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Ur Allmänna Antroposofiska Sällskapets principer:
»Antroposofiska Sällskapet är inte något hemligt sällskap
utan fullt offentligt. Medlem kan utan åtskillnad beträffande
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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 073 657 72 84.
Träff kan bokas efter överenskommelse. 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 2013:
Pga. förändringar i utgivningen (se baksida) är
utgivningsplanen för 2013 ännu ej exakt fastlagd. För
kommande nummer är bedömd deadline för inkomna
manus och annonser satt till ca 10 februari .
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 riktlinjer för 2013:
Helsida färg 5 000 kr och del av sida till proportionerligt
pris.
För privatpersoner: radannonser 80 kr.
Tidskriftens format: höjd 239mm, bredd 168mm.
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Våren 1912 höll Rudolf Steiner tre föredrag i Norrköping till temat »Teosofisk moral«. Vid den tiden rådde spänningar mellan den östligt orienterade grenen av Teosofiska Samfundet och den tyska sektionen som
leddes av Rudolf Steiner. Annie Besant som var president för Teosofiska
Samfundet hade bildat en särskild orden, »Österns stjärna«. Hon hävdade att Kristus hade reinkarnerat i den indiska gossen Krishnamurti. För
Rudolf Steiner var detta påstående en absurditet som ställde sig i vägen
för insikt i betydelsen av mysteriet på Golgata. Sett i det sammanhanget
kan föredragen om teosofisk moral ses som en djupgående kommentar
till det som pågick inom Teosofiska Samfundet och som ledde fram till
grundandet av Antroposofiska Sällskapet i februari 1913.
Rudolf Steiner konstaterar att ingenting är lättare än att predika moral,
att tala om för en människa vad hon bör göra eller låta bli att göra för
att vara en bra människa. Men ännu har ingen moral grundlagts med
hjälp av moralläror eller moralpredikningar. Om så vore fallet skulle hela
mänskligheten vara uppfylld av moraliska handlingar eftersom var och
en haft tillfälle att ta del av de vackraste moraliska grundsatser som så
gärna predikas.
Det som betraktas som moraliska dygder utvecklas på olika sätt beroende på de historiska och kulturella förhållandena. Det sedliga handlandet är inte något som är givet utan genomgår förvandlingar hos de olika
folken. Inom mysterieskolorna visste man att det inte kunde finnas något
gott som måste eftersträvas som det enda beständiga goda. Det goda uppstår tvärtom till följd av att människan ständigt kan svänga som en pendel
åt båda sidor och genom sin inre kraft finna möjligheter till jämvikt, till
att hålla den rätta mitten.
Livets frihet består i att människan alltid har möjlighet att vika av åt två
håll, varje potentiell dygd kan urarta åt det ena eller andra hållet. Antingen
riskerar människan att förlora sig själv, världen griper tag i henne och
mal sönder henne, eller världen kan gå förlorad för henne därför att hon
avskärmar sig från världen och förhärdas i sin egoism.
Över mysteriernas moralkoder fanns överallt orden: Du måste finna

medelvägen, så att du inte genom dina handlingar förlorar dig till världen
och att världen inte heller förlorar dig.
Dygden är inte en gång för alla given, den är skapande. En central dygd
är att utveckla det rätta intresset för världen. Genom vårt intresse väcks
moraliska krafter som förbinder oss med våra medmänniskor och med
vår omgivning.
Människan kan förfalla till tröghet och brist på intresse för världen
men kan också urskiljningslöst hänge sig åt vad som helst som kommer
i hennes väg.
Genom den teosofiska kunskapen om människans relation till världen
kan ett sunt intresse uppstå som en förvandlingsprodukt. Visdomen blir
till förstärkt intresse för världen. Ett intresse som hjälper människan att
finna den rätta jämvikten.
De tre Norrköpingsföredragen belyser hur tidigare instinktiva dygder
måste ersättas av medvetna dygder. Mänskligheten befinner sig i en evolution som är förbunden med den avgörande
framtidsimpuls som utgår från mysteriet på Golgata, till det väsen som
förband sig med mänskligheten och som i sin utveckling betyder jordutvecklingen själv. Till den impulsen anknyter vi i den mån som vi lyckas
att med förståelse och intresse möta varje människa utifrån var och ens
förutsättningar och egenart. Såsom vi förhåller oss till varandra, så förhåller vi oss till Kristus-impulsen. Det innebär att mänskligt broderskap i
framtiden kan råda utan några som helst bekännelser. Viktigare än något
annat är det som talar från människosjäl till människosjäl.

