utan består till
största del av dialoger och reflektioner
som uttrycker inre psykologiska andliga
skeenden. Det visade sig att flera av konstnärer tog utgångspunkt i tröskelupplevelsen och erfarenheten av dubbelgångaren.
Kulturhusets foajé är lite ägnad som utställningslokal. De arkitektoniska formerna är uttrycksfulla i sig, och det är
svårt att hitta en bra plats för konstverken. Arne Klingborg talade i sin tid varmt
för konst som en integrerad del av miljön,
och var inte i första hand intresserad av
separata utställningar. När man tar ner
en utställning, märker man ändå att det
känns lite tomt. Även om en utställning
inte kan gestaltas perfekt, kan man uppleva att den sociala aktiviteten, det att något händer i huset, har ett stort värde i sig.
I oktober arrangerade Bildsektionen en
konferens med konstnärerna Hilmar
Fredriksen och Anne Rolfsen från Oslo.
Rubriken var ”Att följa medvetandets
vandringar” - Hur uppstår konst? I vilket
sinnestillstånd blir den till? Om centralkompositioner, mandala och andra visuella mysterier. Hilmar och Anne är båda
etablerade konstnärer i Norge med ett
särskilt intresse för olika andliga inspirationskällor; Symbol, mandala, teosofi,
kristna och buddhistiska symbol, samt
Goethes färglära. Hilmar arbetar med
ett flertal uttrycksformer; performance,
film, installation, måleri och objekt. Hos
honom ser man en lekfullhet och ett inflytande från dadaismen. Vi fick uppleva
fyra korta performancer och sedan berättade han om sin konst.
Anne arbetar med måleri, teckning och
collage. Uttrycket är abstrakt med dekorativa element. Ibland är det fria former
eller också det hon kallar centralkompositioner med en fast symmetrisk komposition. Anne har inspirerats av Hilma af

Klint, såväl som den schweiziska bildkonstnären Emma Kunz. Tillsammans
fick vi göra konstnärliga övningar, ett
mer meditativt arbete, med centralkomposition på rutpapper.
Berit Frøseth och Marius Wahl Gran
bidrog med föredrag med ett innehåll inspirerad av den antroposofiska konstimpulsen. Temat var symbol, sigill och förvandling hos Rudolf Steiner och Hilma af
Klint. Kanske hade man hoppats att flera
lokala konstnärer hade hittat vägen till
Robygge denna helg, framförallt konstnärer med ett intresse för mer experimentella konstformer.
Berit Frøseth och Filip Henley lämnar
nu uppgiften som ansvariga för Bildsektionen efter tio år och Ulf Sand tar över
koordineringen av arbetet tills vidare.
Berit Frøseth

Verksamhetsberättelse för medicinska
sektionsområdet 2o19
Det gångna året har inneburit dramatiska
negativa förändringar för den antroposofiska medicinen i Sverige och särskilt
i Järna. Den dispens som funnits under
många år för de antroposofiska läkemedlen upphörde att gälla 1 september, vilket
betydde att de inte längre är tillåtna att
säljas i Sverige.
Stiftelsen Vidarklinikens avtal med
Stockholms läns landsting upphörde att
gälla 31 mars 2o18. Som följd av det blev
det ekonomiskt omöjligt att driva Vidar
rehab som avslutade verksamheten under våren och 13 augusti gick stiftelsen i
konkurs, vilket ledde till att även Vidar
vårdcentral upphörde en månad senare.
Läkarna och sjuksköterskorna därifrån
har sedan spritt sig till flera olika arbetsplatser.
Det händer också många positiva saker. I slutet av året har barnmorskan
Kirsten Nisted och barnläkaren Susanne
Wärnhjelm öppnat en privat mottagning
i Järna, som fått namnet Phoenix mottagningen. Efter årskiftet har flera läkare
och terapeuter anslutit sig dit.
Under 2o19 har vi som utgjort en förberedelsegrupp för program till möten
inom medicinska och läkepedagogiska
sektionen anordnat 6 tema-möten i Vidarsalen på Vidarkliniken. Vi har utvidgat
vår grupp i höstas med Gerhard Böhme
och Elisabeth Broager-Grön. Sedan tidigare är Anne-Ingeborg Haugholt, Adja
Asmussen, Dick Tibbling och Kristian
Holmberg med i denna grupp. På vårens
temamöten bearbetade vi ljuset i vård och
terapier som medicinska sektionsledningen i Goetheanum impulserat till. De
senaste sektionskrets-mötena har vi tagit

upp nästa tema från Goetheanum om själens behov av läkning med tema: IT och
skärmars påverkan på barnets själsliga
och kroppsliga utveckling och sedan: De
livgivande och läkande krafterna i berättelser och bilder
Vi tillfrågar läkare, sjuksköterskor och
terapeuter att förbereda bidrag ur sin erfarenhet till dessa teman och blir också
utrymme för samtal i smågrupper och i
plenum. Mötena har samlat 2o-4o deltagare.
SAMT (svenska förbundet för Antroposofisk Medicin och Terapi) har i samverkan med LAOM´s styrelse arbetat fram
riktlinjer för kvalitetsäkring, hur terapeuter ska kunna arbeta med patienter
även utan samverkan med en läkare. En
tvärprofesionell kurs genomfördes: ”Intuitionen och manualen i mötet med patienten”. Egenvårdsråd har utarbetats och
spelats in. De finns under namnet Hjälpsamt på Facebook och på Instagram. De
är mycket uppskattade och har fått stor
spridning. Råden publiceras också på Ytterjärna Forum . I det projektet har även
läkar-intervjuer om olika sjukdomar publicerats på Youtube.
Inom läkarföreningen LAOM, läkeeurytmiföreningen och konstterapi-föreningen FAKT har behovet av en generationsväxling blivit tydligt. Men det är inte
så lätt att engagera yngre kollegor.
Inom LAOM har man diskuterat vaccinationsfrågan efter internationella publiceringen från medicinska sektionen i
Goetheanum där det tydliggörs att läkare
inom antroposofisk medicin inte är generella motståndare till vaccination.
I regi av Järna Akademi och sjuksköterskeförbundet SAL ordnas kurser i
basal omvårdnad fr a för medarbetare i
socialterapeutiska och läkepedagogiska
verksamheter. På Karolinska institutet
har det gått att anordna en frivillig kurs
för sjuksköterskestuderande i Integrativ
medicin med Tine Ranheim som kursledare. En frivilligt studiebesök ingår på
ett tomt Vidarkliniken för att bese arkitektoniska aspekter på läkande verkan
lyssna på föredrag av Ursula Flatters.
Hösten 2o17 beslutade Värna ( rikstäckande branschorganisation för läkepedagogik och socialterapi ) att genomföra ett
treårigt projekt ”Värnagarantin”, för att
pröva hur det går att arbeta med Värnas
sju kärnvärden i praktiken.
Nu har en slutrapport färdigställts som
beskriver projektet och de processer som
har kommit tillstånd. Rapporten ska utgöra ett underlag för att bedöma hur man
ska vidareutveckla arbetet med vårdgarantin.
14 februari 2o2o på uppdrag från förberedelsegruppen, Kristian Holmberg
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Presentation av fyra nyval föreslagna av
valberedningen till årsmötet.
Att skapa rum för möten
Sussie Hansen är nominerad som ny styrelseledamot
Det är inte alltid lätt att identifiera sin
egen livsuppgift. Och har man väl hittat
sin röda tråd ska man också förfoga över
viljekraften att följa den. Somliga människor lyckas med båda bedrifterna.

