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Ur Allmänna Antroposofiska Sällskapets principer:
»Antroposofiska Sällskapet är inte något hemligt sällskap utan
fullt offentligt. Medlem kan utan åtskillnad beträffande nation,
samhällsställning, religion, vetenskaplig eller konstnärlig
övertygelse var och en bli som ser något berättigat i en sådan
institution som Goetheanum i Dornach som fri högskola för
antroposofi.«
Kontakt med FORUM: Redaktör Tobias Ossmark nås via e-post:
tobias  @  antroposofi.nu och tel 073 65 7 72 84. Träff kan bokas
efter överenskommelse, säkrast onsdagar. Manus, brev och
meddelanden skickas lättast till redaktörens e-post ovan. Men
det går även bra att skicka material per post till adressen FORUM.
Kvartalstidskrift för Antroposofi, pl 1800, 153 91 Järna, eller
inlämning till receptionen vid Kulturhuset i Järna.
Utgivningsplan för 2012: deadline för inkomna manus och
annonser, ca 10 februari för utgivning i mitten av mars.
Annonsering i FORUM: Önskar ni en målinriktad kommunikation?
För närvarande kan vi då erbjuda ett »startpaket« för 2000 kr
per nummer som innehåller: annonsplats i FORUM omfattande
en tredjedels- alt. kvartssida sida i färg, 5 st prenumerationer att
fördela, bistånd med annonsutformning och rådgivning kring
samarbetsformer. I övrigt gäller priser för 2011: Helsida färg 5 000
kr,
Halvsida färg 3 000 kr,
Kvartsida färg 1 500 kr.
För privatpersoner: radannonser 80 kr.
Tidskriftens format: höjd 239mm, bredd 168mm.

»En försöksmetod för det allmänt mänskliga
och de allmänna världsfenomenen «
Rudolf Steiner 1923 i en ansats att knapphändigt beskriva antroposofi
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Det karaktäristiska för nutidsmänniskan är betoningen av det individuella. Var
och en strävar efter sin särskilda individualitet. Men i detta finns något obestämt
och ogripbart. Vad är det som människan eftersträvar utifrån urkällan till sin
individualitet?
Vid nygrundandet av det Antroposofiska Sällskapet 1923/24 gav Rudolf Steiner en
meditation i den s.k. grundstensmeditationen. I samband med detta uttalade han
nödvändigheten av att människan kommer till en förståelse av Apollons urgamla maning: »Känn dig själv«, på ett sätt som motsvarar vår tid. Människan
måste idag lära känna sig själv i sin tredelade natur såsom kroppsligt, själsligt
och andligt väsen. Först genom det tredelade perspektivet kan människan förstå
sitt eget väsen som jämnviktsskapande i ett polärt sammanhang, mellan den
kroppsliga och den andliga realiteten.
Människosjälen öppnar sig åt två håll, åt det kroppsliga och åt det andliga. Sett
ur ett själsligt perspektiv kan människan riskera att tappa balansen och å ena
sidan bli till svärmare och fantast som lever på illusioner som fyller henne med
obestämda mystiska impulser. Hon kan å andra sidan också tappa balansen åt
andra hållet och förhärdas i en fantasilös och snustorr materialism som endast
tar hänsyn till yttre »fakta«.
Genom förståelse och erfarenhet av det kraftfält hon befinner sig i kan människosjälen alltmer greppa sin egen individualitet. Ett stort hinder för denna
förståelse ligger i den starka tendensen till att betrakta tillvaron ur ett tvådelat
(dualistiskt) perspektiv. Redan för den vardagliga upplevelsen framstår jaget och
världen som två olika verkligheter.
Utifrån religiösa utgångspunkter kan man tala om himmel och helvete, Gud
och djävulen, gott och ont. Filosoferna talar om tänkande och fenomen, subjekt
och objekt, ande och materia. Psykologerna talar om kropp och själ.
Överallt saknas det tredelade perspektivet som skapar ett sammanhang mellan det som framstår som oförenliga poler.
Den starka dragningen till att se tillvaron ur ett dualistiskt perspektiv går
enligt antroposofisk forskning tillbaka till en dogm som antogs vid det åttonde
ekumeniska konciliet i Konstantinopel 869. Där upphöjdes till dogm att män-

niskan inte har tre väsensled utan endast två enligt Kristi lära.
Det betraktades därefter som kätterskt att tala om människan som kropp,
själ och ande. Enligt den rättrogna läran är människan uppdelad i endast kropp
och själ. Denna dogm har haft sitt kulturella inflytande ända in i våra dagar och
kommit att prägla också det moderna tänkandet i och med att idén om tretalet
hållits tillbaka. Det dualistiska tankesättet fördunklar människans väsen och
leder till ofruktbara och statiska förhållningssätt.
Genom antroposofin öppnas möjligheten att själen kan komma till förståelse
av sig själv som ett jämviktsskapande väsen.
»Jämvikt kan skapas på oändligt många sätt motsvarande alla sätt att vara
en individ. Därför är det så väsentligt för den moderna människan att inse att
hennes väsen består i strävan mellan de motsatta polerna.« (Rudolf Steiner:
Mikaelmissionen, föredrag från 1919)
—
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Mastersavhandling om eurytmi får
akademiskt pris
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Den 22 september mottog Charlotte Veber- Krantz, Järna sitt Mastersdiplom på universitetet i Plymouth, England. Hon har genomgått Mastersutbildningen i eurytmi som ges i samarbete mellan
Steinerhögskolan i Järna och universitetet i Plymouth.
Men dessutom mottar hon ett akademiskt pris: the Nico de Bruin
award. Varje år utses en vinnare till att motta priset som är instiftat
till Nico de Bruins minne. Nico var en högt uppskattad medarbetare
som fram till sin död 2005 var delaktig i att utveckla det Europeiska mastersprogrammet inom IMP på utbildningsvetenskapliga
fakulteten på universitetet i Plymouth. Vinnaren utses genom en
urvalsprocess där några av de ca 1200 studenternas uppsatser och avhandlingar nomineras. En grupp ledande personer inom fakulteten
utser sedan vinnaren utur kriterierna att det skall vara »ett kreativt
och fantasirikt arbete som förändrar praxis inom undervisningen
på ett bestämt område«.
Charlottes forskningsstudie hade som mål att undersöka vad studenter upplever när de lär sig eurytmi, hur de lär sig och hur de löser

problem de möter. I undersökningen användes en fenomenografisk
forskningsmetod. Data blev insamlade genom djupintervjuer med
sex studenter på en eurytmilärarutbildning.
Resultatet visar sex kvalitativt olika sätt på vilka studenterna
upplever eurytmilärandet. De upplever att de utvecklar: kinestetisk
förmåga, förmåga att förstå musik och poesi, förmåga att uttrycka sin upplevelse
av musik och poesi genom rörelse, förmåga att vara närvarande, social kompetens,
och att de utvecklas som människa.
Studien visar att lärandet av eurytmi ger olika grader av djupgående transformativa upplevelser av meningsfullhet och förändring.
Detta gäller både förändring av varseblivningsförmågan, förståelsen och handlandet. Studenterna upplever att de kan ta med sig de
förmågor de lärt sig i eurytmin in i andra situationer i livet.
Upplevelserna av att förändras på djupet som människa är de resultat som är tydligast och mest varierande i studien.

te x t
Göran Krantz

Kommande:
Eurytmin 100 år
En festival för alla intresserade
24 – 27 juni 2011 på Kulturhuset i
Ytterjärna
Eurytmi, recitation och sång från hela
Norden om kvällarna.
Konstnärliga bidrag, föredrag och
workshops om dagarna.
För mer information: inger.hedelin@
kulturforum.se
Tel. Kulturhuset 08-55430211
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Frågor till Rembert Biemond

Den största utställningen i mannaminne
i Järna – See!Colour! – är nu slut. Något
är kvar, annat har avslutats och en del
lever vidare. Hur gick det? FORUM ställde
några raka frågor till Rembert Biemond.

sa mm ans tällning
Tobias Ossmark
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Fick utställningen det genomslag som ni hoppats på? Några
oväntade effekter kanske?
Ja, vi visste inte vad den skulle leda till, åtminstone inte i detalj.
Effekter? De finns på så många olika nivåer. På den fysiska nivån en
mängd händelser. Vi har en permanent Skyspace, förhoppningsvis
en framgång under många år framöver. Den finner sina besökare
hela tiden, även nu efter utställningen. Vi har även en entrépaviljong
för kommande år. Ett bra steg är att Örjanskolan nu bygger upp ett
nytt gymnasium inklusive nya lokaler. Ett nav för verksamheter blev
till i det gamla biblioteket som nu är kontor för BERAS, SOFIA och
Järna Kommunikation. Flera andra platser uppdaterades, städades eller
höjdes till en ny nivå, parkeringsplatsen, gångvägar, etc.
Mer betydelsefullt var nog ändå händelser på den mänskliga och
publika nivån. Jag tror att den största positiva effekten var volontärprojektet. Vi hade hundratals colour-agents, mestadels unga
människor från hela världen, men även positivt stöd från lokala
volontärer. Sammanlagt handlade det om en 20 000 volontärtimmar som donerades. Inte ens mina närmsta vänner, Järnaveteraner,
trodde att det skulle vara möjligt. Men det var det! Jag skulle vilja
betona att utan YIP i Järna hade det inte varit möjligt. Vännerna från
YIP-nätverket utgjorde inte majoriteten, men de var de första, och
sedan spreds därifrån ryktet om att det var riktigt coolt att spendera
sin tid här. Utställningen blev också till ett samarbetsprojekt för alla
större aktörer i Ytterjärna.
Hur såg det publika intresset ut?
På en publik nivå hade uppskattningsvis häften av besökarna aldrig tidigare varit i Järna. Vi lyckades imponera på de flesta av dem och
överträffa deras förväntningar på utställningen. Slutligen överraskade vi även konstvärlden. För hur länge vet jag inte, men Järna finns
nu med på kartan vad gäller modern konst. Vi fick stöd och erkännande från riktigt höga instanser. Mediabevakningen var ganska
stark, även internationellt, och mestadels mycket positiv.
Hur många besökare fick utställningen? Nöjda med utfallet?
Vi hade sammanlagt 24 500 besökare. Det var en enorm rusning
mot slutet. Ungefär hälften av besökarna kom sista månaden! Och
bara sista helgen 1 500 besökare! Jag tycker att vi ska vara riktigt nöjda med det, även om jag personligen hade önskat mig fler besökare
under sommaren. Eftersom vi aldrig gjort något liknande tidigare
fanns det också en inlärningskurva. Jag underskattade hur många
besökare som kom i organiserade grupper: skolor, personal, intressegrupper, etc. Så det finns även en stark potential för framtiden.
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Vad bär ni med er något bestående intryck från utställningen?
Först och främst den goda idén i att följa din dröm eller drömmar
och att arbeta hårt. Det är värt det.
Finns redan tankar på framtida projekt i Järna?
Järna är ett nätverk, som en komplex skärgård, med många organisationer och människor involverade. Ingen kan åstadkomma något ensam. Vi kommer att se hur nästa sommar tar form. Jag tror att
det kommer att bli andra accenter. BERAS är ett starkt nytt element,
de gör en sommaruniversitets kurs. En vandringsled kommer att
etableras som förbinder alla initiativ söder om Kulturhuset (skolan,
kliniken, Nibble, Yttereneby, Skilleby, Skillebyholm, etc). Sedan
finns förstås Skyscape – vi kommer att arrangera ett särskilt konvent
för dess ägare. Och Ganzfeld finnas kvar ytterligare en sommar!
Det finns mer idéer... Jag skulle definitivt vilja prova en till voluntärsommar, många vill gärna återvända! Men en andra sommar
kommer alltid ha en helt annan karaktär än den första.
—
För mig satte SEE! COLOUR! fokus på det faktum att vi alltid har möjlighet att arbeta med tre punkter: utveckla tillsammans, dela det vi
har, och sen att bjuda in människor till det rummet.
Jag är intresserad av hur detta även kan bli en bild för vårt stora
samhälle och hur vi kan stötta dessa tre områden att utvecklas simultant. Det innebär att inte fastna bara i bara utvecklingen, delandet
eller inbjudandet utan att arbeta medvetet för att ge utrymme för
dessa områden ur inspiration för att få full användning av vår individuella och kollektiva kreativitet.
I den kontexten hade SEE! COLOUR! och volontärprogrammet det
som en önskan och även om det inte nådde fullt ut blev många människor engagerade i uppgiften att skapa SEE! COLOUR! med stor entusiasm från det lokala området och runt omkring i världen.
Eftersom jag är en person intresserad av att arbeta med ett skapande som stöttar det sociala i innovation och konst var SEE! COLOUR!
också en chans för mig personligen att studera dessa tre punkter.
Genom skapandet av volontärprogrammet lärde jag mig mycket, jag
uppskattade att möta människor och att dela det vi hade, och sedan
att överräcka utrymmet till andra som kunde bli inspirerande av det
som mötte dem.
SEE! COLOUR! var en början och förde upp många frågor till ytan.
Jag ser fram emot att utforska dem i Järna, och att ta med mig mina
lärdomar och insikter in i framtiden.

Utveckla – dela – bjuda in

Tania Zuur från Nya Zeeland var en del
av Team See! Colour! och medansvarig för
uppbyggandet och genomförandet
av volontärprogrammet. Här hennes
reflektioner från projektet.

te x t
Tania Zuur

över sät t ning
Tobias Ossmark
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Tiden som volontär vid See! Colour!
Oceaner av timmar donerades under
utställningen av See! Colour! Bland
bidragsgivarna fanns Melanie Lauwaert
från Belgien. Här hennes intryck från
denna tid och något om vilka upplevelser
som den möjliggjorde.

te x t
Melanie Lauwaert

öv er sät t ning
Tobias Ossmark
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Den 12 maj 2011 anlände jag till Ytterjärna och fann mig i mitten av
en hektisk och energisk atmosfär av förväntansfulla, driftiga människor i färd med att göra allting klart inför öppnandet av See! Color!
Min motivation till att ta del av utställningen bestod mest av intresset av Goethes färglära och möjligheten att lära mig mer om att
organisera utställningar och att arbeta tillsammans med ett team av
internationella och motiverade volontärer i alla åldrar.
Min vistelse under sex veckor gav mig möjligheten att möta en
mängd olika människor, både volontärer och besökare. Och jag kan
ärligt säga att jag verkligen uppskattade dessa veckor. Det var en
väldigt speciell upplevelse att leva så nära de utställda konstverken
under så lång tid. Från att ha varit van att gå på museum ett par timmar, fann jag mig själv omgiven av Hilma af Klints målningar i 16
timmar! På samma vis var det med de övriga verken.
Intensiteten av en sådan upplevelse ska inte underskattas. Jag
fann mig själv i stunder av sann inspiration i mötet med essensen
av det som ställdes ut här. Jag kommer tydligt ihåg vid ett tillfälle,
då jag satt i Experiment Colour B, hur jag plötsligt upplevde det Ena i hela
utställningen och bortom. Det kändes som att jag ingick i skapande
enhet, och jag kunde bara nå den upplevelsen till följd av alla timmarna med Hilmas, Turells, Steiners och Goethes verk.
Förutom de speciella upplevelserna med konstverken, uppskattade jag verkligen också att arbeta tillsammans med de många olika
människor som var inblandade i det här evenemanget. Jag blev rörd
över det faktum att det var en sådan åldersspridning i gruppen av
volontärer och att volontärkoordinatorerna var unga människor
med fullt förtroende att genomföra arbetet. Alla var där med en
unik historia och egenskap att bidra med. Några av oss ville ha en
meningsfull semester, andra studerade James Turell eller var intresserade av konst generellt, andra var här för att besöka vänner på den
här vackra platsen. Många olika motiv och bakgrunder förenade
genom utställningen. Att bo tillsammans med de internationella
volontärerna var en fin upplevelse. Några av dem blev mina nära
vänner.
Mina dagliga samtal med besökarna var också fantastiska. Jag
uppskattade verkligen att iaktta dem då de till exempel klev in i Dark
Space eller Ganzfeld, och att efteråt fråga dem om deras upplevelser.
Det var alltid ett nöje att få ta del i deras begeistring. Ofta var de
imponerade, och delade gärna med sig några glimtar av sina upplevelser och frågor som hade väckts. Jag tyckte om att kliva in i en värld
av upptäckter tillsammans med dem och att få ta del av deras varia-
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tioner av intryck. Det lärde mig mycket om hur konst kan upplevas
och hur sättet som den ställs ut på kan understödja den upplevelsen
eller inte. För att ta ett exempel så påverkade det faktum att utställningen var utspridd över hela området upplevelsen för besökarna.
Jag tror att just det var en av många styrkor i See Colour! Det var inte bara
en plats där man kunde njuta av de olika konstverken utan var också
en plats att varva ner och glömma vardagsstressen för en stund.
Att promenera från den ena byggnaden till den andra, omgiven av
vacker natur och arkitektur, möjliggjorde en process av att sakta ner
och verkligen komma in i en annan rytm.
Jag är tacksam för min tid med See!Colour!, som gav mig mer insikt
i det betydelsefulla arbetet hos de deltagande konstnärerna och
också i den organisatoriska delen av ett sådant evenemang. Att sedan få delta i YIP, där jag nu befinner mig, gav mig möjligheten att
ta aktiv del i avslutningen av utställningen, vilket för mig innebär
en sluten cirkel!
—
Med anledning av 150-årsdagen och andra händelser under 2011 har
Rudolf Steiner och antroposofi fått stort utrymme i olika offentliga
medier, särskilt inom det tyskspråkiga området. I samband med
öppnandet av vandringsutställningen Vardagens Alkemi (se FORUM
2011-2) vid sin ursprungsort, Vitra Design Museum i Weil am Rhein
(D) framträdde alldeles nyligen ännu en röst till denna kör av seriösa
närmanden till antroposofi från offentligt håll, Peter Sloterdijk.
Han utvecklar ett alldeles eget bildspråk där begrepp som levnadsreform och tekniska innovationer som radiomottagare uppfattas i
ett större sammanhang. Steiners vertikala reformrörelse förebådar
här en "antennantropologi". Två belysande citat (hela återgivningen
finns i Das Goetheanum nr 42, 2011):
"Han [Rudolf Steiner] gjorde den mänskliga subjektiviteten förmögen till vertikal anslutning. Han upptäckte stickproppen med vilket
man kan koppla på energier som normaltvar bannlysta i konversationer mellan borgerliga individer. Han definierade vertikalitet på
nytt och praktiserade den även i egen person."
"Det absoluta imperativet i vår tid, Du måste förändra Ditt liv, gäller inte
längre i kristlig, buddistisk eller stoisk tappning, utan som uppdrag
att utveckla en livsform som gör människors samexistens på den
utsatta planeten möjlig. Om man finkalibrerar antennerna så hör
man det. Jag tror att många människor förnimmer det så idag, och
Steiner är en ideal sändare för detta budskap."

Vertikal levnadsreform

Peter Sloterdijk, en av Tysklands
mest lästa filosofer och som även
regelbundet medverkar i tysk
television.
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Under 2011 har färgtematiken haft
en återkommande roll genom
utställningen See!Colour! i Järna. I FORUM
har nu turen kommit till ett samtal med
den transparenta färgens moderna
pionjär – Fritz Fuchs..

te x t
Daniel Johnston
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Fritz Fuchs är i farten, han är just hemkommen
från ett projekt i Växjö när vi ses. Det har blivit
lite lugnare på senare år men det märks i och för
sig inte så mycket när vi sätter oss med varsin
kopp kaffe i den kombinerade ateljén och verkstaden på Risbro utanför Järna. Där finns fortfarande ritningar och färgprover som skvallrar
om pågående projekt.
Fritz Fuchs föddes 1937 och växte upp i Fulda
som ligger mitt i Tyskland, nordöst om Frankfurt. Han är sonson till en målarmästare och
hans far hade en skyltmålerifirma, han kom
därför tidigt i kontakt med den transparenta
färgen.
På Risbro fixar Fritz Fuchs med veden och får
igång en brasa i kaminen. Vårt samtal kommer
givetvis snabbt in på färg och arkitektur.
Fritz Fuchs talar om att förutsättningarna
idag för färgen i arkitekturen är de bästa någonsin. Den tekniska utvecklingen, både för
färgmaterial, byggnadsmaterial och byggtekniker, gör att vi har nya möjligheter att realisera
färgsättningen på moderna sätt.
»Vi har både förutsättningarna och insikten
att kunna ge färgen, naturligtvis i samspel med
arkitekturen, en plats i det arkitektoniska sammanhanget. Det genom den omedelbara animationen hos den transparenta färgen.«
Vad menar du med animationen?
»Den transparenta färgen talar till oss på ett
annat sätt än den täckande färgen. Den täckande färgen är stum. Men det handlar även om
de olika underlagen som ska målas. I gamla tider jobbade man med mönster eller med dekor
som täckte över underlagen. På 60-talet började
man arbeta så att man respekterade materialen
och inte dolde dem. Betongen putsades till exempel inte över som man gjorde tidigare utan
uppskattades i stället för vad den är. Samtidigt
så ville man få in färgen som ett stämningsbärande element i den arkitektoniska interiören.
Det blev möjligt genom att arbeta med transparenta färgskikt som inte döljer underlagets
textur. Det är egentligen det ända relevanta sät-
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tet att arbeta med färg, att se till att underlagets
material inte kamoufleras.«
Fritz Fuchs beskriver den laserade färgen som
en motsats till dekoration och imitation.
»Det har jag kämpat hårt för«, säger han
och hämtar första bästa färgprov han hittar i
verkstaden. Det blir en bit plywood som först
vitgrundats och sedan laserats i flera blåa skikt.
Fritz Fuchs håller fram den och fortsätter.
»Det här är lasyrfärg, det är inte den rena
naturen utan det är en förädling samtidigt
som träets kvalitet som material fortfarande
finns kvar. På så vis är detta sätt att måla helt
modernt. Förr så målade man enkla furustolar
så de skulle se ut som de var gjorda av björk. Eller kyrkbänkarna så de skulle se ut som ek. De
behandlades också med en slags lasyr, men för
att imitera och dekorera.«
Fritz Fuchs reciterar ett uttryck han hört en
gång under ett symposium.
»Den täckande färgen mumlar. Det är det
jag också menar: Den talar inte! Den laserande
färgen talar däremot eftersom den är polykrom samtidigt som den är monokrom. Det
finns alltid nyanser och skiftningar i en laserad
yta. Naturen visar sig på detta sätt. Blommor
är genomskinliga och bladen i trädet halvgenomskinliga. Vi ser olika strukturer i veden och
stenen.«
Hur arbetar du som färgsättare?
»Man kan säga att det handlar om flera saker.
En utgångspunkt är det vad den kände tyske arkitekten Günter Behnisch frågade: Vad kan färgen
åstadkomma? Det andra är att vara konsekvent
i materialvalen. Mineraliska bindemedel till
mineraliska underlag och organiska bindemedel till organiska underlag och så vidare. Sen
är det applikationssättet, alltså lasyren. Vidare
ska färgsättaren utgå från funktionen. Det vill
säga den psykologiska aspekten, att färgen ska
stödja det som ska äga rum och det som är av betydelse för människorna som vistas i rummet.
Jag har alltid tyckt att det är spännande att en
kemisk, fysikalisk effekt av lasyren kan ha psy-