.
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Waldorfförskollärar- och
waldorflärarutbildningarna
vid WLH hänger
fortsatt på en
skör tråd

Att inte passa in i normer och mallar är problematiskt, även så för Waldorflärarhögskolan och dess utbildningar. Man talar ibland i samhällsdebatten om behovet att vara normkritisk och att ifrågasätta inte bara
värderingar, föreställningar och idéer utan också vem som har rätt att
bestämma dessa. Normkritiska samtal kring waldorfpedagogiska idéer
och traditioner behöver föras inom waldorfrörelsen. Men det är även
så att waldorfrörelsen påverkas av bristen på normkritiskt tänkande i
bland annat utbildningspolitiska sammanhang. Det har i hög grad också
bidragit till waldorflärarutbildningarnas svårigheter att få finnas till. Nu
gör WLH ändå ännu ett – sista? – försök att tillmötesgå verksamheternas
och barnens behov av waldorfpedagogutbildningar.

Bakgrund till
nuvarande
situation

Waldorflärarhögskolan har under några år förhandlat med Utbildningsdepartementet kring ett antal frågor. Ett resultat av detta arbete är att det
nu i lag- och förordningstext finns inskrivet en speciallagstiftning som
ger utbildade waldorflärare behörighet att arbeta i waldorfskola utan
statlig lärarlegitimation. Det vill säga att det är ett godkännande av waldorflärarutbildningarnas plats i utbildningssystemet. Dock fortfarande
utan offentlig finansiering. I januari 2012 sände WLH in en skrivelse med
ansökningar kopplade till fyra punkter till departementet:

te x t
Caroline Bratt
Rektor vid Waldorflärarhögskolan (WLH)
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FAKTA:
Alla som vill vara med och bidra är
välkomna att sätta in pengar på
WLH:s donationskonto!
Plusgiro 35 80 54-5
För dig som betalar från utlandet:
IBAN: SE82 9500 00 9960 42 0 3580545,
BIC/SWIFT: NDEASESS
Märk inbetalningen med
»Utbildningsfond« samt gärna ditt
namn.

-- Acceptans för samarbete med Alanus Hohschule (Alanus
University ligger i Tyskland. WLH och Alanus har inlett
ett samarbete i syfte att höja den akademiska nivån på
WLH:s utbildningar)
-- Statlig tillsyn och studiemedelsrätt
-- Förtydligande i behörighetsfrågorna
-- Offentlig finansiering/utvecklingsbidrag
Eftersom inget av dessa problem, förutom första punkten, vid
möte i april 2012 fick någon lösning sökte WLH annan finansiering. Verksamheterna, liksom Stiftelsen Pestalozzi och Vidarstiftelsen gjorde stora ansträngningar för att bära utbildningarna,
men lyckades trots det inte samla ihop den nödvändiga summan. Mot bakgrund av det förberedde WLH ett besluta om avveckling av utbildningarna.

Regeringsbeslutet 25/10
2012

Nu har emellertid förutsättningarna och läget ändrats igen.
Den 25 oktober 2012 fattade regeringen beslut om att ställa
WLH under statlig tillsyn och ge studenterna rätt till studiemedel (studiebidrag, studielån samt merkostnadslån). Regeringen beslutade samtidigt att avslå WLH:s ansökan om offentlig
finansiering. Man avslog också begäran om förtydligande i
behörighetsregleringarna. Med dessa positiva och negativa
beslut har WLH på nytt sett över möjligheterna att fortsätta
bedriva de så välbehövda utbildningarna.