Ekonomisk kommentar
Kära medlemmar
2o19 har ur många aspekter varit ett framgångsrikt år för det Antroposofiska Sällskapet i Sverige.
Vi har fått tillgång till en underbar lokal som har inneburit att AS fått en egen
plats och kunnat börja skapa ett eget rum
där Antroposofia har fått sin yttre och
inre form.
Många möten har redan fyllt lokalen som
sjuder av liv och aktivitet.
Orsakerna till att vi vågat ta detta steg ur
ett ekonomiskt perspektiv beror på de
stora gåvor, i form av testamenten, som
tre medlemmar har givit oss.
Detta är ett helt nytt inslag i Antroposofiska Sällskapets verksamhet. Därför
är det viktigt att en större krets sänder
varma tankar till de människor som följer vårat arbete från en annan tillvaro och
alldeles speciellt dessa tre, Sven Schalin,
Rita Wessius och Wiola Karlén.
Testamentena har skapat en arbetsro för
styrelsen och fört med sig att vi kan fokusera vårat arbete på andra frågor än ekonomi. Det är även lättare att rekrytera nya
medlemmar i styrelsen, speciellt yngre,
när arbetet kan riktas mot de antroposofiska uppgifterna.

Det kommer också att medföra att Sällskapet har lättare att stödja sektionernas
arbete.
Om det finns medlemmar som kan tänka
sig att ha detta i åtanke när man funderar
på hur de egna kvarlåtenskaperna skall
planeras, kan vi i styrelsen gärna hjälpa
till med mallar eller svara på frågor.
En annan fråga som jag skulle vilja förmedla kommer ur samarbetet med Goetheanum. För deras finansiella arbete är
det till stor hjälp ju tidigare varje land
kan betala in sitt bidrag, helst i början på
året.
För att detta skall vara möjligt är det viktigt att veta hur stora bidrag som kommer
in. Därför vill jag uppmana medlemmar
och verksamheter att betala in sina bidrag så tidigt som möjligt på året. De som
betalar genom autogiro eller motsvarande kan fortsätta då vi ju hos dem kan förutse hur mycket det blir.
Med ett varmt tack för allt stöd
Erland Kornfeld, ordförande

Naturligtvis besöker du Kulturhuset i Ytterjärna för att lyssna på en konsert eller
uppleva någon annan föreställning i den
storartade salen. Men också om du söker
en god natts sömn har du kommit rätt
här, eftersom biljettkassan fungerar även
som hotellreception. Och den gästvänliga människa som hjälper dig med ett rum
ser ut att ha funnit sin livsuppgift.
Att bereda rum åt andra människor visar
sig nämligen snart att vara den röda tråden i Sussie Hansens liv, något som hon
har följt åtminstone sedan hon slutat skolan. Ja, kanske tidigare ändå, om man vill
räkna tonårsengagemanget i 4H-rörelsen
som en första trådända.
Ett väl utvecklat viljeliv är en god förutsättning om man vill lära sig att hålla fast
vid sin röda tråd och följa den.
”Redan som barn fick jag en chans att
öva viljan varje dag”, säger Sussie. ”Från
tredje klass pendlade jag dagligen från
Alingsås till waldorfskolan i Göteborg.
Under hela skoltiden.”
De andligt sökande föräldrarna hade
upptäckt antroposofin redan när Sussie
var liten. Mamman, som var specialpedagog i en kommunal skola, målade våtti-vått med sina elever. Och då Sussie inte
trivdes i skolan i Alingsås var det ett lätt
beslut att låta henne pendla tillsammans
med storasystern som redan gick på waldorfskolan i Göteborg. De upplevde skolan som en oas i storstaden.
”När jag blev äldre växte ju nyfikenheten
och jag ville veta vad som låg bakom den
där pedagogiken. Vem var Rudolf Steiner? Vad är antroposofi? Så vi bildade en
elevgrupp som studerade de här frågorna.”
Systern började senare på waldorflärarutbildningen i Järna, och när Sussie hälsade på henne blev det en stor upplevelse:
”Vilket ställe! tänkte jag. Och sommaren 1996, innan jag började sista klassen,
deltog jag i ett ungdomsmöte i Järna. Jag
minns fortfarande den påtagliga begeistringen hos dem som drev stället, inte
minst hos Arne Klingborg. Samtidigt
kändes det som en naturlig del av livet att
få träffa dem.”
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Efter ett år i USA flyttade Sussie till Göteborg men kände snart att hon ville
fortsätta arbeta med ungdomsmötena i
Järna. I två år skötte hon så sekretariatet
på Rudolf Steinerseminariet tillsammans
med Astrid Andersson.
”Jag lärde mig mycket av henne”, säger
Sussie. ”Det var ju förändringarnas tid:
en efter en kom utbildningslinjerna till
ett avslut. Människorna visade olika reaktioner, allt från sorg över det gamla till
entusiasm inför något nytt.”
Därefter blev det utbildning i läkepedagogik och sju års arbete på Norrbyvälle i Järna. Där såg Mats-Ola Olsson
hennes fallenhet för att bygga broar och
skapa mötesrum. Han skickade henne till
Dornach där Elisabeth Wirsching ledde
Ungdomssektionens arbete men även initierade studiegrupper utanför sektionen.
Sussie engagerade sig alltmer i genomförandet av internationella ungdomsmöten,
så att grundandet av YIP, Youth Initiative
Program, blev en självklar konsekvens.
Men den röda tråden skulle följas vidare. Och var kan man skapa bättre mötesrum än på hotell? Så Sussie gick en yrkeshögskola i hotellbranschen och drömde
om att öppna eget hotell någonstans.
”Men jag märkte att det var i Järna jag
ville vara. Jag älskar den här platsen och
känner mig förbunden med all kreativitet
som finns här.”
Naturligtvis möter hon också en och
annan människa som sörjer alla verksamheter som inte längre finns. Men
samtidigt är Sussie en solig optimist:
”Jag är tacksam över att ha fått bilden
från förr. Men jag vet också att potential finns att skapa något nytt, även om
det inte kan bli detsamma som en gång
fanns. Här kan vi skapa tillsammans.
Och jag vill bidra till det genom att knyta
ihop människor.”