kologisk verkningar. Den här målningsprocessen kräver också ett samspel mellan flera målare. Det är som en musikalisk improvisation
eller dans, det kräver den högsta koncentrationen hos målaren och att man är observant på de
andra målarnas agerande. I resultatet kan man
avläsa spår av detta förlopp.«
Rangordnar du dina projekt, är de olika
svåra, olika roliga?
»Jag har alltid tyckt att det är lika roligt att färgsätta en barnkammare som ett riksdagshus. Jag
värderar det inte utan det är alltid människor
det handlar om.«
Det centrala för Fritz Fuchs är det han kallar
motiv hos projekten. Det innebär i praktiken
att analysera det som ska försiggå i rummen
och sedan se till att färgen på bästa sätt stödjer dessa aktiviteter. Fritz Fuchs färgsättning är
alltså ur detta perspektiv alltid funktionell.
Ett nyckelprojekt för Fritz Fuchs blev arbetet med festsalen i waldorfskolan Uhlandshöhe i
Stuttgart 1976, ritad av Jens Peters på arkitektkontoret BPR.
»Det var ett första exempel som en större pu-

blik upptäckte och arkitekter som låg i fronten
på den tiden upptäckte detta nya sätt att arbeta
och färg och betong. «
Arkitekten Ralf Kosche ritade de nya hörsalarna för universitetet i Stuttgart-Vaihingen.
Det var bestämt att de inte skulle ha fönster för
att på så sätt utestänga distraktioner men sedan
upptäckte man att man i praktiken byggt en betongbunker utan dagsljus. Ralf Kosche såg Fritz
Fuchs arbete i waldorfskolans festsal och han
fick därför uppdraget att måla hörsalarna. Ralf
Kosche var lika angelägen som han att behålla
betongens speciella kvalitet. Hörsalskomplexet
fick 1984 det internationella färgdesignpriset.
Det ansågs sensationellt och innovativt att man
kunde färgbehandla betong på det sättet.
»Samma dag som jag fick priset fick jag förfrågan på Deutche Bundesbahn att färgsätta en
uppsättning nya tågvagnar, både utvändigt
och invändigt. Det ledde också vidare till att jag
fick uppdraget att måla murarna runt fängelsesjukhuset i Fröndenberg söder om Dortmund.
Kulturhuset i Tromsø är ett annat projekt som
är ett resultat av priset.«
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Bland Fritz Fuchs uppdrag genom åren hittar
man alla möjliga projekt, för det mesta har han
haft ansvar för både målningen av exteriören
och interiören. Man finner en 600 meter lång
fängelsemur, en fotbollsstadium, förskolor,
skolor, universitet, forskningsanläggningar,
kulturhus, tågvagnar, arbetsplatser, kyrkor
och privatbostäder. Listan bara fortsätter och
ledde under många år till ett ständigt resande
kors och tvärs genom Europa.
Stora och små uppdrag har fortsatt trilla in
och det har alltid börjat på samma sätt.
»Någon har ringt och behövt hjälp. De har
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sett något annat som jag har gjort eller sett
mina skisser, som i fallet med Max Planck-instituten. De har helt enkelt sett att det här är ett helt
annat sätt att arbeta med färgen och arkitekturen. De har upplevt att färgen varit integrerad i
arkitekturen och inte så att säga »påsatt« eller
dekorativa fläckar.
Jag försöker alltid först analysera det som jag
kallar för »motiv« i projektet, det kan vara flera
olika. Jag försöker tänka igenom vad som ska
försiggå i rummen. Här har jag tagit upp rådet
som Rudolf Steiner gav en arkitekt som frågade
om just detta. Jo, sa Steiner, man ska fråga sig:

Vad är det som försiggår där? Vilken atmosfär behövs där?
Det rådet har jag försökt anpassa till färgen genom att fråga mig på vilket sätt som färgen kan
stödja arkitekturen formspråk, vilken kostym
som arkitekturen behöver. Varje arkitekt har ju
sin egen signatur.«
Hur kommer du fram till svaren, du fattar ju
till exempel beslutet att en viss sal ska bli blå
och en annan röd?
»Det är hundratals beslut för det mesta men
ibland är det väldigt konkret. Ta en skola, eller
föresten ett sjukhus – för det är liknande situationer – så är en del saker helt konkreta. I ett
sjukhus tillbringar människorna mycket av tiden sängliggande, då blir taken väldigt viktiga
och måste ges en särskild omsorg.
Det specifika för ett rum är att man upplever
sig som en punkt med en periferi, det är så att
säga statiskt. Men i en korridor eller ett trapphus är man på väg någonstans, man har ett mål.
Det är för det mesta två väggar och färgen får en
informatorisk funktion. Det finns primära och
sekundära informationsvärden. Till exempel
så har klassrumsdörren en annan dignitet än
dörren till städskrubben. Då gör jag så att man
hittar vägen. När det gäller skolkorridorer har
jag har kommit fram till att det kan vara bra om
klassrumsfärgen tränger ut på utsidan och dörren får samma färg. Det är att annonsera att här
är klass åtta till exempel. Den motsatta väggen
blir en slags ryggrad och mindre tydlig. Ett sådant system har jag även använt i Max Planck-instituten där laboratorierna ligger efter varandra
i korridorerna. Det finns ofta en övergripande
idé om hur man ska prioritera men sedan måste
man titta noga över hur det ska konkretiseras
och då är lösningarna väldigt individuella. Detta kräver hela tiden ett samarbete med beställaren och jag har varit lyckligt lottad över att ha
fått förtroende och frihet i den här processen.
Jag ser tillbaka med tacksamhet på de förtroenden jag har fått genom åren.«
Har du fler exempel på hur du arbetat med
bestämda motiv?

»Vi kan ta klassrummen i waldorfskolan. Där
är det viktigt att det inte blir en addition av olika
element utan att de är i samma färg. I ettan är det
rött som gäller och då kan vi inte ha trävita skåp,
det blir bara distraherande. Om de i stället är
infogade i färgsättningen, så försvinner de. Det
är viktigt att de olika elementen genomsyras av
samma anda. Det gäller även inredningen. Annars blir det som om det talas fem olika språk i
rummet, för man talar ju om formspråk.
Även om färgsättningen här är monokrom
så finns det kontraster och liv. Dels genom lasyrens inneboende egenskap att vara luftig och
skiftande, dels genom att byggnads- och inredningsmaterial är olika förtätade och har olika
strukturer. Röda gardiner har ett annat uttryck
än rödlaserad råspont. Ett annat spänningsfält
är skillnaden mellan varmt och kallt. Klassrummens tak har ofta använts för mer måleriska
uttryck, med motiv hämtade från undervisningen och från årskursernas olika teman.«
Det finns alltså alltid utrymme för olika koloristiska uttryck. Fritz Fuchs talar om den stora
trappen i Martinskolans högstadiehus där alla
spjälor fått egna färger som hämtats från alla
klassrum som eleverna vandrar genom på väg
mellan klass ett och tolv.
»Det blir en slags sammanfattning av alltihop. Det är ofta en fråga jag ställer mig: ska
jag sammanfatta eller släppa in luft mellan
delarna, så att det uppstår en rytm eller musikalitet?«
Under alla år har Fritz Fuchs haft en stor frihet
i sitt arbete. Men det har också varit besvärligt i
vissa avseenden. Till exempel så har målarna på
plats vanligtvis inte behärskat lasyrtekniken,
vare sig hur man blandar till färgerna eller hur
man applicerar dem. Det har inneburit att Fritz
Fuchs fått tillbringa mycket tid på byggena,
för att måla, instruera andra och blanda till de
olika färgerna.
Det har samtidigt varit roligt. För på bygget
arbetar man i skala ett till ett och färgsättningen växer successivt fram. Fritz Fuchs har
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på plats, medan skikt efter skikt appliceras, kunnat finkalibrera
nyanserna för att klara motivens utmaningar på bästa sätt. Det här
arbetssättet är något som varje lasyrmålare känner igen. Apropå
lasyrmålare förresten:
»Uwe Janke och jag har egentligen uppfunnit det yrket, det fanns
ju inte tidigare. Vi har inte heller stulit arbete från någon annan
eftersom de bevisligen inte klarar av det.«
Uwe Janke är en tysk konstnär som Fritz Fuchs lärde känna när
de tvättade golven i Goetheanum 1958. Uwe Janke arbetade under
70-talet med att ta fram recepten till kaseinfärgerna som anpassades
speciellt för lasyrmåleri och ger en stor frihet för målaren. Fritz
Fuchs del var att se till att använda dem, samtidigt som han förde
ut den transparenta färgen.
Vi avslutar med en berättelse som säger mycket om hur Fritz
Fuchs arbetar och vilka möjligheter den transparenta färgen har.
»Jag har fått telefonsamtal från waldorfskolor där man frågar
efter vilket pigment man använder i första klass.«
Frågan är kanske egentligen: kan du ge mig ett enkelt svar på hur
vi ska göra, vi har ont om tid men vill göra rätt? Men så arbetar inte
Fritz Fuchs, instruktionerna kan i stället vara följande:
»Jag säger att du först måste vitgrunda och sedan räkna med
minst tre lasyrer. Du kan kanske börja med oxidrött och en gnutta
ockra. Sedan fortsätter du kanske med cinnoberton. Till sist tar du
ultramarinrött N, det vill säga cerise.«
Det här är bara ett av sätten att måla klassrummet, inte ett för
allom givet recept. I umgänget med lasyrfärgen och alla pigment
och alla möjligheter som står till buds, så kan den rödaktiga ton
som situationen kräver skapas på många olika sätt.
»Varenda projekt kan leda till en ny möjlighet. Det handlar om
hur den här kulturen sprids. Därför har jag alltid försökt se till att
varje färgsättning blir så excellent som möjligt.«
Brasan har vid det här laget brunnit ut i kaminen och den brutalt tidiga novemberskymningen sänker sig hastigt utanför. Fritz Fuchs
återgår till vedbestyren.
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Rudolf Steiners hundrafemtionde födelseår blir först ur tillbakablicken överskådligt och dess frukter synliga. Tydligare än annars
avtecknar sig därigenom samtidigt uppgifter och perspektiv. Och
efter pausen under den mogna sommaren blir det ena eller andra
först möjligt att uttala.

te x t

Den sista av de internationella konferenserna om Rudolf Steiners
liv och verk ägde rum i augusti på Åland. På vägen dit kunde jag i
Järna besöka den anmärkningsvärda utställningen See!Colour! med
olika installationer av James Turell. Ett extraordinärt objekt i denna
utställning är byggnaden som kallas Skyspace. Den har en cirkelformad plan med cylinderformade väggar och ett ovan tillslutande tak.
Interiört är innertaket kupolformat och i mitten en cirkelformad
yta utsparad genom vilken man kan se himlen. Ett besök i dagsljus
framkallar till en början inte några speciella intryck. Ett stycke him-

Skyspace

Hartwig Schiller

öv er sät t ning
Tobias Ossmark

Sommarens utställning See!Colour! fick
många besökare. En av dessa besökare,
Hartwig Schiller, återger här sina intryck.
I berättelsen tecknas utställningen som
en naturlig del av händelserna som den
antroposofiska rörelsen stod inne i
under året 2011.
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mel visar sig som kan varseblivas i utsnittets koncentration men
som inte avslöjar några särskilda fenomen. Ska betraktarens blick
koncentrera sig på ett utsnitt av världen? Blir blicken fri i världsrymden?
I vilket fall inträder ett långsammare tempo i upplevandet. Det till
synes förtrogna blir ifrågasatt och i reflexen intensivt undersökt. Det
kastas skuggbildningar på vägg och golv som visar olika färgningar
och graderingar. Men ändå sker inget spektakulärt, rummet presenterar sig nyktert, helt och hållet ädelt och i upphöjd enkelhet.
Till genomgripande upplevelse blir denna plats när man besöker
den i gryning eller skymning. Kommer man utan förkunskap och
med en väl tilltagen besökstid kan den möjliggöra förundransvärda
upptäckter i den egna konstitutionens samspel med sinnesintryck,
färgupplevelser och inre aktivitet.
Nästan obemärkt bildar den omgivande väggen en komplementärkontrast till himmelsutsnittet: väggen visas gul och himlen kraftigt violett. Betraktaren är beredd att uppfatta detta som ett resultat
av sitt intensiva iakttagande. Hans blick vilar intensivt på den cirkelformade ytan i mitten och vandrar bara med mindre avstickare
utöver cirkelns gränser. Området för gränsöverskridandet låter sig
därvidlag upplevas som en intensivering av det gula i skärans form.
Färgen förstärks, överlagringen av himmelsrundningen fördubblar
det komplementära färgspelet på väggen. Ett andra skikt lägger sig
över det första. Ett intensivt iakttagande är nödvändigt för att göra
förloppet gripbart. Det krävs öppen hängivelse och samtidigt koncentrerat upptagande, ett samspel av lidande och handling.
Så småningom övergår väggens färgning i det rödaktiga och det
violetta förändrar sig i riktning mot grönt. Samspelet mellan färgerna kvarstår i komplementära sammanhang. Betraktaren går från
rent upplevande till en frågande uppmärksamhet: Förnimmer han
förloppen verkligen som ett färgskeende som står i samband med
förändrade ljusförhållanden utanför Skyspace? Eller är han vittnesmål
för ett manipulativt ingrepp? För den undersökande blicken i rummet syns inga ljuskällor. Dock är väggarnas färgning, om än distinkt
och jämn, misstänkt.
Detta problem kan bara klaras ut genom än intensivare iakttagande och hängivelse. Färgkonstellationerna blir allt krassare och antar
en intensitet som inte förekommer i den vanliga naturupplevelsen,
inte så markant och ogrumlat. Så börjar blicken återigen undersöka
byggnaden och inrättningen. Slutligen finner den över besökarnas
huvuden fördolt en runtom gående fördjupning från vilken en diffus
belysning av väggarna utgår. Färgningen av himmelsytans omgivning framkallar i samspel de medryckande färgfenomenen. Med
skymningens inträdande blir färgkonstellationerna intensivare.
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Efter en stund har cirkelytan blivit scharlakansröd och snart därefter
visar sig i samspel med omgivningen en svart skiva som ser ut att sänka sig ned. Ibland blir ytan själv till rum, antar volymer, tränger fram
eller fyller in. Alltid förhåller sig dock omgivande väggytor och den
utsparade himmelsskivan i ett exakt komplementärt förhållande till
varandra. Alltid bildar den ena den andres motstående färg.

Byggnaden Skyspace är permanent och
kommer således även kunna besökas
framgent.

Betraktaren befinner sig i ett spänningsfält mellan upplevande och
förståelse. Begrepp som förnimmelse, känsla, varseblivning och
insikt kommer honom i sinnet. Han försöker att ansluta det varseblivna till sin förståelse. Han förstår att komplementärfärgningen
av himmelsutsnittet omedvetet framkallas i hans organism. Han
förstår att detta är ett levande förlopp som tar stöd av hans fysik
som instrument och som är hänvisad till hans vakna medvetande
för att bli upptäckt.
Elementära begrepp i en andevetenskaplig antropologi blir så
åskådliga för honom. Funktionerna hos den fysiska kroppen som
instrument och hos astralkroppen som bärare av medvetandet blir
tydliga för honom. Båda förbinds av livskroppen som i ett medve-

Åskådlig fördjupad antropologi

23

tandetillgängligt skikt kan förstås som förnimmelsekropp. Förnimmelser ska i
denna betydelse fattas som de allra första i medvetandet uppträdande hänvisningarna till varseblivningar som upplevelseinnehåll. Det finns idag knappast
någon annan händelse som likt detta laboratorium i Järna så inträngande och
åskådligt stimulerar till studium av en fördjupad antropologi.
Utan godtycke uppträder hos besökaren frågan: »Vad gör jag, vad gör min
organism?« Till det ansluter sig ytterligare frågor: »Vem är jag, vad är världen? I
vilken förhållande står vi till varandra?«
Hos besökaren kan det uppstå en intensiv lust att på sådant spirituellt sätt bli
bekant med goetheanistisk färglära, dess upplevelsekvaliteter, komplementärverkan och efterbilder. Det är en begeistring som över en oväntad vänskap. Här
tar sig en samtidskonstnär på högst originellt vis an att göra sammanhanget
mellan ljus och färg, människosjäl och människoande möjligt att erfara. Hans
försöksanordningar framtrollar ljusets upplåtelser, gör de tillgängliga för den
allmänna iakttagelsen. Allt detta tilldrar sig inte i självbespeglande mystik utan
ställer sig till förfogande för världen i en klädsam estetik.
Inte minst ger det ett gott exempel på uppvaknandet till det eteriska livets
verklighet som är av så stor betydelse i samtiden. Förverkligandet av det mänskliga i människan kommer att vara beroende av om framtiden kan byggas mer
på ett verklighetstroget gripande av levande processer än på föreställningen
om definierade resultat. Varseblivandet av Kristus i det eteriska beror på denna
paradigmväxling. Gör man sig upplevelserna i Skyspace medvetna, då blir det klart
på vilket sätt det kan ske.
Till en början kan en förändring av rums- och tidsförhållandet iakttas. Tid blir
inte förträngt av rum, utan tid skapar rum: varseblivningsrum, upplevelserum,
medvetanderum. Människan tar sig, ger sig, skapar tid i vilken hon kan existera.
Det skapas plats för nytt människovara: Deltagande, medlidande, medvetet
varande, verkligt människovara.
I rummet som uppstår erfar människan färgliv och färgverksamhet. Hon erfar kvaliteterna hos det eteriska inom komplementärverkningarnas område
som utjämnande, jämvikt skapande, balans hållande. Detta förlopp motsvarar
grundprincipen för helande verkande. I efterbilderna erfar betraktaren livskroppens centraldygd. Den är inte bara utjämnande, lidelselös och tålmodig,
den är samtidigt uthållig och trogen. Den stannar vid saken som den påbörjat
och beledsagar den förbi snabba känsloreaktioner av sympati och antipati. I
betraktelsen av en bestämd färg framkallar livskroppen den motsvarande komplementärfärgen. Det sker på sådant exakt och rent sätt att man kan tala om en
ideal motbild. I varje färg upptäcker livskroppen så att säga den slumrande ideala
mot- respektive kompletteringsbilden. Skulle man använda denna förmåga på
mänskliga möten, då skulle varje möte leda till att vakna upp hos det själsligtandliga hos den andra människan och i detta uppvaknande lägga något till den
andre idealt, dvs. komplettera. Varje människa skulle i mötet kompletteras till
en fullkomlig helhet. Utan godtycke sker så redan idag. I framtiden kommer det
att handla om att göra detta till en medveten och viljemässig process.
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Förutsättning och mål för detta förlopp är att gripa människovardandet så att vi
faktiskt skapar en ny Adam i oss, en genomkristen människa. Denna omvandling
kan bara ske ur det sanna jagets potential, kärnan som Paulus beskrev som »Inte
jag, utan Kristus i mig«. Ända in i den fysiska kroppsligheten gör människan sig
på detta vis till ett instrument i efterföljd till det som konciliet i Chalcedon (451
e. Kr. uttalade som »sannfärdig Gud och sannfärdig människa«.
Ytterst vänskapliga hälsningar från Mariehamns borgarmästare och Ålands
finansminister betonade sammanfallandet av Rudolf Steiner 150 år och stadsgrundandet av Mariehamn. Finansministern presenterade sig samtidigt som en
f.d. waldorfelev. Grundandet av en waldorfskola i Mariehamn med fem elever i
första klassen var också en särskild programpunkt under konferensen.
Vid sidan om den valda tematiken bidrog naturomgivningen och anslutningen
till de tre föregående konferenserna till en bestämd förväntan. Antingen skulle
den i det eteriska inneboende naturliga upplösningstendensen eller ett ryck
till fattandet av kvaliteterna hos det levande visa sig. Vilka framtidstendenser
skulle visa sig där?
Hos profeten Jesaja står det: »Vargarna kommer bo hos lammen och pantern
lägga sig hos getterna. En liten pojke kommer att driva kalvar, unga lejon och
boskap med varandra.« (11,6)
Det motsvarar en eterisk fred i vilken det animaliskt motstridiga övervinns till
förmån för en samexistens. Det eteriska livets sfär förhåller sig faktiskt komplementärt gentemot det föremålsliga. Och så kunde man under denna konferens
särskilt starkt uppleva kampen om ett framtidsöppet förhållande mellan tyngd
och lätthet, innehållsrikedom och –fattigdom, uppdrag och likgiltighet.
Till uppgiften hör förmågan till särskiljande, att igenkänna verkligt och skenbart eteriskt liv, att inte förväxla lamm med vargar och som tolkar vargarnas
seger som den eteriska återkomstens budskap om fred. Nödvändigheten av
kvalificerat samarbete visar sig på alla nivåer i det sociala skeendet, vare sig det
handlar om det enskilda, grupper, den överskådliga förtrogna omkretsen eller
i internationellt sammanhang.
Samarbetet måste klara testet. Klarar de ofta förekommande elementen av
bildupplevande, processgestaltning och impulskaraktär att nå utöver en föreställningsmässig begreppslighet? Klarar de som ett verkligt andligt skeende av
jagburna imaginationer, inspirationer och intuitioner att nå in i det verkande
Kristusväsendets sfär?
Med konferensen på Åland går Rudolf Steiner året mot sitt slut och året 2012 är
i antågande, året då grundandet av Antroposofiska Sällskapet blir 100 år.
Detta datum ställer oundvikligen frågan om den antroposofiska sällskapsimpulsen kommer att erfara en tredje förnyande återuppståndelse efter de två
föregående intervallen (33 1/3 år och 66 2/3 år). Utifrån den spirituella lagbundenheten är den inte säkerställd. För det krävs ett intiativt ryck som kan förena
uppståndelsekrafter och återfödelse.