Beslut vid WLH:s
styrelsemöte 29/10 2012

Vid WLH:s styrelsemöte 29/10 fattades därför följande beslut
i ett sista försök att tillmötesgå förskolornas och skolornas
utbildningsbehov:
WLH har, efter regeringsbeslut ang. studiemedelsrätt beslutat att höja studieavgifterna. WLH har beslutat att fortsätta
bedriva utbildningar under förutsättning att studentantalet,
trots höjda avgifter, är tillräckligt. WLH har beslutat att minska
antalet tjänster på utbildningssidan för att minska på utgifterna. Studenter som redan påbörjat sina utbildningar berörs
inte av avgiftshöjningar.
WLH har beslutat upprätta ett utvecklings- och kompetenscentrum som arbetar för att långsiktigt bedriva utbildningar
på akademisk nivå och som även på sikt ska vara offentligt finansierade. Detta centrum bekostas av Stiftelsen Pestalozzi.
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Om utbildningarna inte bär sig ekonomiskt kommer de att avvecklas.
Utvecklings- och kompetenscentret kommer dock i så fall att fortsätta
arbeta för att återupprätta utbildningarna och utveckla dem till en akademisk nivå.
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Detta betyder att vi kommer att göra vårt yttersta för att bedriva utbildningar med höjda avgifter. Den ekonomiska realiteten visar sig i ett
minskat medarbetarantal och minskad lokalyta. WLH ska dock göra sitt
yttersta för att upprätthålla och så småningom utveckla kvaliteten på
utbildningarna.
För att det ändå ska vara möjligt att bedriva utbildningar under rådande
omständigheter är det helt nödvändigt att de stora utbildningsbehov som
förskolor och skolor har uttalat att de har verkligen leder till att verksamheterna nu skickar medarbetare på utbildning trots de höjda avgifterna.
Vår förhoppning är att möjligheten till studiemedel (studiebidrag, studielån och merkostnadslån) ska innebära att avgiftshöjningen kan bäras
av såväl verksamhet som student gemensamt. WLH för också en dialog
med Waldorfskolefederationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd kring
dessa frågor.
Frågan om utvecklingsarbetet med utbildningarnas innehåll och form
har hela tiden varit central för WLH. Till utvecklingsarbetet hör också
organisationsutveckling, upparbetande av kontakter och samarbete med
andra läroanstalter inom och utanför Sverige, politiskt förankringsarbete, upparbetande av en forskningsmiljö, deltagande i pedagogiska och
akademiska sammanhang med mera. Jag menar att utbildning inte kan
bedrivas utan ett strukturerat och medvetet utvecklingsarbete – det är en
av de saker som skiljer utbildning från kursverksamhet. Jag menar också
att det är en förutsättning för att waldorfpedagogiken i sig inte ska stelna
och dö utan utvecklas och leva. WLH har med hjälp av Stiftelsen Pestalozzi
fått möjlighet att under några år arbeta med ett utvecklings- och kompetenscentrum. Utan det arbetet faller utbildningarna.
WLH:s ambition när det gäller att utvecklas i en akademisk inriktning
och ingå i det offentliga pedagogiska samtalet, har utifrån de förutsättningar vi arbetat under, varit hög. Vi kommer inte att släppa den ambitionen – vi ska fortfarande arbeta för att bedriva utbildningar på akademisk
nivå och genom vårt arbete bidra till den pedagogiska utvecklingen i
Sverige. Men – vi kommer att behöva gå långsammare fram under en tid.
Vi vill trots svårigheterna göra allt vad vi kan för att waldorfförskolor och
waldorfskolor ska få välutbildade pedagoger. Detta är vårt bidrag, bland
många andras, till alla de barn som ska forma sin och vår framtid. Vi hoppas att många vill sluta upp kring detta stora och spännande projekt!

Vad betyder
detta konkret?