Balansen mellan det individuella
och det sociala
Annie Meijer är nominerad till ny
styrelseledamot
I en tid då vi läser om sorgliga nyheter
från Storbritannien kan det behövas en
motvikt. När gamla gemensamma band
bryts sätter vi vårt hopp i unga människor som knyter nya band – över hela
världen.
Nej, det är inte helt tomt i Ytterjärna. Även
om gamla utbildningar och verksamheter är nedlagda kryllar det ibland av unga
människor från en mängd olika länder.
De vistas inte här hela tiden, men de kom-

mer regelbundet och vitaliserar platsen.
De som syns oftast är de som härute vänskapligt kallas yipparna: unga människor
som deltar i Youth Initiative Program, alltså
YIP. Det erbjuder ett helhetsprogram för
utbildning som utvidgar global förståelse
och personlig medvetenhet. YIP syftar
till att stärka unga människors förmåga
att ta personliga och kollektiva initiativ
inför dagens globala utmaningar, också
utifrån ett antroposofiskt synsätt.
Sedan många år hör Annie Meijer till
dem som håller i trådarna för det här initiativet. Som blivande psykolog och samtalsterapeut har hon dessutom en viktig
uppgift för studenternas individuella utveckling och sociala sammanhållning.
Det är ingen överdrift att säga att hennes
globala orientering har anlagts sedan
barnsben. Föräldrarna trodde inte på
det engelska skolsystemet men utnyttjade dess möjlighet till hemundervisning,
både för Annie och hennes tre äldre syskon. Man skulle lära känna världen och
vistades en tid i Indien. Därefter bar det
av till Tyskland, och de planerade nio
månaderna där blev till två och ett halvt
år. Här upptäckte nämligen föräldrarna
– och barnen – waldorfskolan och fann
äntligen en pedagogik de trodde på.
Hemma i England studerade Annie sedan geografi med inriktning på utvecklingsarbete. Med en Bachelorexamen
i fickan lämnade hon hemlandet som
21-åring för att arbeta på ett Camphill i
Tyskland.
”Det var härligt att möta antroposofin
på det sättet”, säger Annie. ”Efter mina år
på akademin var det underbart att få en
levande erfarenhet av antroposofi genom
att dagligen arbeta med inspirerande
människor.”
Det kändes därför helt naturligt att efter vistelsen i Tyskland åka vidare ner till
Schweiz, närmare bestämt till Dornach,
för att fördjupa förhållandet till antroposofin. Där klev hon rakt in i uppsättningen av Rudolf Steiners mysteriedramer
och blev så småningom Wilfried Hammachers regiassistent, senare även i arbetet med Goethes Faust.
”Jag riktigt sög i mig mysteriedramerna och älskar dem sedan dess.”
Att hon samtidigt lärde känna sin man
Reinoud i Dornach gjorde inte saken
sämre. Han arbetade inom Ungdomssektionen, och de flyttade till Sverige för
att bygga upp verksamheten med YIP,
för övrigt också gemensamt med Sussie
Hansen.
”När jag så fick barn var jag ju först hemma med dem, men så småningom gick jag
deltidsutbildningar i antroposofiskt samtals- och biografiarbete. Vilket jag senare

kompletterade med en Mastersexamen i
psykologi. De olika inriktningarna kan
fördjupa varandra.”
Något konstnärligt engagemang som
under en skådespelsperiod i England eller dramaarbetet vid Goetheanum kan
det inte bli tal om just nu. Annie vill finna
möjligheter att med sina engelska kvalifikationer kunna etablera sig som psykolog
i Sverige. Dessutom riktas fokus helt klart
på familjen.
”Men jag tycker det är viktigt att konsten genomsyrar allt vi gör. Genom konsten lär vi oss till exempel att planera
– men sedan också att spontant överge
planen. Den förmågan behövs i många
livssituationer.”
För tolv år sedan flyttade familjen till
Järna. De senaste årens politiska turbulens i hemlandet gör att Annie är glad
över att numera ha ett svenskt pass.
”Den nya utvecklingen måste ju leda
till problem. I en tid då vi behöver närma
oss varandra går man istället längre ifrån
varandra. Det är sorgligt.”
I YIP råder däremot en problemfri
kosmopolitisk anda. Studenterna lär sig
förstå och tolka varandra som individer
och upptäcker hur spännande varje människa är om man ser tillräckligt djupt.
”Vi får upp ögonen för varandra. Då ser
vi att allt beror på sociala relationer, och
inte i första hand på pengar. Det är viktigt
för mig att försöka arbeta utifrån vår tids
uppgifter och se hur de inverkar på våra
personliga liv. Det handlar om förhållandet mellan det högre och det lägre jaget.”

”Vi får inte isolera oss”
Daniel Ekman föreslås bli ny styrelseledamot
Att möta antroposofin kan leda till livsavgörande förändringar. Men också till
nya förmågor för att bygga broar mellan
olika strömningar inom samhällsutvecklingen. Det gäller att hålla balansen mellan centrum och periferi.
Det går inte längre att köpa matvaror på
Hofs Lifs i Växjö. Däremot kan man få sig
något annat till livs: kultur, möten, sociala projekt. Hofs Lifs är i dag en levande
mötesplats mitt i den lilla staden och
drivs av en förening med ett par hundra
medlemmar.
Daniel Ekman hör till initiativtagarna
och är en av dem som leder verksamheten. Han utstrålar pionjärens hela entusiasm och engagemang när han skildrar
arbetet i Växjö. Men det visar sig också att
det krävdes en gedigen yrkeserfarenhet
och djupgående förändringar för att nå

pr esen tation er
fram till dagens uppskattade kulturinsats.
Som beteendevetare med olika uppdrag i
maktens centrum var han fast förankrad
i verkligheten. Han arbetade med strategiska utvecklingsprojekt inom det som
på den tiden hette Landstingsförbundet,
dessförinnan på olika departement inom
Regeringskansliet. Blev det då en krock
när han i 33-årsålder mötte antroposofin?
”Det blev ett omedelbart igenkännande”, säger Daniel. ”Som om jag alltid vetat
det som jag nu tog del av. När jag läste antroposofisk litteratur visste jag ofta i förväg vad som skulle stå i nästa mening.”
Det gällde att förbinda beteendevetenskapen med människokunskapen. Efter
sin bok En mans bok (Natur och Kultur 1995) betraktades han som expert på
forskning om maskulinitet och anlitades
för jämställdhetsprojekt på regeringsnivå.
Men nu skulle de nya insikterna omsättas
i praktiken.
Familjen flyttade från centrum till periferi. I Växjö fick barnen plats på en antroposofisk förskola och senare i waldorfskolan.
Daniel ingick snart i skolans styrelse och
fick möjlighet att tillämpa människokunskapen i praktiken.
”Jag ville bygga upp en mötesplats och
såg kontakterna framför mig. Vi har en
grupp inom Antroposofiska sällskapet
och även en högskolegrupp i Växjö. Men
vi behöver ju samarbeta med alla i samhället.”
Så uppstod idén till det som i dag är Hofs
Lifs. Där kan man verkligen tala om samarbete: Kulturskolan, Linnéuniversitetet,
en kommunal skola med estetisk profil,
Det fria ordets hus, Regionteatern, näringslivet, Växjö kommun, rehabilitering,
Naturskyddsföreningen, öppen verkstad,
evenemang, praktikplatser för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Till
och med ett initiativ för produktutveckling av möbler har kommit igång. För att
inte glömma allt trädgårdsarbete. Och så
möts Antroposofiska sällskapets och Fria
högskolans medlemmar här i lokalerna.
”Men vi skyltar inte med antroposofin.
Självklart svarar vi om det ställs frågor.
Men det ska inte finnas några trösklar,
utan det ska vara högt i tak. Vi försöker ta
vara på den samhällsutvecklande aspekten av den antroposofiska människosynen.”
Redan under sin tid på Regeringskansliet sökte Daniel kontakt till det antroposofiska arbetet i Järna. Han gick en introduktionskurs hos Per Hallström som
dessutom blev hans mentor när arbetsgivaren bestämde att varje medarbetare
skulle söka sig en sådan.
”Det var väldigt inspirerande. Allting
bara öppnades upp för mig när jag kom