»Jag är – det inre
och yttre ljuset«
på Åland
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Waldorfpedagogiskt masterstudium
i Norge erbjuder ett intresseväckande
alternativ inom utbildning. Här
en berättelse om några av dess
inslag: kunskap på forskningsnivå,
internationellt nätverk och individuell
utvecklingsmöjlighet.

te x t
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Hösten 2011 började den sjunde kullen masterstudenter vid Rudolf
Steinerhøyskolen i Norge. I mitten av september träffades för första
gången tretton nya studenter och högskolans lärare för ett högtidligt öppnande av läsåret. Luften är fylld av många känslor vid ett
sådant tillfälle, då människor från bokstavligt talat alla världens
hörn, tillsammans ska påbörja ett genomgripande studium. Såväl
lärare som studenter kommer med en viss spänning och förväntan,
med frågan, hur kommer detta att bli? Tre veckors intensiv samvaro
med undervisning, övningar, studiegrupper och individuellt arbete
väntar oss. Och så sker i år, liksom tidigare år, det fantastiska. Inom
bara några få timmar uppstår en nästan överraskande förtrolighet
i gruppen. Snart har det skapats en studentgemenskap där alla deltar engagerat. Frön till ny vänskap är sådda. God mat, spännande

människomöten, nya kunskaper och hårt arbete kommer att fylla
dessa tre veckor. Skratt och allvar blandas om vartannat redan från
första dagen.
Studentgruppen består av deltagare från åtta länder och tre kontinenter, något som ger oanade perspektiv i filosofiska samtal och
gruppövningar. Studenterna har tre års studier framför sig och kommer, om allt går planenligt, att presentera sina färdiga masteruppsatser våren 2014. Innan dess ska de ha tillbringat tolv kursveckor
tillsammans fördelade på sex tillfällen eller i det vi kallar moduler.
Det visar sig snart vilka konstnärliga bidrag som kommer att bli
en del av de artistiska övningarna – »artistic breathing« – och även
i gruppens samvaro under kvällar och helger. I årets grupp ljöd det

En internationell studiemiljö
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snart av irländsk folkmusik, afrikanska trummor, engelska visor
och hardangerfela. Musiken sprider glädje och bidrar till att skapa
identitet i en grupp.
Rudolf Steinerhøyskolens masterprogram äger rum i Vidaråsen
Landsby, ett camphill, som ligger söder om Tønsberg, ungefär två
timmars resa från Oslo. Vidaråsen skapar en god inramning för studierna, både på grund av sin vackra natur och genom det kulturella
liv som masterstudenterna är inbjudna att delta i. Här lär vi känna
inte bara byborna med sina olika speciella behov utan också den
internationella kretsen av medarbetare. Vi har deltagit i konserter,
årstidshögtider och begravning, samtidigt som vi i de dagliga lektionerna har fördjupat oss i teoriernas och forskningens idévärldar.
En av modulerna äger rum i vackra Aurland vid Sognefjorden. Temat
är då kombinationen av pedagogiskt tänkande och natur, ekologi
och situationsbaserat lärande. Detta dubbla intresse speglar också
programmets två inriktningar; pedagogisk forskning och miljöpedagogik.
De flesta studenterna arbetar vid sidan av studierna, som är i 2/3
takt. För många av studenterna är det därför av stor betydelse att
kunna tillbringa de tolv modulveckorna borta från hemmalivets
förpliktelser. Det ger möjlighet att fördjupa det egna arbetet och öva
sig i den svåra konsten att läsa och skriva akademiska texter.
Arbetsformer och innehåll
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Dagen är upplagd så att studenterna direkt efter frukost samlas i
mindre grupper för att samtala om och reflektera över dagens fö-

reläsningstema en halvtimme. Detta skärper uppmärksamheten
och studenternas erfarenheter och synpunkter lyfts fram redan
innan föreläsningen börjar. De två påföljande timmarna ges det
fördjupande föreläsningar på olika teman, från pedagogisk teori till
forskningsmetodik. Föreläsarna kommer från såväl Norge som från
andra länder. Bland annat har vi ett nära samarbete med Alanus Hohschule i Tyskland som också erbjuder en tyskspråkig version av Rudolf
Steinerhøyskolens masterprogram, den så kallade »Oslo-mastern«.
Efter föreläsningen leder studenterna en konstnärlig lektion, ofta
med musik och rörelse. Därefter följer olika övningar som är relaterade till undervisningen. Dessa övningar görs både i grupper
och individuellt och har till syfte att fördjupa och konkretisera det
mer teoretiska ämnesinnehållet. Till exempel har vi arbetat med
ett projekt om lärande som tog sin utgångspunkt i att studenterna
skrev ned en betydelsefull och lärorik erfarenhet. I samtal och i egen
skriftlig reflektion var uppgiften att förstå och analysera denna erfarenhet av lärande genom gruppens reflektioner och utifrån relevant
pedagogisk forskning hämtad från kurslitteraturen. Som i nästan all
pedagogisk forskning var utfordringen att förena erfarenheter och
idéer och genom det skapa ny förståelse och kunskap. Vid slutet av
dagen samlas man i mindre grupper för att läsa och diskutera artiklar
och andra texter från litteraturlistan.
Under dessa tolv gemensamma modulveckor, läggs grunden för
att den enskilda studenten ska kunna genomföra ett självständigt
forskningsprojekt i form av en masteruppsats. Den första modulen ger en generell introduktion till viktiga teman som kunskap,
lärande och undervisning. I de följande modulerna förmedlas och
övas systematiskt de kunskaper och förmågor som en nybörjare i
pedagogisk forskning behöver i sitt forskningsarbete. Här får man
möta ett spektrum av forskningsmetoder, från intervjuer och observation till textanalys. Fenomenologiska, såväl som »postmoderna«
metoder behandlas bland många andra. Målet är att studenterna
ska ha en bred orientering inom dagsaktuell pedagogisk forskning,
pedagogiskt tänkande och forskningspraxis. Mellan modulveckorna har studenterna skriftliga uppgifter som kräver individuell
bearbetning och fördjupning av viktiga teman från föreläsningar
och övningar. Dessa uppgifter får muntliga och skriftliga omdömen
från lärarna, för att studenten ska få en klar bild av starka och svaga
sidor i de inlämnade texterna. All undervisning och alla samtal sker
på engelska, men de skriftliga uppgifterna kan skrivas på norska,
svenska, danska, tyska eller engelska. I masterprogrammet används
en digital lärplattform där större delen av kurslitteraturen och föreläsarnas presentationer finns att tillgå, och där också alla skriftliga
uppgifter ska läggas in.
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Att fördjupa och formulera sina
egna erfarenheter

Studenterna inbjuds till att formulera sina individuella forskningsfrågor utifrån egna intresseområden och erfarenheter. Det handlar ofta om att fördjupa ett tema ur yrkeslivet. Efter att ha arbetat,
kanske i många år, som till exempel musiklärare, skolledare, socialpedagog eller med skolträdgård, kan ett masterstudium vara en
unik möjlighet att fördjupa sina kunskaper och förmågor och dela
med sig av dem till andra. Att skriva en masteruppsats handlar om
att upparbeta en mångsidig kompetens. En viktig del av masterstudiet är att lära sig att mästra ett språk – en fackterminologi. Det
handlar om att göra egna erfarenheter, reflektioner och forskning
kommunicerbar inom det stora pedagogiska forskningsfältet. Att
känna sig trygg i att kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt på ett
uppdaterat och adekvat sätt är en viktig förutsättning för att kunna
bidra till pedagogisk utveckling inom olika skolformer och ämnesområden. Med en mastergrad i pedagogik kan du bidra i den viktiga
utvecklingen av en praxisbaserad pedagogisk forskningskultur.
Flera av studenterna har efter avslutad masterexamen gått vidare
till doktorsstudier. Masterprogrammet vänder sig till lärare, förskollärare, speciallärare och socialpedagoger i och utanför waldorfpedagogiska verksamheter, liksom till andra med relevant pedagogisk
utbildning och erfarenhet.

Att utvecklas som vuxen

En annan, och för många kanske den viktigaste, »kompetensen«
som kan växa fram i ett masterarbete gäller den egna utvecklingen
i ett vidare perspektiv. Flera av studenterna har beskrivit hur masterstudierna har gett dem betydelsefulla nya kunskaper, men också hur
studierna har skapat nya livskrafter och förnyad inspiration långt
utöver det yrkesmässiga. Studierna bidrar till nya former för självkännedom. Som vuxen masterstudent erfar många hur de plötsligt
står på okänd mark. Då uppstår en ny sårbarhet – vi har själva minnen
av »att bli som barn på nytt«. Det kan vara utmanande att till viss del
känna sig som en vilsen student, samtidigt som man har känslan av
att vara mästare inom sitt yrke.
För en pedagog är omsorgen om den egna utvecklingen mer än
en personlig angelägenhet. Ansvaret för att leda och stödja andras
utveckling hänger intimt ihop med att ansvara för att våga gå in i
egna utvecklingsprocesser. Förmågan att följa och inspirera barn,
unga eller vuxna är ofta knuten till att läraren själv befinner sig i
utveckling. För att bistå andra är det bra att själv känna inpå bara
kroppen vad det vill säga att utvidga sina horisonter, att uppleva
hur såväl stunder av stillestånd som upplevelser av genombrott kan
bidra till nya förmågor och insikter.
Pedagogiskt arbete är utvecklande och spännande. Varje dag innebär nya möten, nya utmaningar och en helt unik möjlighet att stödja
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barn, unga eller vuxna i deras lärande och utveckling. Som pedagog
kommer du i beröring med såväl det sårbara och det svåra som är del
av att mästra nya kunskaper och förmågor, som med det vidunderliga som sker när människor utvecklas genom lärande. Många väljer
ett pedagogiskt yrke just för att det omfattar mänsklig närhet, att var
dag innehåller oförutsedda händelser och att man får använda sin
undervisningsförmåga, sina ämneskunskaper och sin förmåga till
empati och intuitiv medmänsklighet. För vår egen del är det denna
kombination av professionell kunskap och mänsklighet, om vi kan
få uttrycka det så, som fascinerar oss med pedagogiken.
Idag talar man om livslångt lärande och utveckling. Det är inte
länge sedan lärande och utveckling ansågs höra barn- och ungdomsåren till. Relativt sent under det tjugonde århundradet uppstod en
ny förståelse för att också vuxenlivet har en egen utvecklingsdynamik.1974 gav den amerikanske journalisten och forskaren Gail
Sheehy ut boken Passages: Predictable Crises of Adult Life. Boken såldes i
miljoner exemplar och satte på allvar upp frågan om vuxenlivets utvecklingsdrama på dagordningen. Dessförinnan användes begrepp
som medelålderskris eller livslångt lärande av ett fåtal forskare. Nu
är dessa tankar allmängods. Vuxenlivet har visat sig vara ett potentiellt spännande och innehållsrikt utvecklingsdrama.
En möjlighet till att ställa sig på »scenen och genomleva och genomföra några utmanande och innehållsrika »akter« i detta drama
kan vara att ta en mastergrad i waldorfpedagogik. Du kan då upparbeta kunskaper på forskningsnivå innanför ditt eget intresseområde, uppnå akademisk kompetens som master och utvidga ditt
internationella nätverk, samtidigt som du inspireras till nya och
kanske oanade utvecklingsmöjligheter.

Hänvisningar:
www.rshoyskolen.no
(Rudolf Steinerhøyskolen i Norge)
www.alanus.edu
(Alanus Hochschule i Tyskland)
www.rsuclearn.com
(digital lärplattform för studenter och
föreläsare)
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FORUM infann sig under Mikaeli 2011
vid Goetheanum för att besöka ett
arrangemang där själva platsens och
byggnadens förutsättningar stod i
centrum för uppmärksamheten. Här
tecknas linjerna av en gestalt som möter
sin samtid.
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Inte mindre än den sekelgamla idén om en byggnad ägnad åt
konsternas utveckling och en högskola med uppgift att »befrukta
alla livets områden« står i centrum för den pågående utställningen
Goetheanum einszueins. Det inledande Mikaeli-Symposiet visade hän på hur
utställningen vill uppfattas.
För att göra intentionen med en sådan byggnad rättvisa kan inte
bara vissa enstaka traderade spår föras vidare. Man måste först frilägga en egen öppen frågehorisont inför vilken objektet självt kan
framträda. Uppgiften, tar man den på allvar, är svårare än man först
anar och kräver tålamod. Även den med dessa sammanhang ytterst
förtrogne behöver göra sig själv till kvalificerad nybörjare, en plats
där alla potentiellt har samma tillgång. I denna mening är utställningen ett svar på chefen vid Kunstmuseum Wolfsburg Markus Brüderlins
väl medvetna, vilket här bekräftades, formulering om att »Steiner
inte bara tillhör antroposoferna«. I det här fallet ställs alltså specifikt
frågan om vem den sekelgamla idén, Goetheanum, tillhör, en fråga

p or t r ät t
s a m t id

som även dess nuvarande styrelseledamot Bodo von Plato återvände
till under symposiets avslutande plenum.
Värt att notera i detta sammanhang är att Allmänna Antroposofiska Sällskapets sk. »Principer« i sig inte avgör tillhörighetsfrågan
i denna mening. Medlemstillhörigheten kommer till uttryck i att
man finner ett berättigande, varken mer eller mindre, i Goetheanums existens, något som en samhällstillvänd allmänhet likaledes
kan instämma i. Hur långt en sådan samhällstillvänd allmänhet kan
gå i sitt intresse för Goetheanum, helt utan »säljande« anpassningar
från institutionens sida, blev överraskande tydligt under ett inledande plenum på fredagen då bland andra chefkuratorn vid Vitra Design Museum Mateo Kries och tidigare nämnde Brüderlin yttrade sig.
Kanske tydligare än någonsin är frågan om denna institutions
natur, vad den »är«, beroende av vilket perspektiv som intas. Från
en periferi kan Goetheanum vara en plats för koncentrerade möten kring olika innehåll, en chans till mångsidigt bemötande och
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varseblivande, men kan också vara en avlägsen
plats vars agenda inte har någon egentlig beröringspunkt med mina frågor eller mitt dagliga
liv. Från ett centrum kan samma Goetheanum
uppfattas som en sammanhållande punkt som
ända in i detaljer uppvisar en häpnadsväckande kontinuitet, men också som en isärfallande enhet där beroende av vinkel aspekter
som internationellt kongresscentrum, kursoch seminarieverksamhet, scen, högskola och
förvaltningsorganisation kan träda i förgrunden. Ingen av dessa positioner, perifera eller
centrala, kan i sig fälla avgörandet vad som
egentligen »är«.
Just gränserfarenheterna i dessa olika perspektiv var det område som symposiet bjöd in
till. Det handlade om ett avkännande, här upphöjt till en systematisk försöksmetod. Karaktäristiskt för ett sådant klart medvetande om
gränsen är att det innehåller inbördes helt olika
nyanser och där varje del i sin olikhet bidrar till
dess fullkomlighet i sig.
Nyanserna gick från skarpa begrepp till mjukt
tonande sång på väg att bli till ur rörelsen, från
klara avgränsade åskådningar till nattens mysterier, från den exakt prövande och tålmodigt
iakttagande bildkonsten till den sociala tillfällighetens konst i gästfrihet, från externa verksamheters intresseområden till ansatser med
specifika interna förutsättningar.
Rörelsen mellan motsatser av denna art var
ett bestående inslag i symposiet och utgjorde
även dess förtjänst. Skarpast blev gränserfarenheten i konstnären Zvi Szirs monumentala
framställning av Goetheanums sju grundproblem. Utgångspunkten för problemen är att
de inte är rationellt lösbara, de är och förblir
problem, så att säga inbyggda problem. I problemställningen kan inte Goetheanum lösa in
sin existensgrund. Till existensgrunden hör
anspråk på framtida kultur, protest gentemot
gängse samtidskultur, upphovsmannens status gentemot efterföljare, multifunktionalitet,
plasticitet, skydd med bevarad öppenhet, eso-
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terisk skola med anspråk på samtida kulturimpuls, osv. Här hade man lätt kunnat fastna
vid motsatser. Men symposiet bjöd in till att
vidare uppehålla sig vid indelningar av detta
slag. De skarpa gränserfarenheterna fick så en
kanske oväntad belysning från Roland Halfens
konsthistoriska föredrag som omvänt förhöll
sig rent iakttagande gentemot Goetheanum,
i viljan till åskådning. Även i denna vilja gjorde
sig nämligen en gräns gällande, vilken Halfen
gjorde oss klar i skillnaden mellan att något för
åskådningen »är uppdelat« och »låter sig uppdelas«. Lärdomen för oss blir att både begrepp
och varseblivning likaledes har sina gränser att
uppehålla sig vid, vilket innebär att också i de
skarpaste begrepp finns ett moment som »låter
sig göras«.
På motsvarande sätt var utställningen inte
primärt en presentation av ett nytt objekt eller
konstnärskap, utan försöket att i viss mening
kalibrera vårt seende. Genom omsorgsfulla
modifikationer av platsförhållanden kunde
ett frirum skapas där objekt, som av olika sammanhang blivit alltför överlagrade, på nytt
kunde framträda. Exemplariskt verktyg var den
lilla vita kuben där bildkonstverk enskilt får sin
plats. Kuben skapar så en behövd distans till
sammanhanget men samtidigt är den intressant nog, vilket de konsthistoriska föredragen
visade, en central beståndsdel för helheten,
Goetheanumbyggnaden. Som andra verktyg

tjänade: fotografiska undersökningar i inträdeskatalogen Goetheanum sehen, de sk. »ett-tillett visningarna« av huset, de utställda föremålen från byggnadshistoriken, modifikationen
av det gamla snickeriet till utställnings- och
möteslokal, visningen av de »bortglömda« bildramarna, bemötandet av pågående »ett-tillett initiativ« i form av dagliga »klasstimmar«,
osv. Inför utställningen har en omsorgsfull
inventering och försiktig sållning bland inventarier ägt rum.
Man kunde invända att ett-till-ett handlar om
en Dornach-intern frågeställning, om möjligheter respektive problem i den häpnadsväckande kontinuitet som traditioner haft på denna
plats. Därmed menar man att ett allt överskuggande »original« inte finns på samma sätt i
den sk. periferin. Är jag då inte fri att ansluta
till »originalet« med egna medel och med egna
förutsättningar oberoende av specifika traditioner vid Goetheanum i Dornach? Jo, det kan
jag ju vara. Men samtidigt vill jag hävda att den
perifera positionen i denna ståndpunkt inte
är konsekvent nog och att den visst och i allra
högsta grad är delaktig i den till synes avlägsna
»ett-till-ett situationen« som utställningen
hänvisar till. Varför? Kärnan i svaret ligger i
de just anförda anknytningspunkterna och
i vilken mån det råder ett klart medvetande
om dessa. Även för oss är »originalet« oinlösligt och till del gåtfullt, även vi måste beträda
samma gränsområden som »ett-till-ett«, även
vi behöver vidta modifikationer som löser upp
överlagrade traditioners egenautomatik och
även vi behöver göra allt detta inte som ett blott
teoretiskt program utan i den omedelbara gästfrihetens tecken som en förutsättning för ett
rörligt tänkande. Först då träder »den personliga garanten« fram och den sk. periferin kan
frigöra sig från godtycke som kan smyga sig in
i den »första« förmentliga friheten. Oberoende
av centrum eller periferi är inte anknytningspunkterna givna, utan behöver först myndigt
erövras.

I detta perspektiv blir överhuvudtaget betydelsen av centrum och periferi tveksam. Är
Goetheanum alls ett centrum i vanlig mening?
Snarare står man inför en modell, men inte en
modell som blott tranporterbart instrument,
utan en som bara kan bemötas och omsättas »ett-till-ett«. Mikaelifesten efterlämnade
konturer där något av en sådan modell kunde
framträda..
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Såväl inom som utanför den
antroposofiska rörelsen har under
2011 Rudolf Steiners 150 årsdag rönt
stor uppmärksamhet, särskilt i
tyskspråkiga länder. Följande bidrag är
del av föredragsserien »Var finner jag
Rudolf Steiner« som under året hållits
vid Goetheanum. Bodo von Plato tar
här ett steg vidare och porträtterar
en gestalt som även kan betraktas
oberoende av den mångsidiga historiska
personligheten. Därmed står även
möjlig intensifiering arbetsområden
som går utöver jubileumsåret 2011 till
disposition.
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Hänvisning:
Artikeln är en översättning från
originalet som publicerades i
veckoskriften Das Goetheanum 2011,
nr 41.
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Det finns fenomen eller skeenden – och jag iakttar att de tilltar –
genom vilka man i världen kan finna Rudolf Steiner helt oberoende
av kännedomen om hans historisk-jordiska personlighet. Jag vill
skildra tre exempel som spelar en roll i mitt liv, sedan ytterligare ett
fjärde av annan art.
Det första av dessa skeenden äger rum när man blir träffad av
den andres nöd. Verklig nöd, verkliga problem är ju för det mesta
inte omedelbart möjliga att lösa, utan uppfordrar att lära sig, att
försöka upptäcka en konstruktiv utvecklingsmöjlighet med och i
dessa. I denna situation kan ett andligt motiv vara en port, en port
som leder till Rudolf Steiner. Jag tror att Rudolf Steiner idag finns
där den andres nöd dyker upp och där vi begriper att denna nöd har
en spirituell dimension som uppmanar det egentligt mänskliga.
Också det omvända gäller: där spiritualitet eller spirituell erfarenhet
har som mål att leva i det andliga utan förhållande till det jordiska,
att lösa upp förhållandet till det jordiska, där kommer alltid Rudolf
Steiner att vara fjärran.
Jag har gjort den erfarenheten i mitt arbete med svårt funktionshindrade människor. Själv född på livets solsida, och samtidigt full
av existentiella och filosofiska frågor, ville jag efter skolgången bli
del i dessa människors liv. De som var tvungna att leva med en obotlig sjuk kroppslighet och som inte kan leva utan vård dygnet runt.
Hur kan de ändå föra ett människovärdigt liv? Och vari består denna
värdighet? I mitt sökande landade jag i en inrättning som fascinerade mig genom den värdighet och hoppfullhet som vårdtagarna levde
med. Trots att det på denna plats hade samlats människoöden som
hade att kämpa med de svåraste betingelserna tycktes livet där ha
en mening, ja, kanske mer där än varifrån jag kom. Det gjorde mina
frågor än mer fyllda av allvar. Sedan upptäckte jag en stor, ovanlig,
till en början främmande människo- och världsförståelse som inspirerade dem som grundat denna inrättning i vilken människor med
olösbara problem fann de bästa möjliga levnadsförhållanden, ja,
lycka och uppfyllelse. Och mitt studium av Rudolf Steiners skrifter,
föredrag och övningar tog sin början. Den andliga orientering som
jag där upptäckte skapade människovärdighet. Det var nyckelerfarenheten.
Nöd behöver inte alltid vara så evident som hos svårt funktionshindrade människor, den uppträder ju idag ofta rätt subtilt. Allt
tycks vara i bästa ordning, men i undergrunder lever ofta bitter, stilla
nöd. Nöden som människor upplever idag har så många anleten.
Och där det ur inre arbete växer räddande hjälp i nöden, ända in i
levnadsförhållanden, där finns det första fältet, som jag skulle vilja
antyda, där man finner Rudolf Steiner, medelbart och omedelbart.
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Det andra fältet rör verklighetsfrågan. Jag tror att denna fråga först
under 1900-talets förlopp har blivit allvarlig, ja hotfull. Med verklighetsfrågan menar jag att det idag har blivit allt mindre klart vad
egentligen verklighet är. Ibland får jag intrycket att frågan om sanning, som ännu i början på 1900-talet var så avgörande för sökande
själar, idag har avlösts av den om verkligheten. Och det är oftast
ingen filosofisk eller estetisk fråga, utan en existentiell. Det började
med den tekniska utvecklingen som idag tillåter oss (eller tvingar
oss) att leva i virtuella världar. Och det kom ja rätt plötsligt. Som
en fjärran, sedan länge förgången värld framträder 1980-talet för
mig, då jag studerade och det i biblioteken ännu fanns kartotek i
byrålådor, ja riktiga byrålådor av trä eller registerfack av metall med
lappar och kort inuti på vilka – ibland ännu med handstil – något
stod skrivet. Byrålådor och lappar med lukt och oljud. När jag sökte
ett citat eller ett sammanhang blev efterforskningarna ibland långa,
nästan alltid mänskligt fulla av överraskningar. Idag går det med
sökmotorerna på internet ojämförligt snabbare, lukt- och ljudlöst,
oftast utan mänskliga möten. Verkligheten förskjuter sig alltmer till
osinnliga, omänskliga områden, blir slutligen själv ifrågaställd i en
rakt igenom teknologiserad värld.
Ända in på 1900-talet var det egentligen bara konstnärer och vetenskapsmän som visste om att det inte alls är så enkelt att veta vad
verklighet är. De kände redan tidigare till verklighetsproblemet och
de anade redan att det är vi själva som är delaktiga vid verklighetens
tillkomst. För Rudolf Steiner var detta en grundval och kärna i hans
förståelse av människan och världen. För 120 år sedan formulerade
han denna sats: »Inte den första gestalten, i vilken verkligheten
träder fram för jaget, är den sanna, utan den sista, som jaget frambringar ur samma verklighet.« (Sanning och vetenskap, GA 3, Kapitel
6) Föreställ er detta! Vilken oerhörd utsaga! Satsens första del blir
idag alltmer, helt oberoende av kännedom om Rudolf Steiner, en
omedveten livskänsla: Det som möter mig är inte den sanna verkligheten. Något man alltmer kommer lära känna som livskänsla.
Satsens andra del förutsätter emellertid egen aktivitet – och en bestämd förståelse av kunskapsakten. Där denna förståelse blir klar,
att jag själv är delaktig vid verklighetens tillkomst genom min uppmärksamhet och begreppsbildning, och tar denna jagets aktivitet
på allvar, där dyker en tröskel upp. När man upptäcker denna tröskel
av osäkerhet och gör klart för sig, att det är jag själv som ur det som
möter mig först förmår göra verklighetens sanna gestalt, då bildas
ett nytt begrepp för ansvar: Jag har medansvar för världens verklighet. Och med denna omfattande form av ansvar, med denna etiska
individualism, är Rudolf Steiner å det djupaste förbunden, där träffar
man honom, där finner man honom idag.
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Sedan finns ett tredje fält som jag skulle vilja vidtala. Det är det svåraste för mig eftersom jag först anar vilken dimension och mångsidighet som tillkommer det. Det hänger ihop med betydelsen av
tre. Att människan består av kropp, själv och ande är lika gammal
som mänskligheten och naturligtvis ingen upptäck av Rudolf Steiner. Insikten om att och hur de tre funktionellt hänger ihop, vilken
betydelse som tillkommer detta funktionella sammanhang, att
kunna beskriva de tre själsligt och andligt, det är förmodligen Rudolf
Steiners största och mest bestående bedrift. Han behövde enligt
egen utsaga 30 år av intensiv forskning för att kunna se och uttala
sig om relationerna mellan människans kroppsliga, själsliga och
andliga konstitution. Jag besparar er de talrika försöken, irrvägar,
mellanstationer som han beträtt tills han genomskådade människans tregrening. Den andliga tregreningen av medvetandeformerna
imagination, inspiration och intuition, den själsliga av tänkande,
kännande och viljande, den kroppliga av huvud, bröst och lemmar,
av nerv-, rytmiska- och ämnesomsättningssystemet, deras sammanflätning i och genom varandra visar på människans ande, själ
och kropp i ett aldrig tidigare skådat sammanhang. Vad som bildar
kristendomen som treenighetens princip, det blir genom Rudolf
Steiners upptäckt till en kosmisk-jordisk människokunskap, ja helt
enkelt till en universell gripbarhet av det kosmiska, mänskliga och
jordiska. Den första skissmässigt genomformulerade utgångspunkten för tregreningen är en anmärkning i Rudolf Steiners grundläggande
antropologiska arbete Von Seelenrätseln (GA 21) från 1917. Här finner
alla stora så kallade praktiska arbets-, yrkes- och kulturområden
sitt ursprung, som ur antroposofisk inspiration ända till idag och i
hela världen har kunnat bli så hjälpsamt verksamma. Men här ligger
förmodligen även en nyckel till förståelsen av förvandlingen i Rudolf
Steiners esoterik, som fann en helt ny form i grundandet av den
Fria Högskolan för Antroposofi. Jag ser tregreningen som den enklaste och
samtidigt den mest omfattande princip som Rudolf Steiner arbetade
med, och den är förmodligen ett av de områden som kan utvecklas
mest i ett framtida antroposofiskt arbete.
För att nämna ett helt enkelt exempel som blivit viktigt för mig på
senare tid: Redan som barn och ung, sedan under mitt historiestudium och ända till idag har mänskligt öde fascinerat mig. Öde! Hur
det kommer emot oss, överhuvudtaget hur det blir till, hur det (be)
träffar enskilda, grupper eller hela mänskligheten, kännetecknar
tider och epoker! Ödets ofattbara mångskiktighet! Och plötsligen
såg jag, uppmärksam genom Rudolf Steiners tregreningsidé, att alltid
tre element – inte fler och inte färre – kommer samman när öde
verkar; och omvänt verkar alltid öde när dessa tre element kommer samman: tid, rum och människa. De genomtränger varandra