.
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Med Örjan Liebendörfers och Göran
Fants bidrag till en waldorfdebatt
önskar FORUM för sina läsare förmedla
ett medvetande om aktualiteter inom
waldorfpedagogikens nuvarande
situation. Redaktionen tar inte
ställning som part mellan de olika
intresseperspektiv som kommer till
uttryck. Debatten kan förstås utvidgas
med fler röster och fler ämnen som
hör till saken. Samtidigt är det genom
begränsningen i urvalet som omdömet
kan bildas.

te x t
Örjan Liebendörfer
Under 12 år lärare på högstadiet vid Kristofferskolan, under flera år även redaktör för tidskriften På
väg och som projektledare vid Waldorfskolefederationen. Senast verksam inom Weledakoncernen
som ansvarig för strategisk utveckling inom
läkemedelsdelen. Numera fristående konsult och
skribent.
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Under det senaste året har jag med anledning av den bok om
waldorfpedagogik som vi arbetar med åter kommit att sysselsätta mig med situationen för waldorfpedagogiken i Sverige.
Efter en viss bortavaro under de senaste åren, då jag endast
varit förälder, är det inte utan sorg jag nu konfronteras med
en situation som dramatiserats sedan slutet av nittiotalet då
jag var fullt aktiv i skolrörelsen. Samtidigt fylls jag av förhoppning och förtröstan, dels genom att möta många engagerade
människor som verkligen vill kämpa för waldorfpedagogiken,
dels genom att vid upprepade tillfällen ha konfronterats med
fenomen i samhället, modern forskning och den pågående
skoldebatten som visar att waldorfpedagogiken fortfarande
har en mycket viktig roll att spela och att tiden talar för vår sak.
På förfrågan från Forums redaktion följer här några punkter
till en fördjupad diskussion om situationen för waldorfpedagogiken i Sverige och kanske inspirera till nödvändiga förändringsimpulser.
1. Gynnsamt utgångsläge
Allt mer forskning visar att vi är på rätt spår. De senaste åren
har rapporter berättat om riskerna med för tidig intellektua-

lisering, problem med barn som rör sig för
lite och drabbas av motoriska svårigheter, hur brist på konstnärlighet kan leda
till empatistörningar etc. etc. Rönen från
hjärnforskningen tydliggör alltmer hur
hjärnan och generna samspelar med miljön och hur hjärnan kan förändras långt
upp i hög ålder. Dörren öppnas igen för ett
holistiskt tänkande, frammanat av hjärnforskarna själva. Det finns all anledning för
waldorfskolerörelsen att stå på sig, utöka
forskningen och belägga det som vi kommit fram till med empiriska data.
Överhuvudtaget är pedagogiska frågor
åter på allas läppar, inte bara skolans form
utan även dess innehåll debatteras igen och
i valrörelsen 2014 lär skolan stå i centrum. Lä-