hit. Det uppstod en stark inre kraft som
allt oftare drev mig till Järna.”
Behovet att hålla kontakt till centrum
blev allt starkare ju längre Daniel vistades
i periferin. Samtidigt blev också engagemanget i den småländska verksamheten
allt djupare. Han ville veta mer om platsen han hade förbundit sig med. Där hade
bland annat funnits ett gammalt fängelse,
bryggeri och lärarseminarium.
”Vi ville veta vad som levde där nu och i
det förflutna. Vi ville lära känna väsendena som bodde på platsen, göra stället tillgängligt för människorna. När man intar
en sådan hållning tillströmmar kompetens och det uppstår skönhet.”
Trots att arbetet i Växjö helt tydligt uppfyller Daniel minskar inte behovet att regelbundet resa till Järna. Då är det en fördel att han har två vuxna döttrar som bor i
Stockholm och där han kan övernatta om
det blir för sent att ta tåget tillbaka söderut
och till de två tonårssönerna som bor kvar
hemma.
”Det kan vara stimulerande att pendla mellan periferi och centrum. Och så
känns det både rätt och nödvändigt att
samarbeta. Med alla. Vi får ju inte isolera
oss.”

Lyhört sökande efter det andliga
Janne Silvasti föreslås som ny
generalsekreterare för Antroposofiska sällskapet
Livets avgörande händelser är ofta inte ett
resultat av egen strävan. Många gånger inträffar omvälvande förändringar genom
andra människors frågor. Då gäller det att
vara lyhörd.
Stora pionjärer inspirerar inte bara sin
samtid. Ännu många år efter deras aktiva
liv uppenbarar sig verksamheter och personligheter som står i djup tacksamhetsskuld till dessa föregångare. I Järna är det
ju Arne Klingborg som på ett enastående
sätt har satt sina spår inom det antroposofiska arbetet.
När nu valberedning och Antroposofiska sällskapets styrelse är eniga om att
nominera Janne Silvasti till kandidat för
posten som generalsekreterare ser vi ytterligare ett tecken på den store inspiratörens aldrig sinande inverkan på vår tid.
För Jannes utveckling som konstnär – och
ytterst väl också som antroposof – vilar
till stor del på impulser som direkt eller
indirekt går tillbaka till Arne Klingborg.
Redan när Janne som femtonåring för
första gången kom till Järna för ett sommarjobb fascinerades han av platsens
sjudande liv och entusiasmerande männ-

iskor. Men han åkte förstås tillbaka till
Tammerfors där han skulle avsluta nionde
klassen på waldorfskolan med Sinikka
Mikkola som lärare.
”Men året därefter kom jag tillbaka”, säger Janne. ”Visserligen umgicks jag med
en hel del svensktalande kamrater, men nu
ville jag lära mig svenska på riktigt. Så jag
arbetade ett år på Saltå-bageri i Järna och
trivdes kolossalt.”
Ändå skulle skoltiden avslutas i Finland,
och efter tolvan bar det iväg till Tyskland
där han under ett år arbetade inom läkepedagogiken.
”De regelbundna studierna där gjorde
att jag på allvar kom in i antroposofin.”
Janne hade hunnit bli tjugotvå år när
den finska waldorfpionjären Kaisu ”Kasi”
Virkkunen frågade honom om han inte
ville börja som lärare på waldorfskolan i
Åbo.
”Det var det klassiska”, säger Janne. ”På
min tvekan fick jag höra: det där klarar du.
Och jag ska hjälpa dig.”
Och så blev det. Under sju år ledde han
en klass, samtidigt som han utbildade sig
till waldorflärare.
Fast egentligen hade han ju tidigare
tänkt sig ett liv som skådespelare. Inte så
underligt, då han som barn fick medverka
i statistroller på filmer, ibland i pjäser som
pappan hade skrivit. Också musiken fanns
med på ett hörn.
”Men att verkliga nöta och öva ett instrument visade sig inte vara min sak i den
åldern. Det var mer sporten som tog min
tid då. Fast jag älskade att improvisera,
även senare när jag kommit till Järna.”
Det konstnärliga sinnelaget var alltså tidigt anlagt. 1992 – Janne var nu tjugonio
år gammal – gav han äntligen efter för den
ingivelsen. Han flyttade till Järna, blev Arnes elev på Konstnärliga linjen och utbildade sig till bildlärare. Inte minst monumentalkonst blev till ett stort intresse.
När sedan Arne frågade om Janne ville
hjälpa till med att skapa fönstren för Kulturhuset i Ytterjärna var den avgörande
vägen påbörjad. Det blev konst på heltid
för Jannes del, även efter de två åren med
fönsterarbetet. Kulminationen i samarbetet blev den bok om glasfönstren som nu
håller på att bli en klassiker.
Tillsammans med Kristoffer Laurén
startade Janne en firma för lasyrmåleri.
”Vi jobbade ihop i tjugo år, och det var
väldigt givande. Vi skapade konst från
Moskva till New York, kan man säga. Vi
laserade allt från utrikesministerns hem
till Mikaelgårdens toaletter. Men sånt försvinner ju med tiden, eftersom väggarna
målas över.”
Så kom frågan från Örjanskolan, där Janne först blev klasslärare och nu är bildlärare på deltid.