oskiljaktigt, bestämmer och betingar varandra växelvis på det mest
omfattande sätt.
I korthet: Varhelst man blir uppmärksam på de tre, tregreningen, varhelst de blir en nyckel till ny förståelse och nytt seende, där finner
man enligt min bedömning Rudolf Steiner idag.
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I dessa tre områden kan man idag, tror jag, möta Rudolf Steiner
oberoende av om man känner till honom eller inte: Där människor
förbinder jordisk nöd och spiritualitet; där verklighetsfrågan leder
till initiativ och ansvar; där tregrening möjliggör ny förståelse och
nytt seende. Nu till det fjärde och sista området av annan art som
jag önskar antyda. Det är det antroposofiska studiet. Där är mötet
med Rudolf Steiner omedelbart möjligt, vilket i synnerhet gäller
hans skrifter och det som därur kan uppstå. Som exempel vill jag
nämna »Andlig skolning« (GA 10). Det är en bok för studier, övande
och meditativt liv. Rudolf Steiners innersta motiv får här bärighet:
att bjuda in var och en som möter honom till en egen andlig utvecklingsväg. Och han skildrar på vilket sätt i förordet till denna levnadsbok: »Den som läser denna bok intimt, så att läsandet för honom
blir som ett innerligt upplevande, han kommer inte bara bli bekant
med innehållet, utan även vid det ena stället ha den ena känslan och
vid det andra ha en annan; och därigenom kommer han nå insikt
om vilken vikt det ena eller det andra har för själsutvecklingen. Han
kommer även komma underfund över i vilken form han just hos sig
ska försöka sig på den ena eller andra övningen i enlighet med sin
särskilda individualitet.«
Intimt, alltså upplevande läsande – sedan rikta uppmärksamheten på vilken känsla som framkallas – denna känsla låter mig komma
till insikt – insikten vägleder mig i övandet. I studiet av antroposofi
uppmanas jag från första stund av Rudolf Steiner att själv bestämma
mina vägar. Jag blir inte uppfordrad att följa honom, utan mycket
mer att ta till mig det som han har att säga på sådant vis att jag förvandlar det i »enlighet med min särskilda individualitet«. Att möta
Rudolf Steiner betyder att ta den egna vägen, som först i gåendet
blir igenkännbar, på allvar. Frihet är för honom det högsta värdet.
Kanske den svåraste utmaningen. Säkerligen den vackraste.
Jag möter alltid Rudolf Steiner där det växer en suveränitet, en
beredskap att skaka hand med min väg, mitt öde. Där är han, framträder som vän, som beledsagare – alltid med en vädjan: Bege dig på
ögonhöjd. Också när jag vet att det naturligtvis inte kommer att ske
kommer ändå denna oavlåtliga vädjan. Rudolf Steiner finns där kraft
och förtroende kan växa för möjligheten att bli ett fritt väsen.
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Under rubriken Reseberättelse vill
FORUM förmedla personliga möten
med platser och människor. Möten av
detta slag kan idag vara ett sätt att erfara
antroposofi. Först ut är berättelsen om
en förundrande resa till den italienska
staden Conegliano för ett besök hos en
gemenskap som framgångsrikt lyckats
förena odling och kultur.

te x t
Mats-Ola Ohlsson
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Ett par dagar i april 2011 hade jag tillfälle att besöka Conegliano. Mina
vänner i Bologna hade berättat för mig att det var en intressant plats,
att man verkligen där hade lyckats skapa något enastående! Conegliano är en liten stad i Treviso-provinsen som är en del av regionen
Veneto som sträcker sig mellan alperna och Adriatiska havet.
Där finns en nybyggd waldorfskola och en biodynamisk gård hade
jag förstått. Ville jag besöka platsen kunde jag få åka med några från
Conegliano som just då var i Bologna på den stora kongressen, Alla
ricerca dell´io, som även jag besökte.
Så där satt jag efter kongressens avslutning, i en bil med nya bekantskaper på väg norrut. Fabio, Armando och ytterligare ett par
personer. Under några timmar på väg mot Conegliano började jag
långsamt, genom samtalen i bilen, att ana något av det som väntade

r e seb er ät t el se

Hänvisningar:
www.ecor.it (även på engelska)
www.fattoriadivaira.it (även på
engelska)
www.naturasi.eu (butikskedja)
www.cuorebio.it (butikskedja)
www.valorealimentare.it (tidning)
www.demeter.it (demeter Italien)
www.biodinamica.org (italienska
biodynamiska föreningen)
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mig. När vi sent på kvällen kom fram till Conegliano, åkte Fabio och
jag bort till ett industriområde. Här ligger Ecor, sade han och visade
på en enormt stor byggnad och en ännu större byggnad som var under uppförande invid. Det visade sig att det här stora komplexet var
lager, distributionscentral och kontor för en av Italiens största grossister och återförsäljare av ekologiska/biodynamiska livsmedel.
Fabio och jag tog en runda på lagret som verkligen var gigantiskt.
Grönsaker och mejeriprodukter, torrvaror och hudvårdsprodukter i
otroliga mängder och variationer. Överallt stötte vi på arbetare som
var där för att sköta nattens arbete. Produkter skulle lossas som kom
från odlare i hela Italien. Andra bilar lastades med beställningar som
skulle ut till butiker i hela landet. Fabio hälsade hjärtligen på alla,
man märkte att han kände alla väl och själv hade en praktisk kunskap
om förhållandena där bland lagerhyllorna.
Jag hade förstått av samtalen i bilen att det hade uppstått en grossisthandel ur odlingsimpulsen. Men, vad var det här! Något så stort
och omfattande, det hade jag inte anat!
Under ett dygn fick jag närma mig hur några människors gemensamma idéer i tiden hade omsatts i praktisk verksamhet. Kärnan i
deras idé har varit att skapa en gemenskap, där alla är med och bär
ansvar och har delaktighet. Och ur de impulser som kan komma
genom ett fördjupande i den andliga dimension antroposofin kan
ge till livet, ville de vara verksamma för andra, skapa något i världen
som visade på positiva livskvaliteter i det sociala och i relation till
naturen.
Det hela tog sin början med ett arbete på en gård, San Michele för
25 år sedan, 1987, när Fabio Brescacin men några vänner »satte spaden i jorden«. Det var året efter Tjernobyl-katastrofen och ett nytt
medvetande och ekologi och livskvalitet väcktes runtom i världen.
Och vännerna i Conegliano som många andra upplevde att det var
dags att sätta igång och »göra något«!
Fabio kommer från Conegliano, som är ett centrum för den av
lantbruk och grönsaks- och fruktodlingar präglade bygden. Han
studerade till agronom i Padua och mötte där Guilia Maria Mozzoni. Hon är en verklig pionjär inom biodynamisk odling i Italien.
För snart 40 år sedan började hon driva en stor gård biodynamiskt
i Crespi, Lombardiet. Hon kom i kontakt med antroposofi och biodynamisk odling vid Lukaskliniken i Arlesheim, dit hon hade kommit
för rehabilitering efter en canceroperation. Där fick hon i sin hand
Lantbrukskursen av Rudolf Steiner. Och på den vägen är det!
Hon besökte alltså universitetet i Padua när Fabio var student där
och gav en kurs i biodynamisk odling. Där berättade hon att det
fanns ett stipendium för att få studera vid Emerson College i England.
Fabio tog den möjligheten! När han kom tillbaka skaffade han den

här gården med Gabriele Navilli, läkare och Gabrieles fru Luigia (hon
är nu handarbetslärare på waldorfskolan). En lite äldre kvinna, Maria
C., var med från början. De hade idén om att odla biodynamiskt och
bedriva läkepedagogik. De ville odla och skapa en läkande miljö på
den vackert belägna gården, på kullarna mellan norra Po-slätten
och föralperna, klädda med bokskog, med Dolomiterna tornande
upp i bakgrunden.
Det var ett hårt arbete med jorden, som inte var så lämpad just för
grönsaksodling. De odlade även vindruvor och hade mjölkkor. De
bodde inte fast på gården, utan Fabio och Gabriele turades om att
vara där varannan vecka och kombinerade det med andra arbeten.
Gabriele hade sin läkarpraktik i Conegliano. Det sägs att han gick upp
kl. 6 på morgonen och arbetade med odlingen innan han åkte in till
sin läkarpraktik. Ibland arbetade de på nätterna med pannlampor!
Ganska snart öppnade de en butik i Conegliano. Namnet på orten
betyder för övrigt Januskullen. De började importera varor, främst
från Tyskland. Andra affärer började efterfråga dessa produkter. Så
började en grosshandel i det lilla… Förutom grosshandeln hade de
gården att sköta och även butiken. Gabriele arbetade dessutom som
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läkare, Fabio levererade varor med lastbil, Maria skötte korrespondensen med Tyskland. Hon
hade språket efter att ha bott en tid i Schweiz.
En waldorfskola började och hade sitt första
år på gården, innan de fick ta över en gammal
lekskola i staden.
Så här började »det hela« i Conegliano. Det
var en stark social impuls med i grunden, man
ville vara en gemenskap, skapa något tillsammans och man ville skapa något för andra.
Kanske spelade det in att Fabio, som kom från
bygden, att hans far hade varit en aktiv socialist
som hade engagerat sig för bondebefolkningens villkor. Det hade verkligen varit fattigt där,
och många lämnade sina gårdar och for iväg
utomlands som gästarbetare. Många har idag
återvänt och startat småindustrier och importföretag. Så Conegliano börjar få en ny blomstring.
Och blomstrar, det kan man också säga om
det grosshandelsföretag som de få vännerna
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startade i all anspråkslöshet för 25 år sedan. Nu
omsätter Ecor, som företaget heter, omkring
200 miljoner euro! Man har egna varumärken
bl.a. ett just med namnet Ecor. Man har franchise-butiker under namnet NaturaSi. Det finns
ett 80-tal av dessa butiker över hela Italien. Det
är stora butiker, alla över 250 kvadratmeter.
Nästan 300 butiker går under namnet CoureBio.
Några av dem är Ecors egna, andra butiker drivs
av enskilda ägare, som mot 3 % av butikens omsättning får hjälp med marknadsföring, bokföring och design av butikslokalen. Antalet butiker växer ständigt och många får också hjälp att
bygga ut sina lokaler. Från Ecors sida vill man då
att butikerna ställer upp med eget kapital till 50
%, till resten går Ecor i borgen för banklån.
Ecor har ökat sin omsättning med 20 % de
senaste tre åren. Den höga omsättningen och
starka tillväxten till trots så har företaget först
de senaste åren visat verklig vinst. Man har genom åren satsat mycket extensivt på att hjälpa

butiker att komma igång och även gjort stora
investeringar i lagerlokaler, distrubitionslogistik, produktutveckling, marknadsföring osv.!
Ett av de senare tillskotten är att företaget
har köpt en mycket stor gård i södra Italien,
som nu gradvis börjar ställas om till att bli
Demeter-certifierad. Den heter Fattoria Di Vaira
och ligger vid Adriatiska havet i höjd med Rom
i Campobasso-regionen. Gården är på 500 hektar och man odlar durumvete, vindruvor, oliver
och grönsaker. Man har kor, getter och får som
ger fina mejeriprodukter. På gården har man
en »Agriturismo«, som kan ta emot enskilda
gäster med även större grupper, som skolklasser t.ex. En idé som finns på gården är även att
man ska erbjuda människor, unga och äldre, att
få lära känna livet på en biodynamisk gård.
Ecor ger även ut en gratistidning, Valore, vars idé
är att sprida kunskap om ekologisk/biodynamisk odling och näringsfrågor till konsumenter på ett tilltalande och lättillgängligt sätt. Det
är en upplysnings- och folkbildningsimpuls
som är en del av ett större bildningsprogram
som kallas Valore alimentare som riktar sig till anställda, distributörer och konsumenter! (Valore = värde och alimentare = näring)
För fem år sedan gjorde Ecor en fusion med
ett annat företag som hade en kedja med butiker. Så i dagsläget så är företaget delat 50/50
och när jag besökte Ecor i april i år så var man
på väg att köpa tillbaka ytterligare 20 % så att
de ursprungliga ägarna kommer att äga 70 %
av företaget.
Och vilka är då ägarna av företaget idag? Det
är en allmännyttig förening som har sina direkta rötter i det arbete som Fabio, Gabriele,
Luigia och Maria påbörjade för ett kvarts sekel
sedan. Den heter LAARS, Libera Associazione
Antroposofica Rudolf Steiner, Fria Antroposofiska Föreningen Rudolf Steiner. Det finns idéer
om att ombilda föreningen till en stiftelse för
att bättre kunna skydda ändamålet. Dessutom
är det egentligen inte möjligt för en förening
att syssla med en sådan stor ekonomi som de

har att hantera.
Den har nu ett 30-tal medlemmar, som alla
också är medlemmar i antroposofiska sällskapet och är verksamma inom olika antroposofiska initiativ i Conegliano. De träffas alla i den
antroposofiska gruppen varje onsdag för ett
antroposofiskt studium på »ursprungsgården«
San Michele. En onsdag i månaden i anslutning
till grupparbetet hålls ett föreningsmöte. Då
sammanträder även de sju personer som ingår
i LAARS styrelse och bollar med miljoner euro
och affärsstrategier vid sidan av sina ordinarie
arbeten som klasslärare och handarbetslärare
vid Waldorfskolan och som läkare osv.!
All vinst som kommer från den andel som
man har i Ecor går till föreningen som har som
ändamål att stödja antroposofiska projekt i
trakten. Förra året fick man 4 miljoner euro.
Waldorfskolan har av föreningen fått ett väldigt vackert och funktionellt skolhus som man
håller på att växa in i. Och även om man inte
har tagit alla delar av byggnaden i besittning,
så planerar man redan för ytterligare utbyggnader. Armando Comoretto visar engagerat runt
mig. Han kommer ursprungligen från Venedig
och är nu lärare i tredje klass och även styrelsemedlem i LAARS.
En läkepedagogisk verksamhet är på väg att
knoppa av sig från skolan. De har redan tomtmark för en planerad skolbyggnad.
Ett dygn i Conegliano! Det känns som en ynnest
att ha fått blicka in några människors förverkligande av en idé. En idé som har haft kraft i 25
år och som har framtidskraft. En idé som grundar sig i en solidaritetskänsla och som bärs av
en gemenskap. Höga ideal, ja! Bärkraftiga, ja!
Burna av, ja, jag törs säga en ödesgemenskaps
skapande förbundenhet med antroposofins
inspirerande källsprång.
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essä

te x t
Hans Möller
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År 1900 utgav Ellen Key Barnets århundrade. 1900-talet skulle bli barnets århundrade, ett århundrade där barnet och dess behov skulle sättas i centrum. Barnet är
framtiden. Nu förkväver samhället det friskt individuella hos barnet och skolan
begår »själamord« genom likriktande inpluggning av död kunskap. Den fria
och ansvarstagande individen borde vara all forstrans mål. Etisk individualism
kunde förnya och befria samhället.
Men istället blev 1900-talet barnets helvete. Aldrig förr har så många barn
och kvinnor mördats som under 1900-talets krig och folkmord med miljoner
offer. Hur blev det möjligt, hur kan vi förstå att »vår upplysta tid« blev en sådan
mardröm? Förryckta ideologier med våldet i centrum lovade frälsning genom
revolution åt förvirrade och desperata massor. Nationalistiskt vanvett startade
världskrig och ännu tyranniserar oss våldsideologier. På medeltiden drabbade
digerdöden kropparna. I vår tid har vi en ny sorts digerdöd men den angriper
först själarna, våra tankar. Fundamentalism sätter religionerna i harnesk mot
varandra.