rarledd undervisning eller eget forskande?
Hur skall det tidiga lärandet se ut? Hur ser
vi på kunskap och den digitala tekniken i
informationssamhället? Hur kan vi intressera unga människor för läraryrket?
Samhällets ekonomiska stöd för friskolor har aldrig varit större och värderingar
hos stora befolkningsgrupper går oss till
mötes. Det svenska skolsystemet ger bättre
förutsättningar än de flesta länder för en
fri pedagogik, skolpengen är politiskt förankrad och waldorfskolorna lider inte mer
än andra skolor av läraryrkets nedvärdering
och den allmänt bristande förståelsen för
skolans betydelse. Den nya läroplanen Lgr
11 och kraven på nationella prov är något vi
kan hantera och leva med, liksom alla andra
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skolor i Sverige. Vägen till målet, själva waldorfmetodiken, ligger i våra egna händer.
Men vi måste förstå att landskapet har förändrats, att vi lever på en öppen skolmarknad med mängder av kompetenta aktörer.
2. Positionering som kunskapsskola
Varför har vi trots allt omfattande problem
som bland annat resulterat i sjunkande
elevantal?
En del av problematiken ligger i att
waldorfskolor ofta har haft svårt att positionera sig som kunskapsskola. Många
waldorskolor har ett mindre format, fina
lokaler och en trevlig, omhändertagande
miljö. I kommunerna ses skolorna ofta som
bra platser att placera barn med särskilda
behov. Flera skolor har upplevt kommunala
delegationer som öser beröm över skolan
men som i slutänden inte är beredda att
stötta med specifika resurser över en längre
tid. Om klasserna inte är fulla är det svårt
för skolan att säga nej. Många gånger måste
elevassistenter eller fler lärare anställas för
att möta barnens behov.
Erfarenheten visar att om en skola i allt
för hög grad tar emot barn med omfattande
stödbehov utan att ha tillräckliga resurser
drabbas den vanliga undervisningen. Det
blir stökigt i klassen, läraren går på knäna
och till slut söker sig föräldrar till barn med
mer normala behov till andra skolor. Andelen barn med särskilda behov ökar ytterligare. Skolan kommer in i en ond cirkel där
man mer och mer orienterar sig mot elever
med stora hjälpbehov. I slutändan är waldorfskolan inte den skola för bildning och
kunskap den borde vara. Problemet ligger
naturligtvis främst i det politiska systemets
ovilja att verkligen se varje barns behov och
omsätta denna insikt i ekonomiska resur-
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ser, men det har nog också med skolornas
självbild att göra, i det som Kjell Helge Johansen i Norge kallar waldorfpedagogernas »Jonasimage«.
Ytterst hänger positioneringsproblemet
ihop med en komplex och djupt existentiell
fråga: Vad vill vi att waldorf ska stå för i skolSverige? Och vilken strategi har vi för att nå
dit?
Överhuvudtaget ser jag väldigt lite av
övergripande strategisk diskussion inom
waldorfrörelsen och en brist på förståelse
för det gemensamma, det som håller samman skolorna som just waldorfskolor.
3. Idéburen skola
Ingen har nog missat den svartvita debatten om privat kontra allmän drift av vård,
skola och omsorg. Därmed öppnar sig en
möjlighet att diskutera alternativet, nämligen idéburna verksamheter som drivs
av entusiasm, visioner och företagaranda
men även av samhällsnytta och idealism.
Hos näringslivets elit, trendspanare vid
toppuniversitet och bland många politiker
är diskussionen sedan flera år på agendan:
hur kan vi skapa ett socialt, ekonomiskt
och ekologiskt hållbart samhälle? Hur kan
vi driva företag som agerar långsiktigt, har
förtroende från befolkningen och tar ansvar för vår gemensamma värld? Roffarkapitalismen är redan på väg ut men rycker
ännu i dödskramper, vi går istället mot en
ny typ av kapitalism och ett mer värdebaserat samhälle. Människor blir allt mer
noga med att välja hur de konsumerar, vad
de stödjer och vad de uppfattar som etiskt.
Att pumpa välfärdspengar till skatteparadis
anses inte acceptabelt.
Faktum är att waldorfskolorna i grunden
haft stor glädje av friskolesystemet men att
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det även blivit till en black om foten eftersom starkt kapitaldrivna konkurrenter fått
fritt spelrum och väckt anti-friskoletankar
till liv. Genom att såväl lokalt som nationellt positionera waldorfskolan där den hör
hemma, bland de idéburna verksamheterna, och driva detta mot förbättrad lagstiftning, förflyttas också fokus från driftsform
till pedagogik och därmed närmare kärnfrågan: Vilken skola vill vi ha i Sverige?
Allt sedan Kristofferskolans start 1949
har lärare, föräldrar och vänner till skolorna kämpat på olika arenor för att få ökat
ekonomiskt stöd och freda frihetsutrymmet. Styrkan har alltid legat i det varma
engagemanget för ett bättre samhälle och
en bättre skola i allmänhet, inte bara för de
egna barnens skola. Det är det som i grunden är waldorfskolans mission. Redan tidigt förstod skolrörelsen att politiker från
alla läger måste bli varma för pedagogikens
möjligheter och samhällsimpuls och genom åren har företrädare för de flesta partier blivit »medkämpar«. Mycket har gjorts,
för att vara en ganska liten folkrörelse har vi
vunnit stort erkännande. Målet måste dock
vara att ytterligare stärka alliansen för waldorfpedagogik i riksdagen och väcka deras
intresse för skolformens samhällsnytta.
Waldorfpedagogiken landar i människors
hjärtan genom egna erfarenheter och varma möten med lärare och elever. En idé,
som förvisso kräver lite entreprenörskraft,
vore också att medvetet och strategiskt visa
mer socialt engagemang. Finns det verkligen ingen som vill starta waldorfskola för
ensamkommande flyktingbarn?