bok anmälan
”Det passar mig bra att fylla dagen med
konst på det viset.”
Samtidigt får det egna skapandet aldrig
komma till korta.
”Jag arbetar ofta på mina verk. När jag
är klar med skolan kör jag på hemvägen
ibland ’fel’ och landar i ateljén istället. Där
kan jag sen hålla på ett antal timmar.”
Janne ägnar sig gärna åt cykler i sina
målningar: teman som världsevolutionen
eller livet efter döden till exempel. Eller så
blir det en djupdykning i den gula färgen
som så småningom vill nå fram till tavlor.
Också en pastellserie till temat Parsifal
hör till de tidigare arbetena.
Hans livsväg ger intryck av att bygga
på lyhördhet. Ingen strävan efter någon
karriär, utan ett lyssnande på frågor som
kommer utifrån: Arne, skolan och så Antroposofiska sällskapet där han för några
år sedan ombads att ingå i styrelsen.
Livsvägen tycks kännetecknad av tre
motiv. Sökandet efter det andliga intar
tidigt en central roll och hänger kanske
samman med att Janne som treåring var
nära att drunkna. En annan stor påverkan
kommer från de lärare som gjort störst
intryck på honom – däribland främst antroposofer. Och det tredje är den enorma
betydelse som konsten har i Jannes liv.
”Jag hör ju inte till pionjärerna, alltså till
dem som startar och driver verksamheter.
För mig är deras skapelser självklarheter
i dag. Jag behöver inte missionera, utan
kan vara öppen gentemot de människor
jag möter. Många har stora kunskaper på
livets alla områden som jag har en väldig
respekt för. Men det är viktigt att vi inte
bara möts så att säga från hjärta till hjärta,
utan också från jag till jag.”
I Rudolf Steiners antroposofi, i andevetenskapen, kan Janne finna svar på frågor
vi alla bär på. Men det är inte själva antroposofin det kommer an på, utan den andliga världen. Och nyckeln till den andliga
världen – det är just antroposofin. Den kan
sätta ord på saker och ting och därmed
hjälpa oss förstå.
”Den tanken är större än jag kan begripa”, säger Janne. ”Därför gör den mig väldigt ödmjuk. Och samtidigt tycker jag att
den är så vacker.”

bok anmälan

Vård i livet
och döden
Författare: Raili Hake
Förlag: Föreningen Vård i livet r.f
Utgiven:År 2o19, Svenska, 187 sidor, inbunden
Den nyutkomna boken ger dig möjlighet
ta del av flera människors långa erfarenheter och gedigna kompetens i vården
av döende patienter.
27 personer som har haft nära kontakt
med döden genom att antingen ha vårdat
en anhörig eller att valt i sitt yrkesliv att
vårda och sköta om människor vid livets
slut berättar om sina känslor och tankar
om döden. I texterna kommer också fram
hur viktigt en värdig vård och död är för
alla närvarande. Fokus i boken är just på
hur vi kan hjälpa en döende att leva värdigt.
Bland yrkespersonernas bidrag finns läkaren Ursula Flatters och Peter Strang,
sjukvårdaren Ann- Ingeborg Haugholt
och Marie-Sofie Wetterhoff och prästerna
Lars-Åke Karlsson och Lars Björklund.

bok anmälan

Broar mellan
liv och död
Författare: Iris Paxino
Förlag: Wrå Förlag
Utgiven: Vår 2o2o, Svenska
En mycket intressant bok kommer under
våren ut på Wrå Förlag: Broar mellan liv
och död av Iris Paxino. Hos Iris Paxino
blir antroposofin verkligen en väg till den
andliga världen, och i den här boken beskriver hon möten med människor både
på denna sidan av tröskeln och på den andra sidan. Boken kommer nog att bli till
glädje för många att läsa, och kanske också en inspiration att själv befatta sig med
antroposofi och en andlig utvecklingsväg.
Bengt Andersson

Kalendarium
för Fria Högskolan för Antroposofi i Järna
Järna vår 2o2o
En ytterligare klasstimme har lagts till:
16 maj!
Lördag den 18 april
9.3o-1o.3o Meditationsövning och samtal
kring den artonde klasstimmen
11.oo-12.oo Artonde klasstimmen, fritt
hållen.
Lördag den 16 maj
9.3o-1o.3o Meditationsövning och samtal
kring den nitttonde klasstimmen
11.oo-12.oo Nitttonde klasstimmen, fritt
hållen.
Klassansvariga:
Anna Hallström, Inger Hedelin

a nnons

En dags retreat

Inre ro- kraft
att förändra
Lördag 9 MAJ kl 1o–18 i Kulturhuset i
Ytterjärna
Att gå in i det inre rummet och där hitta
lugnet som samtidigt är en kraft.
Att ta ett steg tillbaka för att bättre se mitt
liv,
för att med förhoppning kunna vara
verksam.
En dag under våren där det ges tid att i
lugn och ro fördjupa livsfrågorna.
Kl 1o oo – 18 oo på Kulturhuset i Ytterjärna.
Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 115o:-, Medlem i Antroposofiska sällskapet 3oo:Kostnad för lunch och fika tillkommer
Anmälan och info: anna@antroposofi.nu,
o7o6861252

k a l en da r i u m

Kalendarium för
Antroposofiska Sällskapet
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

14 mars
Högtidligt månadsfirande
Kl 18-22 i Robygge i Ytterjärna
Hjärtligt välkommen!
Mer info på: antroposofi.nu/kalender
Kommande datum är: 11/4, 9/5, 13/6, 11/7,
8/8, 12/9, 1o/1o, 14/11, 12/12.

28 mars
Årsmöte
Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet
I Robygge, Ytterjärna
Se kallelse i denna tidning.

11 april
Högtidligt månadsfirande
Kl 18-22 i Robygge i Ytterjärna
Hjärtligt välkommen!
Mer info på: antroposofi.nu/kalender
Kommande datum är: 9/5, 13/6, 11/7, 8/8,
12/9, 1o/1o, 14/11, 12/12.

9 maj
Högtidligt månadsfirande
Kl 18-22 i Robygge i Ytterjärna
Hjärtligt välkommen!
Mer info på: antroposofi.nu/kalender
Kommande datum är: 13/6, 11/7, 8/8, 12/9,
1o/1o, 14/11, 12/12.

22-24 maj
En andlig forskares skolningsväg
Om Rudolf Steiners inre biografi
Robygge i Ytterjärna
Anmäl er gärna till seminariet!
Studiehelg med Martina Maria Sam
Att hans namn en gång skulle skiljas från
hans verk var ett allvarligt bekymmer

som Rudolf Steiner hyste mot slutet av
sitt liv. I biografin hos en modern invigd
är nämligen liv och verk oskiljaktiga.
Hur de bär och ömsesidigt förklarar
varandra kan upplevas som en urbild
hos Rudolf Steiner. Mycket av det han
beskriver i sina föredrag och skrifter
bygger på egna erfarenheter. Samtidigt
ger oss antroposofin möjlighet att allt
djupare förstå hans eget liv.
Helgens fem föredrag ska vara ett första
försök att närmare belysa Rudolf Steiners
esoteriska skolningsväg på grundval
av hans personliga notiser och andra
biografiska dokument. Belysningen
behöver då ske på olika sätt angående
tiden fram till hans egentliga initiation
kring sekelskiftet 19oo i jämförelse med
tiden efteråt. De första 42 åren kan vi på
ett trevande sätt uppleva i vårt inre. Hur
de andliga livets högre stadier formas
hos honom kan vi sedan bara ana genom
en perifer överblick över hans verk.
Att tydliggöra Rudolf Steiners verk
genom hans liv och vice versa öppnar
nya insikter i hans utveckling och låter
oss förstå själva antroposofin på ett
djupare sätt.
Martina Maria Sams fem föredrag
börjar på kvällen fredagen den 22 maj
och avslutas på eftermiddagen söndagen
den 24 maj. De omramas av konstnärliga
övningar och utställningar.
PROGRAM
Fredag 22 maj
19:oo Föredrag I – 1861–188o: Barndom och
ungdom – Att upptäcka det högre jaget
Lördag 23 maj
1o:oo Eurytmisk upptakt
1o:3o Kaffe
11:oo Föredrag II – 188o–1889: Studie- och
läroår i Wien – Den andliga skolningens
början
12:3o Lunch
14:oo Konstnärlig övning: Sång/eurytmi
15:oo Kaffe
15:3o Föredrag III – 1889–1898: Från Wien
via Weimar till Berlin – Omvälvningar och
kriser
17:oo Kvällsmat
19:oo Försommarkvällssamkväm:
Janne Silvasti ställer ut och
berättar om sin konst