essä

Efter Anders Behring Breiviks dåd vaknar frågan: hur kan så förryckta föreställningar uppstå? Gärningen var fruktansvärd men nödvändig, säger han. Han
samarbetar villigt med polisen men känner ingen ånger. Han ser sig som en
kristen, konservativ fosterländsk. Han har en mission, den muslimska invandringen hotar Europa och den socialistiska regeringen befrämjar denna olycka,
den måste krossas. Vi kan undersöka hatets förföriska språk som nu visar sig
igen så att vi kan bli medvetna och skydda oss. Varför lockar nazismens, kommunismens, fascismens, jihadismens våldsamma språk så många?
Hitlers Mein Kampf borde kunna ge viktiga lärdomar. Ur argumenterar han,
vilken taktik använder han i sin propaganda? Boken överraskade mig. Jag hade
väntat en flod av antisemitiska floskler med ordet jude förekommer inte de första
femtio sidorna. Däremot står redan efter tio rader med spärrad stil »Gemensamt
blod hör hemma i ett rike«. Hitler ägnar sig sedan åt att bygga upp förtroendet för
sin person. Han berättar om sin enkla uppväxt i Braunau i Österrike med en kärleksfull mor och en ädel far som målmedvetet kämpat sig upp ur fattigdom till att
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bli ämbetsman. Fadern vill att sonen självklart
också ska tillhöra ämbetsmannaståndet men
denne vägrar. Han är så duktig i teckning, han
vill göra sig ett namn som målare. Två järnviljor
bryts mot varandra och sonen börjar strunta i
skolan för att så inte bli meriterad för ämbetsmannabanan »trots att han hade löjligt lätt att
lära«. Dessutom fann han lärarna tråkiga utom
historieläraren som med begeistring talade om
Tysklands stora dåd. Unge Adolf fascinerades
mest av skildringen av Bismarcks segrar över
Frankrikes Napoleon III 1870-1871 och sedan utropandet av det tyska kejsardömet. Han hade
ibland tårar i ögonen.
När Adolf är 13 år dör fadern, modern insjuknar och vården av henne slukar det lilla kapital
som familjen ägde och så dör hon. Vid 17 års ålder söker sig Adolf utfattig till Wien för att förbereda sig för Konsthögskolan. Han drabbas av
ett fruktansvärt slag, han blir inte antagen. Motiveringen är att han som tecknare bör söka till
arkitektutbildningen. Men genom att han försummat realskolan saknar han pappersmeriter
och måste ta skadan igen. Likt en Hamsunsk
hjälte driver nu unge Adolf runt i storstaden,
svälter och far illa men är besatt av tanken att
»bli något«. Ha tvingas ta varje tillfällighetsarbete som erbjuds. Men han tackar ”ödet” ty nu
lär han känna arbetarklassen och dess elände
och grips av medlidande.
Riket har svikit arbetarna och samtidigt svikit tyskheten genom att blanda in slaviska element i det rena tyska blodet. De 10 % av österrikarna som är tyskar skall lösgöras och förenas
med Bismarcks Deutschland. Det habsburgska
mångnationella riket måste krossas.
Samtidigt lär unge Adolf känna en annan
fara, ett monster, en vampyr som suger blodet
ur hederliga tyska arbetare, nämligen marxismen med sin internationalism och förnekande
av ras och blod. Sjukdomen har bitit sig fast och
förstör tyskhetens urkraft. Han använder dagar
och månader åt att försöka väcka arbetarnas
sunda rasinstinkter men förgäves. Vad är det
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som ger marxismens »fula flinade tryne« sådan
magisk makt?
Nu först dyker ordet jude upp. Adolf ogillar
först antisemitismen. Det är ovärdigt att angripa någon på grund av religion så som man
gjorde på medeltiden. Han köper några antisemitiska skrifter, men de berör honom obehagligt »genom den delvis flata och utomordentligt ovetenskapliga bevisföringen«. Och det
bjuder mot för den mänskliga känslan att förtala någon så grovt. Men när antisemitismen
nu möter honom från olika håll, så beslutar han
sig - sin vana trogen – att själv verkligen undersöka saken. Omställningen till antisemitism
kallar han »min svåraste omställning. Den har
kostat mig de flesta själsstrider och först efter
månaders kamp mellan förstånd och känsla
började segern att luta mot förståndets sida.
Två år senare hade känslan följt förståndet för
att från och med nu vara dess mest trofasta väktare och varnande röst«. – Adolf våndas alltså i
två år på grund av sitt ärliga sanningssökande.
Men nu vräker han på en sida ur sig en salva av
infama invektiv som en krevad av hat. »Nu var
tiden inne för den största omvälvning jag någonsin genomgått i mitt inre. Från att ha varit
en svag världsborgare hade jag blivit en fanatisk
antisemit.«
Han inser först nu att judendomen inte är en
religion, säger han, utan en ras, en oren ras.
Juden tillber inte vatten, skriver han. Han blev
ofta illamående »av lukten från dessa kraftanbärare med deras föga hjältemodiga yttre«.
Finns det någon form av smuts eller skamlöshet
där inte minst en jude är inblandad, frågar han.
Och så kommer utbrottet: »om man bara skar
försiktigt i en sådan böld fann man – som masken i en ruttnande kropp – en liten jude, ofta
bländad av det plötsliga ljuset«. Och att »juden«
styr prostitutionen är helt tydligt. Slugt använder han ordet jude i singularis som om det rör
sig om en fast typ och inte individer.
Och så faller alla bitar på plats för Hitler:
Marxismens demoniska makt beror på att den

styrs av juden. Marxismen övervinns genom
att krossa juden. Lyckas vi inte med det går hela
mänskligheten under och »då kommer denna
planet att liksom för miljoner år sedan att
vandra människotom genom etern. Den eviga
naturen hämnar obarmhärtigt överträdelsen
av sina bud«. Och så slutar Hitler kapitlet med
följande ord: Så tror jag nu att handla i den allsmäktige Skaparens anda när jag säger: I det jag
värjer mig mot juden, kämpar jag för Herrens
verk.”
Hitlers demagogiska sätt att argumentera
liknar tekniken i hans tal. Först talar han lugnt,
försöker väcka förtroende som en ansvarskännande medborgare, plågad av sakernas tillstånd. Han stödjer de goda nationella värdena
som nu hotas. Vi måste vakna, en dödlig sjukdom grasserar. Var finns smittan? – Jag minns
från 30-talet hur vi barn hördepå Hitler i radio.
Han började dovt och långsamt och vi väntade
med spänning på vrålet som skulle komma
mot »die judisch-marxistisch-plutokratische
WELT!« då radion allid rosslade till. Hitler utnyttjar religionens metaforer: Himmel eller
Helvete, Gud eller Satan, Frälsning eller Förintelse. Han talar om nödvändigheten av en ny
världsåskådning. Den finner han i formeln Survivial of the fittest. Det är naturens eviga lag,
Skaparens vilja. Den starke skall segra om evolutionen skall kunna gå vidare, den svage skall
lyda och får gärna gå under. Darwinismen blir
socialdarwinism. Skaparen själv, »den eviga
rättvisan«, är darwinist. Hitler undviker dock
engelska ord som darwinism och survivial of
the fittest. Han gör allt till sitt eget. Så kommer
»die grosse Stunde«. Kriget bryter ut sommaren
1914. Hitler berättar att han »överväldigad av
stormande begeistring föll på knä och tackade
Himlen för lyckan att få uppleva denna tid«. Det
gällde den tyska nationens existens eller utplåning. Men efter fyra år kom nederlaget. Nej, ropar Hitler, krigsmakten besegrades aldrig! Det
var judarna som genom marxismen förrädiskt
tvingade fram underkastelsen. Hitler fattar sitt

stora beslut: han skall bli politiker och arbeta
för sitt folks räddning. Han blir som nummer 7
medlem i Det tyska Arbetarpartiet och blir snart deras Fuhrer. Han är utvald av »ödet«, »den eviga
försynen«. Snart ändras partiets namn genom
tillägget nationasocialistische, en markering av
motsatsen till marxismen och betoningen av
folk och ras.
Simone Weil, den fransk-judiske författaren
skrev under Andra världskriget i landsflykt i
London boken Att slå rot. Vi lever i en tid då rotlösa massor förförs av demagoger. »Man måste
föreställa sig denne fattige, rotlöse yngling,
kringirrande på Wiens gator, hungrande efter
storhet. Vems fel var det att han inte kunde finna
någon annan form av storhet än en brottslig?«
Hon berättar att en av de böcker som gjort det
största intrycket på Hitler under ungdomsåren
var »en fjärde klassens bok om Sulla«, den hårdföre romerske imperatorn. »Vem förser oss
idag med uppfattningen om storhet?«, frågar
hon. Det är skribenterna, alla de »som möjliggjort själva den andliga atmosfär i vilken Hitler
fått växa upp, alla dess har kanske större skuld
än Hitler till de brott han nu begår. Vad man
än tillfogar Hitler kommer det inte att beröva
honom känslan av att vara en storslagen varelse. Framför allt kommer det inte att om tjugo,
femtio, hundra eller tvåhundra år att hindra en
liten drömmande och ensam pojke, av tysk eller
annan nationalitet, att tänka att Hitler var en
storslagen varelse med ett från början till slut
storslaget öde, och att av hela sin själ önska sig
ett liknande öde. I så fall ve hans samtida«. Ur
det intima, ur stillheten växer det stora.
Kanske kan vi se Anders Behring Breivik just
som en sådan ensam storhetstörstande pojke?
Lyckligtvis verkade han inte i en tid av krig och
kaos, då hade han kunnat bli verkligt farlig och
en ledare såsom Quisling. Skall vi besegra Hitler
gäller det att göra upp med våra falska storhetsbegrepp. Ingen storhet finns utan osjälviskhet
och offervilja, vördnad för livet. Vi vet att Hitler
vid anfallet mot öster gav generalerna fullmakt
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att utöva grymhet och han hänvisade till Djingis Khan. Det är segrarna som gett Djingis Khan
hans storhet och berömmelse, sade han, hans
grymheter räknas inte.
Den andliga atmosfären i Europa i början på
1900-talet var katastrofal. Rå nationalism rådde, parad med kolonialism. Den vite mannen
tillhörde en överlägsen ras som nått utvecklingens absoluta höjd och som därför hade rätt,
rentav plikt att kolonisera andra kontinenter,
»the white man´s burden«. Nationen var högst
av allt. »Deutshland, Deutschland uber alles«
och »Right or wrong –my country first«. Darwinismen blev socialdarwinism och nazism.
Världshistorien sågs som ett raskrig mellan folk
med etnisk renhet som ideal. I Sverige levde
många sådana föreställningar. Ofta knutna till
Karl XII. Rudolf Steiner och Oswald Spengler
var några av de få som insåg undergångskrafterna. Antroposofin uppstod för att visa väg ur
förfallet. Man var inte ens medveten om förfallet, man såg sig som kristna stater under Guds
beskydd.
Ur denna falska och sjuka brygd växte det
fram olika fascistiska och kommunistiska rörelser som frätte sönder Europa och ännu verkar. Det utmärkande för extremistiska rörelser
är deras perversa idealism. De lovar frälsning
och seger. Man påminns om Sofokles ord, att
den gudarna vill förgöra låter man taga ett ont
för ett gott.
Den unge rotlöse, idealistiskt inställde Hitler sög upp allt giftet och kokte ihop det till sin
egen ideologi laddad med hat. Hitlers bok är
svåråtkomlig. Den ses som ett farligt virus och
stängs in i giftskåpet. Men det gör det svårt att
rätt lära känna och genomskåda Hitlers taktik
och tankevärld. Mein Kampf är en avslöjande
bok. Det räcker att läsa det första hundra sidorna, de återstående 275 är ett dogmatiskt omtuggande av hatets teser med förakt för vad allt
demokrati heter. Det Hitler gör är egentligen
att »med tysk grundlighet« dra ut de fulla konsekvenserna av vad som populärvetenskapen
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säger och som står i läroböcker. Hos honom blir
det tvångstankar. Efter Breiviks attacker är det
all anledning att på ett nytt sätt försöka förstå
extremismen och dess psykologi för att med
större kraft kunna förebygga våldet. Vi motverka detta genom att förvandla Hitler till en
symbol för absolut ondska. Men vi bör bli mer
uppmärksamma på hur en rå hätsk debattkultur med förtal och personangrepp bryter ner
det öppna samhället. Vi har alla ett ansvar. En
förnyelse kan börja med en ny pedagogik byggd
på etisk individualism.
Mycket få människor har dragning till våld
och våldspråk. Det är först i kristider, vid förlorade krig eller finansiella sammanbrott eller
stora sociala orättvisor och dålig dialog mellan
olika kulturer som hatets språk och de enögda
predikanterna har en chans. Ångestfulla massor, andligt desorienterade och undertryckta
kan man nå genom att utpeka en enda motståndare som orsak till allt elände och lova frälsning
bara denne krossas. Massorna ska bli rättfärdigheternas hämmande svärd och man sväljer
den infekterade ideologin som gjutit in virus
i gamla trosföreställningar. Ordet revolution
blir en eggande fanfar och frälsningslöfte. Det
tog många år innan Hitlerfick genomslag i kulturlandet Tyskland under Weimarrepubliken
trots den »karthagiska« Versaillesfreden. Det
blev möjligt första efter den stora börskraschen
1929-33 med närmare 6 miljoner arbetslösa
utan dt sociala skyddsnät vi har idag. I maj 1928
röstade 2,6 % på nazistpartiet, i september 1930
18,3% och i juli 1933 blev NSDAP största partiet
med 37 % av rösterna. Ändå var det bara drygt en
tredjedel av folket som röstade fram Hitler. Det
första nazisterna gjorde i regeringsställning
var att upphäva rättstaten och krossa demokratin. Sedan följde judepogromerna. 1934 vände
världskonjunkturen. Hitler tog åt sig äran och
blev populär.
Versaillesfreden gav Hitler det bränsle han
behövde. Folkhatet hade nått enorma höjder.
Tyskarna tvingades skriva under sin »einziger

Kriegschuld«, att de ensamma var ansvariga för
kriget och därmed fick alla de 51 segermakter
rätt att kräva krigsskadestånd, en astronomisk
summa som skulle utbetalas under stor dl av
1900-talet vilket destabiliserade världsekonomin och bidrog till börskraschen.
Dessutom hade Tyskland berövats områden
stick i stäv mot Wilsons löften om »folkens
självbestämmanderätt«. Kom så till detta
kommunismens alltmer aggressiva framträdanden med blodiga gatustrider och vilket satt
skräck i såväl borgare som socialdemokrater.
Man befarade en statskupp. Hitler kunde framställa sig som räddare. Han kunde avbildas som
korsriddare i vit rustning och vykort såldes med
Hitlerbild och ett flammande hakkors samt texten: »Wer ein Volk retten will kan nur heroisch
denken«. Man röstade på Hitler inte av sympati
för nazismen. Många sa 1933: Så här kan det inte
fortgå. Alla har misslyckats. Nu säger Hitler att
han kan rädda oss. Så då får han väl visa vad han
kan. Därför lade vi vår röst på honom. Vi hade
ingen tanke på att han skulle göra sig till diktator. Vi ser hur maktpolitik och nationalism
göder den mark ur vilken fanatikerna växer upp.
Det är en maning till större ansvarskänsla hos
oss i demokratierna.
Det är intressant att jämföra språket i Mein
Kampf med språket hos andra totalitära ledare
som också kommit till makten genom krigskatastrofer och finansiella sammanbrott. Om
man hos Lenin byter ut orden »världskapitalismen« och »burgeosin« mot »juden« så kan det
ibland vara svårt att avgöra om det är Lenin eller
Hitler som talar. Samma kraftord och maning
till revolt, samma likgiltighet för antalet offer.
Det gäller mänsklighetens räddning, inga offer
för stora, hån, hat och förakt för alla motståndare som klumpas ihop till en giftig massa, alla
onts rot.
Maos språk ligger nära Lenins, Che Guevaras
likaså. I boken The Cuban Revolution –years of promise
säger han: »För att sända människor till arkibuseringsplutonen är juridiska bevis onödiga.

Sådana procedurer är en arkaisk, borgerlig
detalj. Detta är revolution! Och en revolution
måste bli en kylig dödsmaskin motiverad av
rent hat.«
Samma klang har Usama bin Ladins islamistiska språk. Det är märkligt att studera dessa
ledares språk. Det är som om ett väsen skulle
tala men i olika sammanhang.
Alla uppnådde att dyrkas som världshistoriska frälsargestalter med nästan övermänskliga förmågor. Ständigt nya diktatorer och terrorister poppar upp så länge vi skapar en värld
med några få superrika och miljoner fattiga där
minoriteter förtrycks och fanatiska ideologier
göder våldet.
Förförelsen och hatets språk kan vi ju studera
hos världslitteraturen. Shakespeare visar oss
detta i Julius Caesar. De sammansvurnas ledare
Brutus förklarar för det upprörda folket varför
Caesar har mördats – för han ville göra sig till
diktator, han var härsklysten. Brutus får folket
på sin sida. Så förs det av manteln övertäckta liket in på en bår och Antonius som är Caesars vän
får hålla ett liktal dock utan att ifrågasätta de
sammansvurna ärans män och han framställer sig själv som en enkel människa som utan
åthävor säger vad han känner. Och så upprepar
han »Caesar var härsklysten säger dessa ärans
män« men han hade också förtjänster som
inte bör förtigas. Han, Antonius, vill bara säga
några enkla ord. Och detta upprepar han tills
han har fått folkets förtroende – och så börjar
han försiktigt att antyda den ena goda gärning
efter den andra som Caesar gjort och att han tre
gånger avvisat ett erbjudande om kronan.
Kan han då vara härsklysten, ropar Antonius
plötsligt, kommer fram till båren och pekar på
hålen i manteln: »Se här flög Cassius dolk igenom! Se vilket hål den ilskne Casca gjorde. Här
gick han älskling Brutus dolkstöt fram«. Och
så rycker han bort manteln och pekar på såren
»dessa stumma munnar«. Folkmassan blir som
galen, rop ljuder: Hämnd, Bränn. Mörda, Slå –
Låt ingen niding leva! Och Antonius säger till
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sig själv: »Nu må det gå. Du är i farten, ofärd.«
Just så går Adolf Hitler tillväga, samma teknik. Först skapa förtroende och så
plötsligt vråla: Se alla sår fienden tillfogat vårt storslagna fädernesland! Förbrytarna, giftspridarna måste förintas.
I kaostider fungerar detta språk, inget land kan svärja sig fri. Vi måste lära
oss genomskåda detta språk och inte ryckas med. Detta är en stor uppgift, inte
minst för skolorna.
Det är ändå något gåtfullt kring framgångarna för hatets språk och fundamentalismen »i vår upplysta tid«. Antroposofin kan hjälpa oss till en djupare förståelse.» En förståelse är inte möjlig«, säger Steiner, om vi bortser från preexistensen,
vad som tilldragit sig före födelsen. Vår tid är genomträngd av materialism och
många människor idag har redan en inkarnation bakom sig med materialistisk
färgning. I en föredragsserie Steiner höll i Oslo (24 november till 4 december
1921) kallad Sveriges och Norges andliga framtidsuppgifter går han i andra fördraget den
27 november in på följderna av detta – en människa som i ett tidigare liv inte
hyst några ideala tankar utan endast skott sig själv kan inte ge sin ängel en fri
ideell kärlek till det språk och det folk som han ska inkarnera i. Ängeln måste då
ingjuta denna kärlek som något instinktivt, driftsmässigt. Den kärlek som man
tillkämpat sig genom ett tidigare idealt, fromt liv yttrar sig som en kysk och stilla
inre andlig kärlek till språket och folket och den försvagar aldrig sinnet för det
kosmopolitiska, det internationella.
»Men om människan växer in i språket mer automatiskt och därigenom med
sina drifter, sina instinkter utvecklar en överhettad, organisk, animalisk kärlek
till språk och folk, då uppkommer det som är falsk nationalism, det som är chauvinistiska tankesätt, det som på ett ytligt sätt pockar på folktillhörigheten.«
Ett annat utslag av materialismen är att man förlorar förmågan till levande
tankar och bara tänker i ord. Vi ser i vår tid hur mycket i det offentliga samtalet,
i debatten som bara är en strid i ord. Vi ser i vår tid hur mycket i det offentliga
samtalet, i debatten som bara är en strid om ord. Orden blir till klubbor som man
drämmer till med. Orden stelnar till signaler med omedelbar reaktion av positiv
eller negativ art. Den instinktiva animaliska kärlek Steiner talar om kan även
gälla idéer, ideologier som omfattas med glödande tro och blir besatthet och
fundamentalism. Dessa båda företeelser tillsammans ger just den mentalitet
och det språk som präglar Mein Kampf liksom bolsjevismen, islamismen och andra
totalitära rörelser. En dialog är omöjlig.
Kan Anders Behring Breivik förstås på ett sådant sätt? Från olika håll har sådana »idealistiska« mördargetalter trätt fram och utfört terrordåd och fler kommer. Det hjälper inte att bara förfasa sig. Vi måste förstå vad som är på gång och
finna fram till nya tankesätt, en ny kultur som motverkar förfallet och gör oss
immuna mot hatets förföriska språk.
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DET FÖRSEGLADE BREVET
Ett förseglat brev

Möta det höga jaget

Får varje människa

Och mina döda

Med vid födelsen:

Sedan samla mig

Det som fattas dig

Till en ny nedstigning

Skall du utveckla

Ett nytt försök

Ditt onda

På vår oändliga

Skall du gottgöra

Storslagna svåra väg

Ditt uppdrag står skrivet

För att förvandla jorden
Och oss själva

Brevet skrev du själv
Samman med din ängel

Alla är vi medansvariga

Förseglade
Gömde och glömde det

Allt yttre skall förinnerligas

Men omedvetet

Elden dämpas till lysande låga

Verkar det i din vilja

Vreden förvandlas till ett varmt intresse

Och anger riktning

Rastlös verksamhet blir skapande ro

Din inre kompass

I tacksamhet mot livet
Alla mina motsättningar

Ödesslagen

Skall jag balansera

Har själv du förberett
För att du behöver dem

Ett nytt brev skriver jag

Orehörda lidanden

Leende förseglar jag det

Ofattbar ondska möter människan

En väldig vind griper mig

På sin stora utvecklingsväg

Och allt virvlar ner

Där ljuset genomlyser mörkret

Jag ikläder mig mina höljen

På orätta vägar

- I djup gudomlig ro

Bereder hon sina olyckor

Gå livets mörka stig

I döden öppnas brevet
I klartext ser jag

Hans Möller

Vad jag har gjort
Och vad jag
Skulle ha gjort av mig själv
I människomöten
Så kan jag långsamt mogna
Vidgas vilande i kosmos
Möta mitt högre jag
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En stor människas biografi innehåller ofta svårförståeliga paradoxer, oväntade
uppbrott och ställningstaganden som överraskar eller rent av chockerar.
I Rudolf Steiners liv gäller detta särskilt decenniet, 1902-1912, när han engagerar sig som generalsekreterare i det Teosofiska Sällskapets (TS) tyska sektion och
i denna egenskap leder den Esoteriska Skolan (ES) med dess »kunskapskultiska
avdelning«.
Vändningen mot teosofin är avgörande för utvecklandet av det som blev Rudolf Steiners andliga impuls, antroposofin i dess världsomspännande betydelse.
Mötet med det specifika i teosofins världssyn, dess historieuppfattning och
antropologi ledde fram till egna ställningstaganden som gav avgörande nya
aspekter åt det redan upparbetade. Det var också i det teosofiska arbetet som
grundböckerna i antroposofin tillkom: Hur uppnår man kunskap om de högre världarna
(1904-05), Teosofi (1904) och Grundragen av vetenskapen om det fördolda (1910).
Allt var väl förberett genom Steiners tidigare författarskap: arbetet med Goethe, särskilt de naturvetenskapliga skrifterna och formuleringen av den monistiska kunskapsteorin (nära sammanhängande med Goetheforskningen).
Men också, hur annorlunda detta ändå var, genom den nära kontakten med
samtidens nyskapande teater och litteratur som utgivare av och skribent i Magazin für Litteratur. Den entusiastiska läsningen av Nietzsches närmast nihilistiska
filosofiska kulturkritik hör också hit.
När Rudolf Steiner 1902 framträdde som generalsekreterare för den nygrundade tyska sektionen av Teosofiska Sällskapet (Theosophic Society) chockerade detta
hans tidigare vänner i de intellektuella och konstnärliga kretsarna i Berlin,
Hans nyorientering är också överraskande mot bakgrunden av hans i sammanhanget ofta citerade avståndstagande från teosofin bara några år tidigare. I
Magazin für Litteratur skriver han 1897 i en kommentar om teosofer bl.a: »De rycker
på axlarna åt hela den europeiska vetenskapen; ler åt dess förstånds- och förnuftsinriktning och dyrkar den österländska vägen av sanningssökande som
den enda.«
De har, fortsätter Steiner, en ytlig uppfattning av den västerländska filosofin:
»Man hör nämligen ingenting […] annat än talesätt som är lånade ur österländska
skrifter utan den minsta uppfattning av innehållet. De inre upplevelserna är ingenting annat än hyckleri. Det är banalt att använda sig av fraser från en i och för
sig djupsinnlig litteratur och med hjälp av denna förklara hela det västerländska
tankearbetet som värdelöst. […] Det djup, den innerlighet som finns i det de kallar ett ytligt förstånd, i de begrepp som används i västerlandets vetenskap – om
detta har teosoferna ingen aning.«
Ändå innehåller just dessa formuleringar nyckeln till den teosofi Steiner kom
att representera.
Låt oss alltså titta på den här omorienteringen och dess förspel.
Redan i slutet av 1880-talet mötte Steiner en grupp teosofer där den bildade
och spirituella Rosa Mayreder var en medelpunkt och en kvinna han kom i nära
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och entusiastisk beröring med. Här fanns dock också en ambivalens och som
tidigare nämnts kom Steiner under 1890-talet att gå i en annan riktning.
Språnget över till teosofin 1901-1902 har på goda grunder beskrivits som resultat av det varma mottagande med vilket man i teosofiska kretsar tog emot hans
föredrag och skrifter. En ledande engelsk teosof yttrade om Steiners bok om den
västerländska mystiken (1901): I er bok finns ju hela teosofin (Schmidt s 132)
Han fann alltså en krets människor på en hög kulturell och intellektuell nivå
som förstod hans tankar på ett sätt än han funnit tidigare. Samtidigt hade han
hamnat i en existentiell återvändsgränd med bl a ekonomiska konsekvenser,
han saknade helt enkelt en bärande försörjning.
Till en början var det alltså endast en lätt anpassning av tidigare tankar som
krävdes när han framträdde för teosofiska kretsar. Hans föredrag om den västerländska mystiken, om Nietzsche och Goethes Saga togs emot med en hängiven
och inspirerande uppmärksamhet och förståelse. På detta stadium framlade
han alltså sina egna tankar helt oberoende av teosofiska läror.
Rudolf Steiner framhöll till en början också i brev och andra belagda kommentarer att hans engagemang hade som förutsättning just detta: han skulle inte
framlägga något han inte helt själv kunde stå för och som inte kom ur hans eget
tänkande. Denna ståndpunkt kom han också att ofta upprepa längre fram.
Det är också viktigt att notera att han inte heller övergav sin grundläggande
kritik av det han såg som teosofins orientaliska ensidighet. Insikten om att det
behövdes en andlig impuls kunde Steiner bejaka fullt ut, men den måste vila på
västerländsk grund: på Platon och Goethe.
Den som vill förstå den här ändringen i Steiners liv bör också beakta en mer
personlig faktor som också bidrog till hans beslut: han mötte här Marie von Sievers. Denna högt bildade och vackra kvinna blev snart för honom en ovärderlig
kollega i uppbyggandet av det teosofiska arbetet i Tyskland. Att hon efter att
Steiners första äktenskap avslutats blev hans hustru är inte förvånande. Skam
den som tänker illa därom, ty deras gemenskap var mycket fruktbar för en av de
viktigaste andliga impulserna under vår tid.
När så Steiner 1902 erbjöds posten som generalsekreterare i den tyska sektionen av Teosofiska Sällskapet ställde han som villkor att Marie von Sievers skulle
bli hans närmaste medarbetare med administrativa uppgifter.
Den nya positionen innebar dock också ofrånkomligen att nya motiv kom in
i hans tankesfär.
Samtidigt som han framhöll sin egen västerländska inriktning märkte han
snart att han närmare måste lära känna den Adyar-teosofiska, indieninspirerade terminologin och tankegångar därifrån. Under en resa till London där han
närmare lärde känna Annie Besant blev detta tydligt.
Det var nämligen i hög grad från mötet med verksamheten i London Steiner
utvecklade sin Esoteriska Skola – med samma namn som den som grundlagts
av Blavatsky. Han var anelägen om att den skulle sanktioneras, auktoriseras
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av Annie Besant. Och i den egna verksamheten använde han gärna förefintligt teosofiskt
meditationsmaterial. Centralt i den av Steiner
ledda Esoteriska Skolan var exempelvis det av Besant givna meditationsspråket:
More radiant than the sun
Purer than snow
Subtler than the ether
Is the Self
The Spirit of my heart.
I am this Self
This Self am I
Man lägger här märke till att Besants meditationsspråk helt är jagets självbetraktelse. För
Steiner är meditationsövningarnas innehåll
starkare inriktade på jagets förbindelse med
den yttre verkligheten, med naturen och medmänniskorna.
Det finns också redan från början en viss
ambivalens. Ty samtidigt som Rudolf Steiner
under den första tiden, runt 1902, uttrycker en
stor värme och vördnad inför de bägge ledande
kvinnorna i TS, Theosopical Society, H- P. Blavatsky
(död 1891 men levande genom sina skrifter) och
Annie Besant skriver han till Hübbe-Schleiden
(sept. 1902) som han nära samarbetar med när
den tyska teosofiska sektionen grundas bl a:
»/…/min ståndpunkt är att jag kan ansluta
mig till Theosopical Society, att jag får verka med
det, men att jag inte får göra något liknande
som sällskapet i Leipzig. Jag tror nämligen att
rörelsen, som H.P.B. och A. Besant startat kan gå
längre än H.P. Blavatsky och Annie Besant, men
att sällskapet i Leipzig på sin höjd kan tränga
fram till H.P. Blavatsky och Annie Besant« (16
september 1902 cit, efter Schmidt s 180)
Redan här finns alltså, mitt i alla vördnadsbetygelser, förbehåll som förebådar brytningen
tio år senare.
En prövande inställning
Den intressanta frågan blir förstås hur man
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skall förstå Steiners upprepade påstående om
att han endast företrädde sina egna ståndpunkter.
Centralt är förstås för honom liksom för de
flesta som engageras av antroposofi också i vårt
2000-tal: tankarna om den andliga världens
betydelse och samverkan med den fysiska är
något vi känner igen, som vi mer eller mindre
dunkelt anat tidigare. Vi finner ett språk för det
vi mer eller mindre dunkelt anar, ett språk där
detta kan uttalas klart och tydligt.
Men också något mer: ett konkret innehåll
som vi lär oss mycket av. Det är, menar jag, svårt
att tänka sig annat än att det för Steiner från
1902 och framåt ändå var på ett liknande sätt.
Naturligtvis på ett mycket högt plan: han var
som nämnts redan en högt respekterad kulturpersonlighet med stabilt kunskapsteoretiskt
fundament, en lysande författare, föredragshållare och filosof.
Ändå är det självklart så att påverkan från den
teosofiska litteraturen var mycket mer omfattande än att han bara »fortsatte som förut«.
Någon rimligt heltäckande sammanfattande
undersökning av konkreta överensstämmelser
mellan den steinerska teosofin och den samtida av honom kända teosofiska litteraturen
har jag inte hittat även om många detaljpåpekanden gjorts.
Spännande är exempelvis Daniel Hartmanns
dokumentation av boken Teosofi där han på ett
föredömligt sätt visar textutvecklingen genom
de olika upplagorna. Där blir det tydligt exempelvis hur den adyar-teosofiska indiska terminologin gradvis försvinner och boken bli
Naturligtvis gör dock en ytterst beläst kritiker som Helmut Zander en del fynd. I sin
biografi påpekar han att när Steiner beskriver
Atlantis citerar han (utan att nämna sin källa)
tämligen ordagrant den kände teosofen William Scott-Elliots The Story of Atlantis. Man kan
förstås förklara det med att Steiner själv i sin
andvetenskapliga forskning kommit fram till
samma insikter – men överensstämmelserna

är lite för påtagliga för att ett sådant argument
skall vara riktigt trovärdigt.
Steiner som ledare för den Esoteriska Skolan
I de personliga breven till medlemmarna av ES
visar Steiner en sida som nog kan överraska en
smula genom sin intimitet och den hållning
som karaktäriserar denna fas i hans utveckling.
Dessa, i ljuset av den senare utvecklingen
uppseendeväckande, formuleringar i ett
»strängt förtroligt« brev till paret Doris och
Franz Paulus i Stuttgart, daterat 14 maj 1904
exempelvis:
»Ni frågade mig bland annat flera gånger,
vem jag är. Snart kommer väl tiden då vi kan tala
om det. Men i dag vill jag bara säga att jag har
skäl till min tro: att ni en gång i ett tidigare liv
gjort mig själv en mycket stor tjänst. Missförstå
mig inte. Misstag kan naturligtvis inte uteslutas heller
vid andliga iakttagelser. Jag är dock ingen människa
som lever i illusioner. På andliga fält är jag en av
dem som man kallar försiktiga och till och med
'nyktra'. Därför får jag tala om en berättigad tro.
[…]« (GA 264 s 55. kursivering av mig)
En sådan steinersk ödmjukhet möter man
ibland under denna första fas av hans teosofiska engagemang. Det är nu han intensivt och
framgångsrikt söker bekräftelse, »auktorisation« av Besant. Han använder sig flitigt av en
indiskinfluerad teosofisk terminologi som han
sedan söker frigöra sig ifrån.
I något slags ofelbarhetsdogm föreställer
sig tydligen många att Steiner föddes fix och
färdig, han behövde egentligen inte lära sig något. Att han läste kopiöst mycket skulle alltså,
enligt denna egendomliga uppfattning, bero
på att han ville se om andra hade missuppfattat
verkligheten så han kunde korrigera den, eller
om de hade kommit fram till allt det han redan
av sig själv visste redan från början.
En annan bild, som jag menar är mer verklighetsnära och som inte berövar Steiner det
minsta av hans storhet visar en människa som

med andlig klarsyn och med närmast encyklopediskt breda kunskaper assimilerar sin
samtids frågor och ger svar på dem, fördjupar
och impulserar. Prövar olika vägar och tankegångar, också i sina föredrag och skrifter. Men
där också gör misstag, korrigerar sig själv efter
en tid och går vidare.
Det är för den som verkligen vill följa Steiners utvecklingsgång i denna anda mycket
värdefullt att det finns ett arbete som enkelt
och överskådligt visar ändringarna i de olika
upplagorna av boken Teosofi. Men när Christoph
Lindenberg vågade påpeka skillnaderna i de olika utgåvorna av Kristendomen som mystisk verklighet
blev hans svårt mobbad av en del antroposofer.
Det var ett fyrtiotal år sedan. Men nu bör vi ha
kommit förbi det stadium där man med moralisk indignation ser på varje antydan om att
Steiner inte föddes fix och färdig med hela sitt
klarseende och att han aldrig förändrades eller
utvecklades. I stället kan man inspireras av att
se hur åtskilliga motiv som framläggs under föredragen under den första teosofiska perioden
modifieras och utvecklas.
Ett belysande exempel är att Steiner i en »esoterisk timme« 1904 i anknytning till en indisk
framställning nämner sju sinnen (Berlin 9 juli)
och utöver de fem »fysiska« beskriver ytterligare två »som ännu måste utvecklas«.
Men fem år senare, utvecklas den sinneslära
som talar om tolv sinnen. Det sker som bekant
först i fyra föredrag med titeln Antroposofi.
Notabelt alltså att han redan nu använder ordet
antroposofi. Föredragen gavs senare ut tillsammans med andra tematiskt närstående med titeln Antroposofi, psykosofi och pneumatosofi (GA 115)
En för denna uppfattning av Steiners utveckling viktig formulering hittar man i företalet
till sjätte upplagan av Teosofi, 1914. Där skriver
Steiner bl.a:
»Dock har jag denna gång nedlagt särskild
omsorg på att bringa många detaljer i framställningen till ännu större klarhet än jag förmådde
göra det i de föregående upplagorna.«
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(Originalets kursivering)
Att följa denna dynamiska process där Steiner steg för steg finner sin väg förefaller mig vara något som är mycket givande på vårt 2010-tal i sökandet efter
en tidsenlig antroposofi.
—
Judith von Halle
och Den vita
logen

te x t
Göran Fant
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Under ett studium av Rudolf Steiners teosofiska period hamnade Judith von Halles bok Rudolf Steiner Meister der weissen Loge (Dornach 2011) på mitt skrivbord.
Det är på många sätt en märklig läsning. Nedanstående tankar innebär inget
generellt ställningstagande till von Halles roll i antroposofin. Många hedervärda
personer har uttalat sig med djup beundran om henne, andra lika hedervärda
med kraftfullt avståndstagande, men detta avser jag inte gå in på här.
Boken ger dock anledning till en del reflektioner i anslutning till studiet av
Rudolf Steiners teosofiska period. Ty otvivelaktigt är »mästarna« i den vita logen
ett ofta återkommande motiv i de esoteriska timmarna under åren 1904 – 1909.
Några av deltagarna beskriver också det intryck Steiner gjorde när han talade
om dem. Så här exempelvis:
»Alla satt tysta. När Rudolf Steiner kom in verkade det på mig som om ett
överjordiskt ljus stannat kvar, från det område ur vilket han kommit till oss – det
inte bara verkade så: det var så. Han talade som ur omedelbar kunskap och kännedom om de stora mästarna som länkar våra liv och vårt strävande. Kuthumi,
Morya, Jesus och Christian Rosencreutz – vishetens och känslornas samklangs
mästare. Här framträdde Rudolf Steiner helt som en budbärare från en högre
värld. Intrycket är oförgätligt.« (GA 264 s 35. Yttrandet är odaterat men beskriva
en händelse runt 1908)
Den vita logen och dess mästare hade långt tidigare beskrivits av Blavatsky.
Men i hennes liv blev dessa »mahatmas« förbundna med en av de största skandalerna i den teosofiska rörelsen när det avslöjades att de brev som sades ha
kommit till henne från dem i själva verket författats av henne själv och lagts in
i en brevlåda genom en dold lucka i huset i Adyar.
I alla händelser metamorfoseras Steiner av Judit von Halle till att inte bara bli
en budbärare från mahatmorna utan också själv en av den vita logens mästare.
Detta behöver man naturligtvis inte betvivla i och för sig. Men de slutsatser hon
drar av detta är mycket problematiska.
Ty Rudolf Steiner blir i hennes tolkning härigenom en helt oanfäktbar gestalt,
en auktoritet vars ord inte får ifrågasättas av den som vill kalla sig antroposof.
Detta förhållningssätt och betoningen av den vita logen strider mot två av
huvudmotiven i Rudolf Steiners verksamhet
Dels mot det faktum att han tidigt övergav tanken på en guru som med absolut
auktoritet leder övningarna för den enskilda och i stället verkade för att varje
enskild människa själv måste finna sin väg till högre kunskap. Söka råd av längre
komna, men inte låta sig ledas av blind auktoritetstro.
För Judith von Halle tycks det inte finnas någon möjlighet att å ena sidan med

vördnad och tacksamhet betrakta Rudolf Steiner som en av vår tids stora personligheter, uppmärksamt och vaket studera hans skrifter och föredrag, inspireras
och ta till sig det man kan ur dem. Men samtidigt (i Steiners anda och enligt
hans egna ord) förhålla sig kritiskt eller avvaktande till annat och ifrågasätta
det man ser som uppenbara felaktigheter. Detta innebär inte att man sätter sig
»till doms« över honom. Bara att man tillåter sig granska det han skriver för att
se vad det kan betyda i det egna inre och yttre arbetet.
Också en annan av Steiners huvudlinjer är av betydelse för uppfattningen om
den vita logens betydelse: det som tidigare hemlighållits och reserverats för en
liten utvald krets skall i vår tids (Steiners samtid och senare) anda offentliggöras.
I synnerhet i samband med grundandet av Antroposofiska Sällskapet gjorde den
andevetenskapliga verksamheten allt mindre skillnad mellan exoteriskt och
esoteriskt. Ur den synpunkten bör man kunna dra en rimlig slutsats av att den
vita logen praktiskt taget helt försvinner som motiv i Steiners föredrag efter 1910:
Den andliga världen verkar nu i stället i Mikaels anda, skola, impuls. Antroposofins innersta (men inte hemlighållna) budskap och dess betydelse för världen
har inte förändrats. Men antroposofin verkar allt mer individuellt genom det fria
självständiga tänkandet hos sina medlemmar. Det tänks inte styrt av osynliga
mästare, eller mahatmas.
Judith von Halle beskriver i sin bok också Steiners »ockulta biografi«. Här
spelar synpunkter på hans födelsedatum en viktig roll. Hon är övertygad om
att fasthållandet av 27 februari som hans födelsedag är ett allvarligt misstag.
I och för sig finns det skäl för uppfattningen att han föddes två dagar tidigare.
Exempelvis Lindenberg hävdar också detta i sin stora biografi.
Men von Halle konstruerar en dramatisk konspirationsteori av detta. Ty, menar hon, införandet av 27 i stället för 25 februari har åstadkommits genom ett
ingripande av ockulta makter. Det var den Svarta logen som sände nämligen en
agent till det pastorsämbetet i Drascovec nära Steiners födelseort Kralvejec,
och denna mörkrets representant verkade på Sorats uppdrag för att skriva in
det felaktiga datumet. Allvaret i detta skrivfel hänger dock inte samman med
astrologiska aspekter (dessa kan nautrligtvis in påverkas av en aldrig så ondskefull agent från mörka makter), utan just med att Motståndarmakterna kopplar
ett slags grepp (hur är lite oklart) på Steiner och får hela hans liv att framstå som
skevt, lögnaktigt (varför?). Han skrev ju t o m själv i Mitt liv att h a n föddes 27
februari. Var det en medveten lögn?
Det är sant att Helmut Zander har några lätt ironiska rader om detta i början
på sin kritiska biografi, men annars är det kanske en aning knepigt att förstå att
Steiners betydelse skulle minskas eller problematiseras av detta.
Enligt henne skulle dessutom gossen Rudolf Steiner vid tolv års ålder på eget
bevåg ha rest tillbaka till Drascovec för att korrigera den felaktiga informationen
(a.a. s 111). Hon anger ingen källa för detta imponerande initiativ ev. en tolvåring,
men jämför som sig bör händelsen med Jesus besök i templet och samtal med
fariséerna vid tolv års ålder.
Varifrån kommer då denna mycket intressanta historia? Den står inte att finna
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i någon »exoterisk« biografi och strider mot den bild som eljest framträder av
hans barndom. Men en kontakt med förlaget avslöjar att hon själv ansvarar
för uppgiften, ty den härstammar från hennes »andliga forskning«. Om detta
nämns dock ingenting i boken. Den sköna legenden presenteras i samma indikativform som allt annat, som ett självklart faktum, som något alla bör veta.
Att kalla ett sådant förfarande för vilseledande är ett kraftigt understatement.
När jag berättar för några antroposofiskt orienterade seriösa vänner om denna
metod möter jag en stark indignation. En av dem säger t o m »För mig problematiseras antroposofin som rörelse av sådant. Skojare, drömmare, intellektuella
snobbar tillåts spelar en för stor roll.«
Ungefär så reagerar nog flera. Den här boken kan alltså ha en verkan som djupt
motverkar det den vill tala för.
En annan uppgift från henne ter sig dock än mer moraliskt upprörande. Ty hon
ser också, vilket är lättare att förstå, Goetheanumbranden som ett verk av mäktiga moståndskrafter. Men hon tillägger att Sorats sändebud också straffades av
de goda krafterna som lät brandstiftaren brinna inne i resterna av byggnaden
(a.a. s 102).
Men detta är felaktigt. Enligt vittnesmål som publicerats senare deltog nämligen den hedervärde Jakob Ott, vars förkolnade lik påträffades inne i byggnadsresterna efteråt, i en körövning på nyårsaftonen (vid den tid då branden
anlades). Senare på kvällen kom han förbi Dornach, såg elden, sprang upp på
kullen, hjälpte till med släckningsarbetet. Han höll ut tappert, längre än andra,
men måste sedan ha förlorat medvetandet av röken, störtat ner bland lågorna
och omkommit (se Das Goetheanum, nr 1-2 2007).
Frid över hans minne! Det är skamligt att föra dessa vederlagda beskyllningar
vidare och till råga på allt spekulera i andliga krafters hämndlystnad.
Det är möjligt att Judith von Halle kan upplevas som en fascinerande personlighet. Men denna hennes bok om Rudolf Steiner visar på ett fatalt sätt att hon
inte uppfattat den andliga frihetsimpuls som är så central i antroposofin.
—
Det undflyende
fortfarande
ofärdiga egentliga allmänna
antroposofiska
sällskapet – hur
kan vi bygga det
färdigt idag?
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1923 och 1924 försökte Rudolf Steiner bygga ett allmänt antroposofiskt sällskap
i bred betydelse som en social organism.
Som sådant hade det ett kulturorgan. Det var och är Fria Högskolan för Antroposofi.
Det hade också ett organ som hade karaktär av ett socialt- och rättslivsorgan.
Det var den ideella föreningen med namnet Antroposofiska Sällskapet som bildades
vid Julmötet.
Och det hade ett organ som var början till ett näringslivsorgan. Han försökte
först initiera det som en fröassociation för antroposofiskt baserade verksamheter och organisationer inför framtiden med namnet Allmänna Antroposo-
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fiska Sällskapet sommaren 1924 som en sammanslutning av Antro¬posofiska
sällskapet, Marie Steiners bokförlag, Ita Wegmans klinik och Goetheanumföreningen.
Men det misslyckades och som en nödlösning bildades det istället i början
av 1925 genom omdöpning och viss omorganisation av den dåvarande Goetheanumföreningen, som praktiken fungerade som en stiftelse med självtillsättande styrelse och utan beslutsrätt för andra än en liten grupp i föreningen.
Sammanbrott av den sociala organismen
Men av missförstånd behandlades den omdöpta Goetheanumföreningen som
en ersättning för den ideella föreningen som socialt- och rättslivsorgan i organismen och den ideella föreningen fördes inte vidare som sådan. Den höll
aldrig några årsmöten efter att den hade bildats vid Julmötet 1923. Istället bjöds
dess medlemmar in till årsmötena i den omdöpta Goetheanumföreningen som
näringslivsorgan i vardande i organismen.
Därmed blev den ideella föreningen som socialt- och rättslivsorgan i »sällskapet« försatt i social dvala och har sen dess alltmer tynat bort som sådant under
1900-talet. Dess sista styrelsemedlemmar gick bort 1963 och dess sista egentliga
medlemmar gick sannolikt bort runt år 2000. Efter ett beslut 2005 i en schweizisk
domstol att det hade upphört att finnas till redan 1925 som den bildades julen
1923 kan det inte längre sägas finnas till mer än som något människor i sina
hjärtan är förbundna med.
Den omdöpta Goetheanumföreningen stag¬nerade tämligen snart och
sönderföll som näringslivsorgan i organismen. Ita Wegman köpte tillbaka sin
klinik, som Goetheanumföreningen hade köpt av henne sommaren 1924 och
Marie Steiner försökte lösa ut sitt bokförlag, som den omdöpta Goetheanumföreningen hade köpt av henne i slutet av 1925.
Med sammanbrottet av »sällskapet« i bred betydelse som social organism
har det bara varit möjligt för antroposofin att från den tiden leva på ett utpräglat utvecklingshämmat sätt i sällskapet som världssällskap och Högskolan, vilket
föranledde Manfred Schmidt Brabant att vid Mikaeli år 2000 ställa frågan om
Antroposofiska Sällskapet hade befunnit sig i andlig fångenskap under 1900-talet,
men utan att ge ett svar på frågan.
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Vad kan vi göra idag?
Problemet kan lösas genom två åtgärder av de antroposofiska landssällskapen
i samarbete med styrelsen för det som idag kallas Allmänna Antroposofiska Sällskapet
under 2012/13, 100 år efter bildandet av det första Antroposofiska Sällskapet 1912/13.
Den ena är att julen 2012, nästa år, återbilda Antroposofiska Sällskapet på världsbas
som ideell förening i Julmötets anda.
Den andra är att året därpå, sommaren 2013, omvandla vad som idag existerar
som föreningen med namnet Allmänna Antroposofiska Sällskapet till att bli vad den var
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anlagt att bli; början till en allmän association
för antroposofiskt baserade verksamheter och
organisationer runt världen in i framtiden.
Utan de två organen, den ideella föreningen
Antroposofiska Sällskapet som återbildad ideell
förening och socialt organ på världsbas i »sällskapet« och associationen för antroposofiskt
baserade verksamheter och organisationer
– utöver Högskolan – kommer sannolikt de antroposofiskt baserade verksamheterna och
organisationerna runt världen att inom något
decennium bara att fortsätta att finnas till som
alltmer isolerade öar med allt mindre av antroposofisk substans.
Antroposofiska Sällskapet
Medan det först kanske kan framstå som omöjligt att genomföra, (och inte minst att göra det
utan direkt medverkan av Rudolf Steiner själv)
behöver Antroposofiska Sällskapet återgrundas som
en egen ideell förening i Julmötets anda, en social mötes¬plats för människor intresserade i
antroposofin och utvecklingen av andlig forskning, för att ett riktigt byggt allmänt antroposofiskt sällskap i bred betydelse som motsvarar
antroposofins väsen ska fungera som social
organism för antroposofin som inre och yttre
rörelse att leva och utvecklas i.
Det enklaste och närmast till hands liggande
sättet att återgrunda det på är om det görs av
de antroposofiska sällskapen runt världen i
samarbete med styrelsen för det nuvarande
Allmänna Antroposofiska Sällskapet.
Det behöver ske nästa år, ansluta till Julmötessällskapet och kan i en första form i huvudsak
använda dess stadgar i något modifierad form
på några punkter, uppdaterade till dagens situation, men behöver ta hänsyn till att den ser
lite annorlunda ut än då det grundades 1923 (för
ett möjligt utkast till sådana stadgar, se hänvisning i början av artikeln).
Jag ska inte försöka beskriva i detalj hur återgrundandet av Antroposofiska Sällskapet i Julmötets
anda behöver ske nästa år som jag ser det, bara
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nämna några få punkter.
En viktig punkt att notera vid utformningen
av nya stadgar för Antroposofiska Sällskapet som
världssällskap är skillnaden mellan den del
av Högskolan som utgörs av de potentiellt tre
klas¬serna, som det kan uppfattas som en
uppgift för medlemmarna i landssällskapen
att stödja, och sektionerna vid Högskolan och
scenen vid Goetheanum, som medlemmarna i
de antroposofiska landssällskapen inte har
ett lika självklart ansvar att stödja (finansiera)
som enskilda medlemmar av ett antroposofiskt
landssällskap.
Den naturliga finansieringspartnern för
sektionerna, som också existerar som mer eller mindre utvecklade frön runt världen, är vad
som behöver utvecklas som en association för de
antroposofiskt baserade verksamheterna och organisationerna runt världen.
Det är också svårt att se hur årsmöten för ett
sällskap med nästan 50 000 medlemmar (medlemmarna i de antroposofiska sällskapen runt
världen) ska kunna genomföras på ett rimligt
sätt utan någon form av ordnad representation
av medlemmarna i de antroposofiska landssällskapen.
Dess styrelse behöver bildas från grunden,
även om de som för närvarande utgör styrelse i
den förening som idag kallas Allmänna Antroposofiska Sällskapet kan framstå som naturliga kandidater till dess första styrelse, och behöver utses
av företrädarna för de antroposofiska sällskapen runt världen genom deras styrelser.
Ingen medlem i styrelsen för det återbildade Antroposofiska Sällskapet bör i fortsättningen
samtidigt vara sektionsledare vid Högskolan av
det enkla skälet att ingen samtidigt bör sitta på
flera olika stolar i ledande position i ett allmänt
antroposofiska sällskap som social organism.
Den mandatperiod på sju år som föreslogs
och beslutades för styrelsen i den omdöpta
Goetheanumföreningen (Allmänna Antroposofiska Sällskapet) vid dess senaste årsmöte 16 april i Dornach kan tillämpas också i det återgrundade