2o:3o Suggestiva skymningsklanger:
Vårnattskonsert med Matinkvartetten
Söndag 24 maj
1o:oo Eurytmisk upptakt
1o:3o Kaffe
11:oo Föredrag IV – 1898–19o3:
Själsprövningar –
 Avgrunder och deras
övervinnelse (initiation)
12:3o Lunch
14:oo Konstnärlig övning: Eurytmi/sång
15:oo Kaffe
15:3o Föredrag V –19o3–1924: Det
fullbordade offret – Den andliga skolningens
högre grader
Kostnad för hela konferensen 5oo kronor (med
möjlighet till rabatt). Lunch och kvällsmat
ingår inte.
Enstaka föredrag eller konsert: 2oo kronor
Martina Maria Sam, född 196o, utbildade
sig till eurytmist och var därefter
medlem i scengruppen vid Goetheanum.
Sedan medverkade hon i utgivningen
av Rudolf Steiners samlade verk. Ett
studium i konsthistoria och tyska
avslutades med en doktorsavhandling
om Rudolf Steiners teckningar på svarta
tavlan. Efter en tid som redaktör för
tidskriften Das Goetheanum ledde hon i
tolv år Sektionen för humaniora vid Fria
högskolan för antroposofi. På svenska
föreligger hennes skrift Språkets spirituella
förnyelse. Hon är aktuell med en biografi
över Rudolf Steiners barndom och
ungdom och är nu medarbetare för en
utgåva i sex band med Rudolf Steiners
brev.

3 juni
Föredrag av Friedrich Glasl kring temat
"Konflikt och karma"
Robygge i Ytterjärna 19.oo
Friedrich Glasl är konfliktforskare och
har arbetat med stora företag och i politiska sammanhang med processledning.

13 juni
Högtidligt månadsfirande
Kl 18-22 i Robygge i Ytterjärna
Hjärtligt välkommen!
Mer info på: antroposofi.nu/kalender
Kommande datum är: 11/7, 8/8, 12/9,
1o/1o, 14/11, 12/12.

k a l en da r i u m
NORRKÖPING

Norrköpingsgruppen
Antroposofiska Sällskapet Norrköpingsgruppen är en lokal sammanslutning av
medlemmar i det Allmänna Antroposofiska Sällskapet.
Antroposofiska Sällskapet är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som har till syfte att stödja en fri
högskola för antroposofisk forskning.
Högskolan arbetar med att utforska
sambandet mellan de andliga-ickemateriella sidorna av människan och den
materiella världen, och dess ursprung
och mening. Metoden är meditation och
praktiskt arbete.
Denna forskning har inspirerat arbetet i många olika verksamheter, t.ex. waldorfpedagogik, biodynamiskt jordbruk,
antroposofisk läkekonst, läkepedagogik,
olika konstarter som arkitektur, eurytmi
m.m.
Antroposofiska Sällskapet är öppet för
alla som ser något berättigat i antroposofi. Den som har frågor eller vill bli medlem av Antroposofiska Sällskapet kan
vända sig till någon i styrelsen för Norrköpingsgruppen.
Norrköpingsgruppen har en lokal för
sammankomster och där finns ett bibliotek med huvudsakligen böcker och föredrag av Rudolf Steiner.
Adress:
Hagebygatan 69, 6o3 52 Norrköping.
E-post: antroposofi.norrkp@telia.com
Bankgiro: 5861-o254
Hemsida: www.antroposofi.nu/studie_
arbetsgrupper/norrkoepingsgruppen/
Vid bokning av lokalen kontakta Kerstin Hallström tel. o733-38 58 53
Biblioteket har öppet tisdagar 18.oo –
18.3o under tiden september till och med
maj. Övrig tid: kontakta någon i styrelsen.
Program med kursutbud på hemsidan!
www.antroposofi.nu/norrkoping
Vill du veta mer om antroposofi, eurytmi, musik, waldorfpedagogik och social
tregrening?
Vi ordnar kurser, workshops och studiedagar på teman i anslutning till antroposofi,
antingen i vår lokal i Norrköping eller lokalt hos er. Förfrågningar och intresseanmälan: Maivor Forster, tel. o739 – 792 338.
Tisdagsgruppen
Start tisdagen den 14 jan. kl. 18.3o - 19.45.
Vi börjar vårens arbete med studium av bl

a ”Grundstensmeditationen” av S Prokofieff. Kontaktperson: Maivor Forster. tel.
o739 – 792 338.
Nya deltagare är välkomna!
Vitaliserande eurytmi
Välkomna till stärkande och livgivande
eurytmi i grupp i Ensjöholms vackra sal.
Onsdagar 18.oo med start 19/1. Anmälan
till Elisabeth Löve o76o-29 49 58
Meditation
Sönd 19 jan, 16 feb, 15 mars, 5 april och 3
maj kl. 17. -18.3o på Hagebygatan 69.
Introduktion, övningar och samtal.
En väg till att praktisera antroposofisk
meditation, inspirerad av Arthur Zajonc,
fysikprofessor och f.d. generalsekreterare för Antroposofiska Sällskapet i USA.
Anmälan görs till Dori Inderbitzin. tel:
o737- 23 oo 88 el. o121- 133 43.
”Te hos Sofie” på söndagar
Start onsdagen 15 jan kl. 18:3o – 2o:3o
Sedan gruppen startade 2o17 har vi studerat boken Teosofi och studerar nu Andlig
Skolning. Nya medlemmar är varmt välkomna! Vi varvar bokstudierna med att
då och då bjuda in mer erfarna personer
till samtal kring olika relevanta ämnen.
Mötena sker varje onsdag i lokalen på Hagebygatan 69.
Kontaktperson: Eskil Hallström.
Tel. o7o6-98 18 88
eller eskil.hallstrom@gmail.com

Kalendarium
17 mars
Årsmöte
Årsmöte i Norrköpingsgruppen
tisd den 19 mars kl. 18.3o på
Hagebygatan 69.