Antroposofiska Sällskapet som ideell förening och
eventuellt möjliggöra omval en gång men inte
mer för dess nybildade styrelse.
Association för antroposofiskt baserade verksamheter och
organisationer
Medan en förening eller association för antroposofiskt baserade verksamheter och organisationer runt
världen också till en början kan framstå som
omöjlig att bygga, är också en sådan association nödvändig för att allmänna antroposofiska sällskapet i bred betydelse ska fungera som
en social organism för antroposofin att leva
och utvecklas i in i framtiden, och den finns
i grunden redan som sådan i sina delar, bara
ännu inte ordnad och tydliggjord.
Det lyckades inte att grunda och utveckla
den 1924 och 1925, då med det för de flesta nog
vilseledande namnet Verein [der] Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft.
Det första steget för att bilda den är att
som¬maren 2013 omvandla Allmänna Antroposofiska Sällskapet till en association för samverkan
och ömsesidigt stöd mellan de antroposofiskt
baserade verksamheterna och organisationerna runt världen.
Ett naturligt steg i processen vore att omvandla de antroposofiska landssällskapen runt
världen från att vara grupper i sällskapet ifråga
till att vara medlemmar som juridiska personer, vilket i praktiken bara innebär en liten förändring i förhållande till dagens situation.
Förhållandet skulle ha varit fallet idag om
fröassociationen hade bildats på rätt sätt 1924
och utvecklats vidare fram till idag.
En annan grupp av naturliga medlemmar i
associationen i sin första form är de antroposofiska bokförlagen i Dornach.
En tredje grupp av naturliga medlemmar är
de medicinskt terapeutiska verksamheterna Ita
Wegmankliniken och Lukaskliniken.
En fjärde typ av medlem är administrationen av Goetheanum, som behöver överföras till
en egen stiftelse för att den ska få ett riktigt

förhållande till associationen för antroposofiskt baserade verksamheter och organisationer (förslaget har
redan tidigare beskrivits av Rolf Kerler, tidigare
kassör i Allmänna antroposofiska sällskapet, idag bl a
verksam vid Evidenzstiftung i Schweiz, i samband
med »konstitutionsdebatten« runt år 2000).
Att utveckla associationen på det sättet i sin
första nya form skulle bidra till att läka ut de sociala sår som uppstod under det första försöket
att bilda en sådan association 1924 och 1925, då
med namnet Verein [der] Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft. Det skulle också bilda den i en
form som har karaktär av ur-bilden för en sådan
association av antroposofiskt baserade verksamheter och organisationer för framtiden.
I USA existerar redan en association för antroposofiskt baserade verksamheter och organisationer som ett Council of Anthroposophical Organisations (CAO) sen ett antal år och en liknande
förening är anlagd som ett förslag också i Sverige på initiativ av Christoffer Amundin, medlem i den grupp som under de senaste åren har
utvecklat det förslag till nya stadgar för svenska
sällskapet som antogs vid det senaste årsmötet
under våren. Också i Norge, som ligger i framkanten i sammanhanget, har en liknande sammanslutning – Dialogos (dialogos.no) – bildats
de senaste åren.
Egna ledningar
Det återgrundade Antroposofiska Sällskapet behöver ha en egen ledning, vilket mest naturligt
kan bildas av de antroposofiska landssällskapen och bör inte ha någon medlem som samtidigt är ledare för en sektion i Högskolan eller
är medlem i styrelsen för associationen för
antroposofiskt baserade verksamheter och
organisationer.
Den kooptation (självtillsättning) som
sen 1925 tillämpats av st yrelsen för Allmänna Antroposofiska Sällskapet som omdöpt
Goetheanum¬förening hör inte hemma i en
modern ideell förening och inte heller i Antroposofiska Sällskapet, på det sätt som varit fallet sedan
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Rudolf Steiner i dess pionjär¬fas i praktiken var den som utsåg dess styrelse och
han kommenterade också själv 1924 att Antroposofiska Sällskapet naturligtvis skulle
behöva se ut på annat sätt om det inte var han som ledde det.
Associationen för antroposofiskt baserade verksamheter och organisationer behöver utse
sin egen ledning av personer som inte sitter i styrelsen för Antroposofiska sällskapet
eller ledningen för Högskolan.
Sen år 2000 leds Högskolan helt riktigt av dess kollegium, som också utser dess
sektionsledare, och inte av styrelsen för Allmänna Antroposofiska Sällskapet på det sätt
som var fallet under åren fram till dess. Upptagandet av medlemmar i Högskolan,
som fortfarande beslutas om av styrelsen för Allmänna Antroposofiska Sällskapet,
framstår som något som också behöver överföras till kollegiet vid Högskolan.
Gemensamt råd
1923-24 initierade Rudolf Steiner vad han betecknade som en »styrelse vid
Goetheanum«. I sin första form under »sällskapets pionjärfas hade den formen av
en personalunion av ledningen för Högskolan, Antroposofiska Sällskapet och den 1925
omdöpta Goetheanumföreningen.
Något sådant är bara möjligt att göra på rätt sätt under pionjärfasen av grundandet och utvecklandet av en sådan social organism.
Idag behöver det göras på annat sätt. Alla tre organen (Högskolan, Antroposofiska
Sällskapet och associationen) med (i de två första fallen) fysiska personer respektive (i det tredje fallet) juridiska personer som medlemmar behöver var för sig
utse sina egna ledningar utifrån sina respektive medlemsgrupper och de kan
inte utses eller ledas av något organ utanför gruppen själv på det sätt Högskolan
har letts av ledningen för Antroposofiska Sällskapet sen 1923 (och senare Allmänna
Antroposofiska Sällskapet), eftersom de inte har ett hierarkiskt, men ett jämbördigt
förhållande till varandra. Tillsammans behöver de respektive ledningarna för de
tre verksamheterna bilda ett gemensamt råd för samtal och samråd om frågor
som berör alla verksamheterna. Det sker också sedan några år nu i gemensamma
möten och samtal mellan styrelsen för det hittills existerande Allmänna Antroposofiska Sällskapet, utvidgad till att också omfatta företrädare för de antroposofiska
landssällskapen och Högskolekollegiet.
Det gemensamma rådet kan dock inte fatta några beslut vad gäller de tre verksamheterna. Det kan de bara göra själva efter samrådet med varandra.
Det mest moderna sällskapet
Ett sådant allmänt antroposofiskt sällskap i bred betydelse för vård och utveckling av antroposofin skulle vara vad Rudolf Steiner för snart 100 år sedan
refererade till som det mest moderna säll¬skapet i världen.
Idag kan vi bilda det. Vid Cornelius Pietzners välkomnande i Järna av Mats-Ola
Ohlsson som ny svensk generalsekreterare för ett par år sen beskrev han hur
han och styrelsen för det som kallas Allmänna Antroposofiska Sällskapet förväntar sig
en liknande utveckling av »sällskapet« under 2000-talet som under 1900-talet,
och nämnde årtalen 2002, 2012/2013 och 2023 som tidpunkter för nyimpulser
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för utvecklingen, 100 år efter 1902, 1912/13 (då det första egentliga Antroposofiska
Sällskapet bildades) och 1923.
För snart hundra år sen försökte Rudolf Steiner bygga ett tregrenat allmänt
antroposofiskt sällskap med Fria högskolan för Antroposofi, den ideella föreningen
Antroposofiska Sällskapet som världs-sällskap och början till en sammanslutning av
antroposofiskt baserade verksamheter och organisationer. Vad som idag kallas
Allmänna Antroposofiska Sällskapet är en ofullständig missvisande avglans av vad han
försökte bygga.
2002 gick det inte så bra att återupprätta det egentliga Allmänna Antroposofiska
Sällskapet i bred betydelse som Rudolf Steiner försökte bygga med början vid
Julmötet.
Idag är det upp till oss om vi nästa år, 2012, och 2013, tillsammans med medlemmarna och styrelserna i de andra antroposofiska landssällskapen och styrelsen för den förening som idag kallas Allmänna Antroposofiska Sällskapet ska kunna
göra det.
—
Medicinska Sektionen vid Goeteanum, Dornach i Schweiz erbjuder årligen internationella konferenser för den antroposofiska medicinens utövare och i år hölls
den under fyra dagar i september. Fyra förmiddagar höll medicinska sektionens
ordförande, läkaren Michaela Glöckler innehållsrika föredrag vilka hon avslutade med en fråga för arbetsgrupperna att fortsätta bearbeta. I en svenskspråkig
arbetsgrupp på 6-7 personer bearbetade och fördjupade vi varje dag innehållet.
Glöcklers tematik rörde sig kring det sociala livet och gemenskapsbildning; hur
vi människor lever med varandra, i arbete och profession, i vårdande gemenskap
med våra patienter/klienter och i våra familje- och privata liv. Hur lever vi vår
sociala gemenskap? Hur skapar och vidmakthåller vi en gemenskap, var frågor
som ramade in de esoteriska föredragen.
Temat konflikter i det sociala inleddes med referens till Glasl som beskrivit varma respektive kalla konflikter. Vidare att konflikter och psykosociala bekymmer
är en av våra stora alstrare av sjukdom. Sociala och interpersonella konflikter
förändrar människans kropp och dränerar människan på livskraft. Därför behöver vi inom medicin och vård lära oss använda helande attityder till konflikter
och att skapa sociala gemenskaper för att kunna verka för hälsa. Helande (healing,
heilende) som begrepp återkom ofta under konferensen, som en riktning och
ett motiv för samarbete, gemenskap, terapi och vårdande.
För att finna en väg mot gemenskap kan vi odla en ledande tanke; Man ska ta den
andra personen så som han/hon är – och göra det bästa av det. Det verkligt bästa; med ren
mänsklig kärlek och intresse för den andra. Det utlöses en process av döende
i oss då vi ger den andre plats, det sker en transformation, dvs något dör men
något blir också levande. Genom att öva andligt att tona in på den andre och
samtidigt vara autentisk kan människor bli helande i gemenskaper och verka
som ljusbärare (helande) i sociala sammanhang. Vi i de vårdande yrkena behöver

Developing Anthroposophic
Medicine
14-18/9 2011

te x t
Maria Arman

67

k rönik a

sträva efter att bli andliga medarbetare och utveckla dygden att kunna öppna
oss, lyssna och sova i varandra. Gemenskap kan utgöra en helande verksamhet.
Hur kan vi utveckla social vishet och bli sådana instrument, bli merkuriala det vill
säga flexibela instrument? Social intuition hur kan den övas? I ett medicinskt spirituellt gemenskapsarbete med meditation som exempel för professionerna.
Reinkarnationstanken, sade Glöckler, den är ett ställningstagande, ja en manifestation av kärlek och av vilja. Med stöd i reinkarnationstanken finner vi den
verkliga viljan att hjälpa, att hela och att hjälpa andra. Med andlig guidning,
kärlek och hängivenhet blir man inte trött av ett jordeliv (ett enda).
Det råder en motsägelsefullhet i gemenskapsbildningen. Människan som
individ är isolerad samtidigt som hela kulturlivet är uppbyggt kring gemenskap.
Medicin, vård och terapi behöver gemenskap. I gemenskap kan andlighet bäras
in och underhållas. Läkekonsten hämtar oavbrutet helande krafter från den
andliga världen. Hur god är vår relation med den heliga helande anden? Vad är
en helande gemenskaps ande och vilka möten har förmågan att hela?
Tack alla för gemenskapen under konferensen (flera hundra deltagare från
ca 40 länder).
—
Insändare
social
tregrening
11 /10 2011
te x t
Hans Möller
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Ett stort tack till FORUM 2011-3 för att ni så tydligt tog upp tregreningstanken
som allt för länge levt i skymundan. Vår tids katastrofer gör tregreningstanken
högaktuell. Det finansiella kaoset river sönder demokratin och de centraliserade topprustade nationalstaterna hotar vår existens. Demokratin har ännu
inte gjort upp med enväldets statsapparat och löst upp den. Maktkamp över
hela fältet.
Tregreningen har länge setts som Steiners sociala teori men Steiner själv hävdar att han avläst samhällets tregrening som en realt existerande utvecklingskraft, något som kan iakttagas. Steiner tillämpar alltså en sorts goetheanism
vid undersökningar av samhällsfenomenen. Abstrakta, döda teorier har ingen
kraft och kan vålla stor förödelse. Som en av antroposofins viktigaste uppgifter
idag har vi att visa fram de tre sfärerna och hur de kan samverka på ett läkande
sätt. Endast om ett tillräckligt antal människor når en sådan förståelse kan en
förvandling ske. Vi bör ”låta oss entusiasmeras och upplysa så många människor
som möjligt” säger Steiner.
En stor uppgift är att föra in tregrenigstanken i waldorfskolans undervisning
på ett sakligt, organiskt sätt. Redan i klass 5 där kulturepokerna behandlas kan
man vid genomgången av Mesopotanien, Egypten och Grekland visa hur dessa
kulturer på olika sätt förhöll sig till de tre områdena näringsliv, statsliv och kultur
alldeles annorlunda mot vad vi gör i nutiden. I gymnasiet kan man sedan skildra
tregreningstanken i samband med genomgången av andra samhällstankar.
Forskaren Jan-Erik Mansikka utgav 2007 sin avhandling vid Helsingfors uni-

in s ä nda r e

versitet ”Om nattens förvandlingar – Om waldorfpedagogikens idéhistoriska
rötter”. Han undersöker Steiners tidiga tänkande före antroposofin och påvisar
att man redan i detta tidiga tänkande finner alla bärande tankar i waldorfedagogiken. Han skildrar hur Steiner ser på historieundervisningens uppgift:
”Människan har en förmåga att uppställa ideal som blir till drivkrafter för
förändring och framsteg i den historiska utvecklingen. Historieundervisningen
har, ur denna synvinkel, en viktig funktion i att visa hur människans ideal haft
en viktig roll i den historiska utvecklingen. Det väcker i sin tur känslan av att
eleverna har själva en historisk ”potential” som de kan förverkliga. Historia,
som ett avgränsat ämne, visar sig på detta sätt i ett emancipatoriskt ljus: den
utvecklar såväl tänkandet som omdömeskraften och sporrar till reflektion över
vår förmåga till verkliga moraliska impulser och sociala transformationer.”
Vi lever i en cynisk tid. Socialismen bröt samman oh urartade i kommunistisk
diktatur. Kapitalismen leder oss in i ständiga finansiella bubblor och kriser och
skapar väldiga klassklyftor. Politikerna och direktörerna skor sig själva, ruttenhet överallt. Allt som återstår är ”Sköt dig själv och skit i andra”. För den unga
människan är ett sådant synsätt förödande. Waldorfskolan har en stor uppgift
för förnyelse och framtidshopp.
Men för att kunna förverkliga sin fulla potential måste waldorfskolan så långt
möjligt ta sig ur det spindelväv av regler och bestämmelser som staten snärjer
oss in i. Många ser nog det varma och mänskliga i vår pedagogik men man vågar
inte ta det till sig eftersom man tror att det kan nagga vår konkurrenskraft. Jan
Björklund upprepar som ett mantra ”Om Sverige ska kunna hänga med i den
allt hårdare internationella konkurrensen måste kunskaperna öka i skolan”.
Med ”kunskaper” avses teoretiska kunskaper. Denna vidskepelse tyranniserar
nu i nyliberal anda världens alla skolor. Livets mening är ekonomisk utveckling
genom fri konkurrens och skolan ska göra eleverna konkurrensdugliga. Livet ses
i darwinismens spår som en ständig kamp där de svaga förlorar.
Hur kommer vi loss ur denna tvångstanke, denna låsning? Det är inte lätt, så
fastgrodd som den är. Men vi kan lyckas om vi kan visa att waldorfpedagogiken
väcker kreativa förmågor, ”entreprenöranda” och samarbetsförmåga, det som
näringslivet idag efterfrågar. Det är faktiskt viktigare för ett lands framtid än
inpluggad kontrollerad kunskap. Kan vi visa detta kanske man börjar ta oss på
allvar och låter oss igen få verka i full frihet för att kunna visa resultat till gagn
för alla. Men en utvärdering kan endast ske på rätt sätt om man också undersöker
hur våra elever skött sig i yrkeslivet, i verkligheten, att de visar ”livskunskap”.
Men argumenterar vi så är det på etablissemangets ”planhalva”. Det är legitimt
så länge vi målmedvetet arbetar för en helt ny samhällssyn som ett framtidsmål
med tregreningstanken i centrum. Tillfredsställelsen till att göra ett gott arbete
som tjänar andra blir viktig och lönen rimlig. – Maktstaten kan omvandlas till
rättstat.
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k om m a nde

n ä r ö d e t s k a pa s av vä n n e r

a n t rop o s of i s k a
s ä l l s k a pe t s
v in t er mö t e
5 - 7 j a n ua r i
2012
För medlemmar och
intresserade
Fritt inträde - gåvor

vä n s k a p

Ett möte där vi tillsammans undersöker vänskapens djupare kvaliteter
inledning

av s l u t n i n g

Hartwig Schiller

Jan Persson

f ö r e d r ag i d i a l o g f o r m

Regula Nilo - Inger Hedelin - Marius Wahl Gran - Ulf Wagner
utforskar vänskapsområdet utifrån sina erfarenheter och samarbeten
wo r k s h o p s dä r ä m n e t k n å da s

Skrivargrupp - Eurytmi - Talgestaltning - Meditation - Vänskap ur karma Målning - Manligt/Kvinnligt
U r e n e s s ä om G o e t h e s ”Va l f r ä n d s k a p ”:

”Vi får i romanen berättat för oss att valfrändskap är vissa ämnens naturliga
dragning till varandra under vissa specifika förhållanden.
Om t.ex. ämnena A och B är förenade i AB, och tillförseln av ämne C resulterar
i att AB löses upp till förmån för föreningen BC, så råder valfrändskap mellan B
och C. ”Valet” består i att de på ett naturligt sätt tycks föredra varandra framför
andra ämnen, och att de dras till och påverkar varandra även om de redan ingår
i fasta föreningar ...
Valfrändskapet bör alltså förstås som en naturkraft, lika betydelsefull som svårgreppbar ... Likt kärleken ligger valfrändskapet ständigt bortom vetenskapens
mätningar och beräkningar, det gör varje kalkyl osäker. Likt äktenskapet mellan två personer förenar valfrändskapet högst konkret två företeelser som går
samman i ömsesidig påverkan, kanske till oskiljaktighetens gräns, men som
samtidigt förblir sina egna och som, om omständigheterna förändras, åter kan
gå skilda vägar, dock ej opåverkade ...
Valfrändskapet framställs som en kraft som ständigt ligger bortom vetenskapens horisont – den gräns bortom vilken människan förblir okontrollerbar och
naturen oförutsägbar.”
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17.00
18.30

19.00

t o r s da g 5 j a n ua r i

dialogförel äsarna

Kvällsmat (för dem som förbeställt)
Välkomstupptakt			
Göran Nilo, Mats-Ola Ohlsson,
Noomi Hansen, Cristina Di Marco
Föredrag av Hartwig Schiller		
"Inget är mer vederkvickande än
vänskap, vackrare än kärlek, 		
tryggare än trohet" (på engelska)

Regula Nilo och Inger Hedelin			
Marius Wahl Gran och Ulf Wagner

f r e da g 6 j a n ua r i

9.00
9.30
10.30
11.00
12.30
14.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.30

Konstnärlig övning med 		
Martin Goldberg, talgestaltare
Dialogföreläsning		
Kaffe (för dem som förbeställt)
Workshops
Lunch (för dem som förbeställt)
Fortsättning workshops
Paus
Duo-promenad
Dialogföreläsning
Kvällsmat (för dem som förbeställt)
Konstnärlig afton			
Musik, talgestaltning, eurytmi och
vernissage
l ö r da g 7 j a n ua r i