föreläsningar, konstnärliga arrangemang
kursverksamhet och studiegrupper.
Som medlem i Antroposofiska sällskapet kan du också bli medlem i Stockholmskretsen genom att sätta in årsavgiften 3oo-5oo kr på vårt bankgirokonto:
474-3167 - OBS viktigt: ange ”medlemsbidrag”, ditt namn och vilket år det gäller.
Är du inte medlem i Antroposofiska sällskapet så kan du ändå stödja oss genom att
sätta in valfritt belopp på samma konto,
ange ”gåva”. Vår verksamhet kan endast
till en del bäras av medlemsbidragen och
förutsätter till stor del frivilliga gåvor.
Bibliotek och antikvariat
Hagagatan 14, 113 48 Stockholm
Tel: o8-34 87 41
T-bana: Odenplan, nära Stadsbiblioteket
Antroposofisk litteratur på svenska,
tyska och engelska
OBS nya öppettider:
tisdag-onsdag kl 16-18
övriga dagar STÄNGT
Ordförande: Annika Stigdotter tel o866o 93 13
Hemsida:
www.antroposofi.nu/stockholm
- se där under: Lokalavdelningar
Facebook:
Stockholmskretsen - Antroposofiska
sällskapet
Stockholmskretsens Bankgiro: 474-3167
(medlemsbidrag, gåvor)

Kursverksamheter
• Luncheurytmi
• Friskvårdseurytmi
• Måla med växtfärger eller olja
• Talgestaltning
Se hemsidan för aktuell och all övrig
information
www.antroposofi.nu/stockholm

Kalendarium
STOCKHOLM

Stockholmskretsen
Föreningen Stockholmskretsen är en
ekonomiskt fristående förening inom
Antroposofiska sällskapet i Sverige.
Stockholmskretsens uppgift formuleras i stadgarna: att ”initiera, bedriva,
samordna och understödja ideell antroposofisk verksamhet i Stockholm med
omnejd”. Detta sker bl a genom våra olika
verksamheter i lokalen på Hagagatan 14.
Där finns ett bibliotek med antroposofisk
litteratur och viss försäljning och hålls

Lokal: Hagagatan 14
Evenemang/föredrag kostar 1oo kr;
pens/stud: 8okr Bara kontant betalning!

Tisdag 17 mars kl 19
Trialog: Dagens vetenskapliga paradigm
räknar bara med det sinnligt mätbara.
Är det en klok avgränsning, eller leder
det till en begränsning av vår förmåga att
förstå verkligheten? Pär Granstedt

Lördag 21 mars kl 15
OBS veckodagen!
Glimtar ur en eurytmiresa
Liselotte Vater - samarr med Eurytmiföreningen

a nnonser

Tisdag 31 mars kl 19
ISEN H EI M ER A LTA R ET ett terapeutiskt påskmotiv
Mats Wilzén

Tisdag 14 april kl 19
Ämnet meddelas senare
Mikael Gejel

Tisdag 28 april kl 19
Mod till sårbarhet - om Venus födelse
Ylwa Breidenstein

Tisdag 12 maj kl 19
Framgångar i det antroposofiska
biståndsarbetet
Nina Ljungquist - Föreningen SOFIA

Konstnärliga evenemang
Lokal: Hagagatan 14

Onsdag 18 mars kl 1o.3o
Svanprinsessan, musikteater för barn

Onsdag 25 mars kl 1o.3o
Musik, sång och rörelse för de minsta

Söndag 19 april kl 18
Kreativ musikafton

Tisdag 12 maj kl 1o
och
Torsdag 14 maj kl 1o
Eurytmiföreställning för barn

Söndag 24 maj kl 18
Sommarkonsert
Studieforum
Fria forumet för RS studier
Måndagar kl 18.3o
Omkostnad: 2o kr per gång
Hur får man ordning på skolningsvägen
när den beskrivs så olika i Rudolf Steiners
böcker och föredrag?
Självständigt och tillsammans kommer
vi att söka upp och lära känna denna process. Här krävs en vilja till självstudium!
Nya deltagare tas emot efter samtal
För info: ring
Sergeij Almstedt tel o8-34 87 41
måndagar mellan kl 17.3o-18

a nnons

a nnons

Medarbetareförbundet - MeF

TRIA – tregrening i arbetslivet

Vi är fackförbundet för alla medarbetare i
de antroposofiska verksamheterna
Vårt uppdrag är att stödja samverkan mellan jämlikar – i levande organisationer!

TRIA – social tregrening i arbetslivet – är
branschen som organiserar antroposofiskt orienterade huvudmän i Arbetsgivaralliansen. Branschansvarig och rådgivare
är Maria Liljedahl, som kan nås på telefon
o8-545 912 o1 eller o7o8-48 32 84 och har
e-post maria.liljedahl@arbetsgivaralliansen.se.
Varje vecka får alla medlemmar i Arbetsgivaralliansen ett veckoblad per mejl med
aktuell information till arbetsgivare samt
uppgifter om olika kurserbjudanden och
vi hoppas att alla uppfattar det som ett välkommet stöd.
Ett aktuellt tema för TRIA rör bland annat framtidenfrågorna för branschen
och vi är nu angelägna om att få ta del av
medlemmarnas synpunkter om branschens inriktning i förhållande till de
olika framtida uppskattade behoven. Därför vill vi uppmuntra er alla att anmäla
er till Arbetsgivaralliansens stämma i år
den 23 april i Stockholm – något som äger
rum vartannat år. Dagen börjar med att
TRIA-branschens medlemmar möts på
förmiddagen kl 1o – 12, där man kommer
att samtala och diskutera detta. På eftermiddagen hålls själva stämman. Speciell
inbjudan skickas ut i samband med kallelsen till stämman. Där kommer även nomineringskommittén att lämna förslag till
kommande sammansättning av branschkommittén.
TRIA kan utifrån idén om den sociala tregreningen ge många inspirerande impulser till arbetsgivare som stöd för utvecklande av bl.a. ett socialt hållbart ledarskap:
• Ett fritt kreativt och socialt liv, som
ger mening och möjlighet till personlig
utveckling och initiativtagande under ansvar
• Ett rättsliv präglat av alla människors
lika värde med rättigheter och skyldigheter
• Ett solidariskt förhållningssätt i arbetsliv och ekonomi där olika prestationer
styrs av behov.
Hälsar branschkommittén TRIA genom
Rüdiger Neuschütz - notera stämman den
23 april!