9.00
9.30
10.30
11.00
12.00
12.30

Konstnärlig övning med 		
Martin Goldberg, talgestaltare
Dialogföreläsning		
Kaffe (för dem som förbeställt)
Avslutande samtal			
lett av dialogföreläsarna
Avslutande betraktelse		
av Jan Persson
Slut

work shops

Talgestaltning och eurytmi 		
(med bl.a. Martin Goldberg)
”Måla vänskap-tänka vänskap”
(på tyska med Renate & Hartwig Schiller)
”Jag, du och vi i samtal med leran”
(med Eva-Karin Planman)
”Men jag vill att du ska komma”,
(skrivarverkstad med Markus Andersson)
Meditation
i n t r e s s e a nm ä l a n

Vi är tacksamma för er intresseanmälan
senast 23/12
till e-post: kontakt@antroposofi.nu eller
telefon: 08-55430220. 			
Det underlättar vår planering.
Ni anmäler er till önskad workshop vid
ankomsten.
m at o c h k a f f e

Mat och kaffe måste förbeställas i samband med intresseanmälan. Betalning
sker vid ankomst den 5/1.
f r i t t i n t r ä d e - g åvo r

Mötet är kostnadsfritt.
Pga vår förenings skrala ekonomi ber vi
dock mötesdeltagarna om ett frivilligt
bidrag för täckandet av omkostnaderna.
Bidragen kan erläggas vid mötet eller
betalas in på Plusgiro 58871-5.
arr angör

Antroposofiska Sällskapet genom
Cristina DiMarco, Noomi Hansen,		
Göran Nilo, Mats-Ola Ohlsson.
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K ALEN DAR I UM PR O G R A M FÖ R AN T R O P OS O FISK A SÄLL SK APE T
För mer detaljerad information, se ev. separata inbjudningar, www.antroposofi.nu eller
kontakt sekretariatet, tel. 08- 55430220, kontakt@antroposofi.nu.
5 j a n ua r i - 7 j a n ua r i 2012

Antroposofiska Sällskapets vintermöte :
När ödet skapas av vänner - vänskap
i Kulturhuset, Ytterjärna
Se inbjudan på föregående uppslag under
rubrik "Kommande".  
Fr e da g 27 j a n ua r i 2012

Vad rör sig i tiden? Vad berör mig?
Vi möts för samtal vid brasan i Skäve kafé
Tid: kl 19-21
Varmt välkommna!
Carl van der Weyden och Mats-Ola Ohlsson
16 -19 f e b rua r i 2012

Matematik - Astronomi - Teknik
Besök av Oliver Conradt 			
i Kulturhuset, Ytterjärna
Vi får möjlighet att lära känna matematisktastonomiska sektionens spännande verksamhetsområde och dess ledare vid Goetheanum,
Oliver Conradt som kommer hit till Sverige.
Han har mångårig erfarenhet som waldorflärare och är även medansvarig för utbildningsprogrammen vid Goetheanum.
Program Sektionsmöte
Fredag 17 februari
15.00Möte för alla som har ett intresse
17.30
för sektionsområdet, antingen
genom sitt yrke eller har ett allmänt
intresse för något av områdena
matematik, astronomi eller teknik.
Program Seminarium
Alla som vill kan få dyka in i och få en överblick av sektionens arbetsområden och delta i
ett seminarium med Oliver Condradt.
Fredag 17 februari
19.00
Den astronomiska signaturen för
året 2012 och Maya-kalendern.
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(forts.)
Lördag 18 februari
9.00Matematik som kosmiskt språk.
11.00Konstnärligt övande.
13.30Teknik, resurser och antroposofi.
15.30Konstnärligt övande.
16.30Sammanfattning och framblick.
17.00
Slut
För ytterligare information och anmälan ta
kontakt med vårt sekretariat.
Fe b r ua r i o c h m a r s 2012

20-hundratalets Nya Kristushändelse
Singularitet och Odödlighet
Föredrag och seminarier (på engelska) med
Yeshayahu Ben-Aharon på följande platser:
Växjö: den 25-26 februari
Göteborg: den 1-4 mars
Stochholm: föredrag den 13 mars kl 19.00
Järna, Kulturhuset: den 16-18 mars
Yeshayahu Ben-Aharon, grundare av Kibbutz
Harduf, Global Network for Threefoldning, Israeli Civil Society och The Global School är en
internationellt erkänd filosof, andlig forskare och aktivist. Han undervisar och håller
föredrag över hela världen om det mänskliga
medvetandets utveckling inom vetenskap,
humanism och spiritualitet.
För information och anmälan:
Bjarne Edberg (Järna): bjarne.edberg@live.se
Eva Malm (Stockholm):
eva.b.malm@gmail.com
Annica Johansson (Växjö):
saj.harshult@hotmail.com
Lena Christina Olofsdotter (Göteborg):
lenaolofsdotter@gmail.com
Alexandra Ivan(Skandinavien):
mail@alexandraivan.com Tel: 0730-662041
Arrangör :Antroposofiska Sällskapet

Fr e da g 9 m a r s 2012

S TO C K HOL M SK R E T SEN VÅ R EN 2012

Vad rör sig i tiden? Vad berör mig?
Vi möts för samtal vid brasan i Skäve kafé
Tid: kl 19-21
Varmt välkommna!
Carl van der Weyden och Mats-Ola Ohlsson

Lokal: Hagagatan 14 i Stockholm
För föredrag gäller 80 kr, pens/stud 60 kr

23 m a r s 2012 – 2 5 m a r s 2012

Antroposofiska Sällskapets påskmöte:
Att vara mysterieelev
- en inre väg i förvandling
i Kulturhuset, Ytterjärna
Tid: fredag kl 18.30 - söndag kl 12.00
Bilder ur Rudolf Steiners fyra mysteriedramer
med inledande föredrag av Michael Debus till
temat. Samtal och mindre övningsgrupper
utgör en del i fördjupningsarbetet.
Fr e da g 13 a p r il 2012

Vad rör sig i tiden? Vad berör mig?
Vi möts för samtal vid brasan i Skäve kafé
Tid: kl 19-21
Varmt välkommna!
Carl van der Weyden och Mats-Ola Ohlsson
21 a pr il 2012

Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet
i Kulturhuset, Ytterjärna
NORDEN
5 - 6 j a n ua r i 2012 i k ö pe n h a m n (d k)

Antroposofisk Selskabs Vinterstævne 2012
Naturens forvandling gennem mennesket
Medverkande: Nikolai Fuchs:, Trond Skaftnesmo, Paul Klarskov, Dan Lerche-Petersen:
2 - 4 m a r s 2012 i o s l o (n)

Rudolf Steiners biografer
Invitasjon til et studie- og forskningsarbeid
kontakt: Ole Harald Dahl, tel: 0047-90917770,
e-post: ohdahl@start.no.
20 -21 a pr il 2012 i o l s o (n)

Årsmøte i Antroposofisk Sellskap i Norge
Mer information om händelser i Norden på:
www.antroposofi.nu/kalender

“Enskilda antroposofiska bidrag”
Tisdag den 24 januari kl 19:
Medlemsafton
Mat-Ola Ohlsson
OBS tid och dag! Söndag 5 februari kl 19:
Föredrag: (Om Vidar)
Rebecka Vik
Tisdag 17 februari kl 19:
Föredrag:
Att få ett förhållande till evangelierna
- en personlig erfarenhet
Birger Wärn
Tisdag 6 mars kl 19:
Årsmöte
Musik, eurytmi och recitation
Tisdag 13 mars kl 19:
Föredrag:
20-hundratalets Nya Kristushändelse
Singularitet och Odödlighet
Yeshayahu Ben-Aharon
Tisdag 17 april kl 19:
Föredrag: (titel ej fastställd)
Bengt Aquilon
Temaaftnar:
Under våren kommer arbetet att gå in på
temat: Europas ockulta historia, fördold i
myter och sagor.
Tisdag 20 mars kl 19:
Sju steg att tränga in i myter och sagor
Tisdag 3 april kl 19:
Europas ockulta historia och kulturepokerna
Alla är välkomna! Man kan bara lyssna.
För info: Ring Sergeij Almstedt
tel 08 - 34 87 41 onsdagar mellan kl. 14-18
ansvarig för temaaftnarna.
E-post: stockholmskretsen@antroposofi.nu
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KALENDARIUM FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI
(för högskolemedlemmar)
Tidpunkter för klasstimmar 			
och andra sammankomster våren 2012
HÖGSKOLEKRETSEN
Söndag 19 februari och 6 maj
kl 14.00-17.30 i Järna.
Högskolemedlem som önskar delta i högskolekretsen kan anmäla det till Anna Hallström,
Mats-Ola Ohlsson eller Dick Tibbling.
KALMAR
Lördag 11 februari kl 9:00-11.45:
12:e klasstimmen och samtal
Lördag 21 april kl 9:00-11.45:
13:e klasstimmen och samtal
Lördag 12 maj kl 9:00-11.45:
14:e klasstimmen och samtal
Lokal: Kalmar Waldorfskola i eurytmirumet.
Klassansvariga:
Britt-Mari Skeppstedt och Hans Johannesson
UMEÅ
Söndag 15 januari kl 9.30: 8:e klasstimmen
Söndag 12 februari kl 9.30: 9:e klasstimmen
Söndag 18 mars kl 9.30: 10:e klasstimmen
Söndag 22 april kl 9.30: 11:e klasstimmen
Klassansvariga:
Ursula Flatters och Janecke Wyller
DORMSJÖ
Söndag 5 februari kl 10-12:
Bearbetning av 1:a och 2:a mantramgruppen
Söndag 1 april kl 10-12: Fortsatt bearbetning av
1:a och 2:a matramgruppen
Söndag 3 juni kl 10-12:
Bearbetning av 2:a & ev. 3:e mantramgruppen
Klassansvarig: Hester Renouf
ÖREBRO
Söndag 29 januari kl 14.00: samtal,
kl 15:00 13:e klasstimmen.
Söndag 25 mars kl 14.00: samtal,
kl 15:00 14:e klasstimmen.
Söndag 20 maj kl 14.00: samtal,
kl 15:00 15:e klasstimmen.
Klassansvarig: Hester Renouf
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VÄXJÖ
Fredag 27 januari kl 16.30: 5:e klasstimmen
Fredag 24 februari kl 16.30: samtal
Lördag 25 februari kl 9.00: 6:e klasstimmen
Fredag 30 mars kl 16.30: 7:e klasstimmen
Fredag 27 april kl 16.30: samtal
Lördag 28 april kl 9.00: 8:e klasstimmen
Fredag 25 maj kl 16.30: 9:e klasstimmen
Klassansvarig: Lars Fredlund 070-755 92 05
LUND
fredag 28 januari kl 10.00: samtal
fredag 3 februari kl 17.00: 5:e klasstimmen
fredag 2 mars kl 17.00: 6:e klasstimmen
fredag 13 april kl 17.00: 7:e klasstimmen
fredag 4 maj kl 17.00: 8:e klasstimmen
fredag 1 juni kl 17.00: samtal
Klassansvarig: Lars Fredlund
NORRKÖPING
Söndag 22 januari kl 10.00:
7:e repetitionstimmen.
Söndag 19 februari kl 10.00:
1:a klasstimmen och samtal.
Söndag 11 mars kl 10.00:
2:a klasstimmen och samtal.
Söndag 29 april kl 10.00:
3:e klasstimmen och samtal.
Söndag 13 maj kl 10.00:
4:e klasstimmen och samtal.
Klassansvariga: Elisabeth Löve,
Birgitta Johansson tel 011-34 60 09
STOCKHOLM
Onsdag 11 januari kl 19.00:
10:e klasstimmen läst.
Onsdag 25 januari kl 19.00:
10:e klasstimmen fritt hållen.
Onsdag 8 februari kl 19.00:
11:e klasstimmen läst.
Onsdag 22 februari kl 19.00
11:e klasstimmen fritt hållen.
Onsdag 7 mars kl 19.00: 12:e klasstimmen läst.
Onsdag 21 mars kl 19.00:
12:e klasstimmen fritt hållen.

STOCKHOLM (forts.)
Onsdag 4 april kl 19.00:
13:e klasstimmen läst.
Onsdag 18 april kl 19.00:
13:e klasstimmen fritt hållen.
Onsdag 2 maj kl 19.00:
14:e klasstimmen läst.
Högskolesammankomst:
lördag 12 maj kl 10 - ca13, där 14:e klasstimmen
gestaltas fritt. Obs! Tag med det blå kortet även
till högskolesammankomsten.
Klassansvariga i Stockholm:
Thomas Andersson Tel: 070-645 95 65,
Louise Ejefors Tel: 08-36 08 12,
Göran Nilo Tel: 08-551 70 882, 070-174 93 86
JÄRNA
Lördag 21 januari kl 9.00-12.00:
Gemensamt arbete kring 4:e mantramgruppen
samt klasstimme eller esoterisk timme.
Lördag 10 mars kl 9.00-12.00:
Gemensamt arbete kring 5:e mantramgruppen
samt klasstimme eller esoterisk timme.
Lördag 14 april kl 9.00-12.00:
Gemensamt arbete kring 6:e mantramgruppen
samt klasstimme eller esoterisk timme.
Detaljerat program för dessa dagar skickas ut
i december.

JÄRNA (forts.)
MEDITATIONSARBETE KRING KLASSMANTRA
tisdag 17 januari kl 19.30:
4:a mantramgruppen
tisdag 6 mars kl 19.30:
5:a mantramgruppen
tisdag 10 april kl 19.30:
6:e mantramgruppen
Obs! Tag med det blå kortet till alla sammankomster.
Klassansvariga:
Anna Hallström, Inger Hedelin
GÖTEBORG
Vänligen tag kontakt med klassansvarig
angående vårens tider.
Lokal: Antroposofiska Sällskapet,
Vitalismotagningen, Jungmansgatan 24,
413 11 Göteborg.
Klassansvarig: Alexandra Ivan 073-066 20 41

KALENDARIUM KURSER I KULTURHUSET I YTTERJÄRNA - VÅREN 2012
(arrangör: Antroposofiska Sällskapet)
Antroposofi – 				
introducerande och fördjupande kurser
Inspirerande tankar om människan och
hennes andliga kapacitet.
Introduktion, 5 måndagar kl 16 30 - 18 30
kursstart 16 januari
Fördjupning, 5 onsdagar kl 16 30 - 18 30
kursstart 20 februari
Pris: 1 500 kr för varje kurs.

Antroposofisk meditation och inre övningar–
en väg till djupare insikt 			
i den inre verkligheten
Introduktionskurs
för nybörjare inom meditation
7 onsdagar, kl 18.30 - 20.30,
kursstart 11 januari.
Fördjupningskurs
för dem som börjat arbeta med antroposofisk
meditation
7 onsdagar, kl 18.30 - 20.30, kursstart 7 mars.
Pris: 1 800 kr för varje kurs.

Kursledare Anna Hallström.
Anmälan & information: www.antroposofi.nu, tel 08-554 302 20, e-post: kontakt@antroposofi.nu
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Specialerbjudande på
nya Hotell Kulturhuset
för Antroposoﬁska Sällskapets
Vintermöte 5-7 januari 2012

1 person 3 nätter i enkelrum inkl frukost 1950:1 person 3 nätter med plats i dubbelrum inkl frukost 1750:Mer information www.hotellkulturhuset.se. Frågor och bokning ring 08 554 302 00.

Ytterjärna för alla dina sinnen med föreställningar, konferens och designhotell.
i en ekologiskt hållbar anda.
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Skapat

Hotell Kulturhuset Ytterjärna

Foto: Max Plunger

Hjärtligt välkommen till vårt nya designhotell i Ytterjärna!

KULTURHUSET i YTTERJÄRNA 2012

BACH

Goldberg
variationerna

ANNA

Christensson
piano

Sö 8 januari kl 1600

Biljetter: 08 - 554 302 01 ticnet.se & kulturhuset.nu
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Bästa HF-medlem!
Vi vill här informera er lite om det som just nu är aktuellt för er som medlemmar i HF.
HF:s nya hemsida
Allt som finns på den gamla hemsidan har nu flyttats över till vår nya www.huvudmannaforbundet.
se. Lite arbete kvarstår dock med att lägga in en del nya texter. Vi kommer därför att släcka ner den
gamla hemsidan under no-vember och hänvisa till den nya.
För att komma åt alla mallar och information på den nya hemsidan måste man logga in sig. Användarnamnet är huvudmannens organisationsnummer och lösenordet finner du på brevet med
medlemsavgiften.
Nya e-postadresser till HF gäller nu: lars eller maria eller vibeke @huvudmannaforbundet.se
MeF-avtalet och lokala kollektivavtal
Vi vill påminna om att alla verksamheter som idag har ett gällande lokalt kollektivavtal som är tecknat före det nya centrala kollektivavtalet trädde ikraft 2011-04-01, måste omförhandla/omarbeta
detta snarast möjligt!. Alla gamla lokala avtal upphör det att gälla 2012-04-01 och finns inget nytt
lokalt avtal gäller det centrala avtalet i sin helhet då!
Seminarier under 2012
HF planerar att hålla seminarier under våren 2012. Vi återkommer lite längre fram med information
på vår hemsida.
Kansliets öppettider i julhelgen
Kansliet kommer att ha begränsad bemanning från den 23/12 tom den 6/1, men svarar i telefon när vi
är på plats.
Vid akuta ärenden under denna tid, går det bra att ringa Marias mobiltelefon: 0733-969 345, Lars
mobil: 0708-28 74 69 eller Rüdigers mobil: 0707-25 03 00. Vi svara dock på mejl under denna period.
HF söker ombudsman!
Vill du vara med att göra HF till en ännu bättre arbetsgivarförening?
Vår ombudsman går i pension och vi söker nu en ny ombudsman med placering i Stockholm.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %). Deltid kan diskuteras. Vi tillämpar provanställning de första sex månaderna med tillträde den 1 mars 2012.
Du hittar hela annonsen på vår hemsida www.huvudmannforbundet.se
Ansökan och löneanspråk skickas per e-post till styrelsens ordförande Rüdiger Neuschütz,
r.neuschutz@telia.com senast den 16 december.
Pensionskassan Prometheus
Dags att göra avstämningar och slutavräkningar för alla premieinbetalningar 2011!
Detta behöver vara klart FÖRE ÅRSSKIFTET! I webb-verktyget kan du få fram vad som är inbetalat för
var och en under 2011 och på så sätt enklare göra avstämningen. Kontakta gärna kansliet så hjälper vi
till med detta!
Hur har det gått 2011 för Prometheus?
Trots den extremt turbulenta ekonomiska situationen under 2011, kommer Prometheus ändå att
klara av att ge ut en liten återbäring även 2011! Vi räknar med att ligga på en total ränta på 3% under
2011, vilket vi känner oss mycket nöjda med. Alla medlemmarnas pensionskapital kan alltså även i år
fortsätta att växa!
Det är fortfarande möjligt för att välja Prometheus som pensionsförvaltare! Blanketter finns på
hemsidan: www.prometheuspension.se – kontakta gärna kansliet så hjälper vi dig.
En fin advents- och juletid tillönskas er av styrelsen och kansliet!
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Julklappstips!

Ge en gåva i gåva

Köp SOFIAs gåvobevis och
skänk till släkt, vänner eller
medarbetare
Genom att köpa ett
gåvobevis hjälper du
SOFIAs utvecklingsarbete i
fattiga delar av världen.

www.foreningensofia.org

Ny bok
Pär Granstedt och Joe Frans:
Den trbenta pallen – Afrikanska
utmaningar och Europas ansvar
Boken kan köpas från Föreningen SOFIA
till ett specialpris av 200: - varav 50: - går
som ett bidrag till Sofias internationella
solidaritetsarbete.
Föreningen planerar (tillsammans med
Steinerhögskolan) ett studiearbete
kring boken och annan litteratur
om global utveckling med ett
tregreningsperspektiv.

KURS I ANTROPOSOFISK LÄKEKONST OCH VÅRD - INTRODUKTION & FÖRDJUPNING
Kurs för sjuksköterskor och sjusköterskestuderande!
Sju kortare fristående kurstillfällen under 2012-13 och med olika teman.
Man behöver inte binda sig att delta alla kurstillfällen, utan kan välja fritt vilka gånger
man vill komma. Vi vänder oss till nya kursdeltagare bland sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande, men även till dem som tidigare gått SALs distanskurs, eller har
motsvarande kunskaper, och som skulle vilja fördjupa en eller fler delkurser. Efter
huvudföreläsningarna, där alla deltar, delar vi upp gruppen i de som går introduktion
och de som går fördjupning för samtals- och övningsgrupperna.

!

I vår planering finns det fyra kurstillfällen inbokade för 2012 som pågår fredag-lördag.
Tema: Den inre vägen till utveckling (under mars) - Tema: Barn och ungdomsåren (under maj)
Tema: Cancersjukdomar (under september) - Tema: Stressrelaterade sjukdomar (under november)
Under 2013 planerar vi två kurstillfällen till under våren och sedan ett sjunde under hösten för dem som har
gått alla sex kurstillfällen och önskar göra ett eget arbete och få ett kursintyg.
Avgift för varje kurstillfälle: 1.400:- för privat, 1.000:- studerande, 1.900:- när arbetsgivare betalar.
För mer information kontakta: info@forbundetsal.org. Anmälan till: agneta.granstrand@hotmail.com
Kursarrangör: SAL - Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst - www.forbundetsal.org

Ekobanken
ekologiskt - socialt - kulturellt

Spara i Ekobanken!
Sparande i Ekobanken gör nytta på tre sätt:
- Verkar för mänskliga behov
- Bevarar och utvecklar miljön och naturen
- Ger dig en rimlig avkastning

Öppna konto på www.ekobanken.se
eller kontakta oss på 08-551 714 70
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FORUM vill söka spåren i sin omvärld. Det kan här ske på olika sätt. Genom
temat social tregrening blir förhållandet till de faktiska spår som satts och sätts
i samhällslivet centralt.
Ett annat tema – som vi här följer upp –, den förr så gåtfulla Rosenkorsrörelsen,
kan tyckas röra sig på en helt annan nivå. En litet mer långtgående blick vill dock
göra gällande att väsentliga element som bildats i vår nuvarande tidsepok inte
låter sig förstås förbehållslöst utan denna rörelse. Den kan ge en blick för spåren
i »den kulturbildande kraften«. Som samtal har FORUM denna gång, inte alls
opassande med dessa teman som bakgrund, haft förmånen att samtala med
Hans Möller.
Ett annat motiv i de spår som söks i detta nummer har att göra med linjerna i en
viss inre orientering. Här bör Elizabeth Wirschings presentation av initiativ som
tagits inom området meditation lyftas fram. Sökandet efter inre linjer får ett helt
annat uttryck i den del som utgör en efterfrågad nyhet, nämligen Debattforum.
En text i denna genre är en text som uttryckligen söker svar och som inte menar
sig vara det sista ordet. Liksom varje genre behöver även denna sin kultur.
Genom svar och bemötanden från er läsare går spåret vidare. Kanske genom
ytterligare utveckling av en genre i kommande nummer?