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. De medarbetare som vill utveckla samverkan och medinflytande i verksamheterna kan därför få ett bra stöd av MeFs
kollektivavatal. De verksamheter som ser
det som ser ett stort värde i medarbetarnas
delaktighet och medansvar kan också de få
ett bra stöd av MeFs kollektivavatal.
Vår nya avtalspart:
Arbetsgivaralliansen-TRIA
Under 2o17 upphörde HF med sin verksamhet och istället bildades en ny bransch
inom Arbetsgivaralliansen: TRIA, som är
en förkortning av Tregrening i arbetslivet.
De centrala avtal vi har med TRIA är tills
vidare i form av sk ”Hängavtal” på Arbetsgivaralliansens avtal: ”vård/omsorg” och
”skola/utbildning”. Hängavatlen har TRIA
tecknat med Medarbetareförbundet, Kommunal, Lärarnas Samverkansråd och Vision.
Lokal avtal
I anslutning till detta behöver de lokala avtalen ses över. MeF arbetar just nu mycket
med att hjälpa alla verksamheter att ta fram
nya lokala avtal.
Kansliet i Järna
Vårt kansli är bemannat de flesta dagar
på oregelbundna tider. Vi ofta är på resa
till medlemmar på arbetsplatser runt om i
landet.
Enklast når du oss via mail på info@mef.se
eller på våra telefoner:
Per Hallström o736-849 366
HelenaYli-Koski o7o4-14 94 34.
Bli medlem du också!
Styrelsen och medarbetarna genom
Per Hallström och Helena Yli-Koski

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET

Medlemsgrupper
Björkagruppen, Katrineholm
Yvonne Boukari,
yvonne.boukari@gmail.com
Brommagruppen, Stockholm
Nils Olof Dunkars, o8-25 87 o6
Delsbogruppen, Delsbo

Medlemsin for mation
Matti Remes, matti@staffansgarden.com
Filosofigruppen, Järna
J.C. Lassen, j.chr.lassen(at)hotmail.com,
o7o-799 22 2o
Grundstensgruppen, Järna
Katarina Hausmann, tel.o8 55171595,
katarina.hausmann@telia.com, eller
Marie Haglund tel. o156-14o95
Jeanne d´Arcgruppen, Örebro
Rebekka Bergman, o19-23 34 46,
rebekkabergman@outlook.com
Johannes Bureusgruppen, Uppsala
Annika Asmussen, o7o-11 44 o73
annika.asmussen(at)tele2.se,
Adja Asmussen, o76-631 4o 41
adja(at)tele2.se
Järnagruppen, Järna
Henrik Åström
astrom62@gmail.com
Kalmargruppen, Kalmar
Hans Johannesson, o73 5673226
Mariagruppen, Västerås
Kristina Mezéi, o21-8o4649
Mikaelgården, Järna
Dick Tibbling, o8-551 5oo 67
Norrköpingsgruppen
Birgitta Johansson
Novalisgruppen, Järna
Kristian Holmberg, o7o3- 688 544
Pestalozzigruppen, Järna
Elisabeth Chyle, o8-551 5o3 29
Rudolf Steinergruppen, Stockholm
Annika Stigdotter, o8-66o 93 13
Selma Lagerlöfgruppen, Stockholm
H. Osika, o8-551 5o5 1o el o8-551 5o5 93
Tavestagruppen, Järna
Walter Druml, o8-551 742 61
Umeågruppen
Roland Karlsson, o9o-3oo 61 o7o-546 oo
61, rolandkarlssono1@tele2.se
Urielgruppen, Växjö
Daniel Ekman,
daniel.ekman@oask.se, o7o-633 93 23
Österlengruppen, Baskemölla
Eva Breitholtz, o73649o3oo
evabreitholtz@gmail.com
Läs mer om grupperna på hemsidan:
antroposofi.nu/ studie_arbetsgrupper

Medlemssekretariat
i Robyggehuset, Ytterjärna
Mån-fre 13-15
o8-554 3o2 2o
kontakt@antroposofi.nu
Medlemsavgiften
ordinarie 12oo kr, studerande 3oo kr,
till Ekobanken 97oo 132 745-1,
pg 5 88 71-5, Swish 123 499 13 86
Autogiro, kontakta sekretariatet
Kalendarium på hemsidan
antroposofi.nu/kalender
Mejlutskick
Meddela oss din mejladress till:
kontakt@antroposofi.nu
så skickar vi dig löpande information
Bli medlem!
antroposofi.nu/blimedlem
Betala enkelt med Swish
Läs in denna qr-kod med Swish-appen i
din mobil!

Medlemskap
Goetheanum meddelade att man under
nov-dec 2o19 välkomnat 176 nya medlemmar. Och under perioden 9 nov 2o19 till 1o
jan 2o2o, är 139 ej längre medlemmar (utträden, tappade medlemmar och uppdaterade medlemslistor i landssällskapen) i
Allmänna Antroposofiska Sällskapet.
Källa: Anthroposophy Worldwide, nr 1-2, 2o2o.

r eda k t ionsk r ets
Berit Fröseth
Tobias Ossmark
Felix Nieriker
Göran Nilo
Joel Hallklint
gr afisk for m
Ritator
t ryck
EKTAB (Eskilstunakurirens
tryckeri) Ett ISO 14oo1-certifierat
tryckeri som enbart använder
vindproducerad el.
pr en u mer ation
Kontakta sektretariatet eller
registrera på hemsida, 24o kr/år.
Till pg 5 88 71-5, Swish 123 499 13 86
Autogiro, kontakta sekretariatet
h em si da
antroposofi.nu/forum
Antroposofisk a Sällsk apets
sek r eta r i at
e–post kontakt@antroposofi.nu
tel o8–554 3o2 2o
K o n t a k t m e d FORUM
projektledare Joel Hallklint
e–post: kontakt@antroposofi.nu
tel o8–554 3o2 2o
postadress: Forum Antroposofi,
pl 18oo, 153 91 Järna
ISSN 14o4-4277

Styrelse
Antroposofiska Sällskapets styrelse:
Mats-Ola Ohlsson, generalsekreterare

F r å n sek r eta r i atet

Forum Antroposofi utges av
Antroposofiska Sällskapet i Sverige.
Varje skribent ansvarar själv för
sitt material.

mats-ola@antroposofi.nu o8-554 3o2 2o

Regula Nilo, sekreterare
regula@antroposofi.nu

Janne Silvasti
janne@antroposofi.nu

Ilve Steiber
ilve@antroposofi.nu

Erland Kornfeld, ordförande & kassör
erland@antroposofi.nu

Utgivningspla n för 2o2o
Deadline för 2-2o2o ca 15 maj.
För längre uppslag, vänligen anmäl i
god tid innan deadline.
A nnonser ing
Kontakta oss. För privatpersoner: radannonser 8o kr. Tidskriftens format: höjd
315 mm, bredd 235 mm.

En ungdoms blick
En ungdoms blick på dig, betraktare.
Inte nyfiken, avslöjande - men väcker frågor.
Frågor om det som är bakom, över och
bortom tid och rum
Hos dig.
Nu. Och imorgon.
Och igen och igen.
Man gläds: Någon ur århundradens evigheter
väcker i stillsam beslutsamhet frågan:
Och vem är du? Kan, vill du bli en annan?
Den du är?
Det är Rafael från Urbino som skissade
det frågande självporträttet, som sjuttonåring
som man förmodar.
För ett halvt årtusende sedan dog han på
långfredagen, den 6 april 152o i Rom.
Bild: Självporträtt av den 16-årige Rafael, 1498-1499
svartgrå krita på papper, 38 cm X 26 cm
Ashmolean Museum, Oxford
Text: Felix Nieriker.