14

4. Ledarskap, förbund
och lärarutbildning
Sedan några år måste waldorfskolorna ha
en rektor. Jag välkomnar det och ser det
som en möjlighet att utvecklas vidare och ta
steget in i en ny organisationskultur. Waldorfskolorna generellt lider av ett över 90
år gammalt organisatoriskt trauma, något
som ytterst sakligt beskrivits av den norska
waldorfläraren Helge Resell i en mastersuppsats vid Rudolf Steiner Höyskolen. Läsning rekommenderas varmt!
Med en ny och modern syn på ledarskap
och organisation kan waldorfskolan utveckla sin potential och stabilisera kvalitet och ekonomi. Jag menar att vi ska låta
rektorskravet bli avstampet för något nytt
och bättre: Låt kollegiet blomstra som pedagogisk verkstad men låt duktiga ledare
ta hand om administration, personalvård,
krishantering och strategisk utveckling. Ett
modernt ledarskap bygger på att skapa förutsättningar och inspirera medarbetarna.
Ett sådant ledarskap behöver vi inte vara
rädda för.
Vi måste även se över och utveckla samarbetsformerna mellan skolorna. I länder
som Tyskland och Norge slöt sig redan för
många år sedan skolorna samman i starka
förbundslösningar för att organisera såväl det inre arbetet med kursplaner och
utbildning som arbetet utåt mot politiker
och myndigheter. I Sverige fanns ett mycket
löst samarbete som 1988 kom att utvecklas
till Waldorfskolefederationen, ett forum
för skolornas kollegium. Tyvärr valde man
att inte kalla det för ett förbund, den tyska motsvarigheten sågs av en del som ett
skräckexempel.

En folkrörelse, som waldorfrörelsen faktiskt är, behöver dock både en stark periferi
och ett starkt centrum med professionell
lobbying, ledning av gemensamma processer samt smarta servicefunktioner som
avlastar skolorna och skapar stordriftsfördelar. Det är enligt min uppfattning hög
tid se framåt och göra upp med det gamla
federationskonceptet.
I ett nytt Waldorfförbund bör skolornas
huvudmän och rektorer ha en central roll
samtidigt som det gäller att hitta nya former för det pedagogiskt-kollegiala samarbetet med fokus på att utveckla och fördjupa pedagogiken. Det vore också viktigt att
fullt ut integrera förskolor, särskolor och
andra waldorfpedgogiska verksamheter i
samma organisation. Mångfalden av röster
är ingen framgångsväg.
Alla waldorfpedagogiska verksamheter
drar stor nytta av att förbinda sig med varumärket »waldorf« och bör rimligen betala
en licensavgift samt ställa upp på gemensamma kriterier och system för kvalitetssäkring. Det är kontraproduktivt att det är
nästan gratis att kalla sig waldorfskola idag.
I ljuset av en ny samarbetsorganisation
måste även problematiken runt waldorflärarutbildningen få sin lösning. Det kan enligt den svenska skattemodellen i längden
inte vara skolrörelsens uppgift att bekosta
grundutbildning av privatpersoner som
i princip kan göra vad som helst efter genomgångna studier. Eftersom samhället finansierar skolorna genom friskolepengen
måste också resurser ställas till förfogande
för lärarutbildningen. Egentligen bottnar
bristen på förståelse i den ovan beskrivna
situationen: Det görs ingen skillnad mellan

idéburna och andra friskolor, waldorfskolorna »kan väl ha samma lärare som andra
skolor« är parollen. Å andra sidan finns det
också skäl till självkritik. Återspeglar verkligen utbildningarnas koncept skolornas
och studenternas behov? Och är inte den
centrala frågan om en särskild legitimation
för waldorflärare en återvändsgränd?
Om det inte går att hitta en finansieringslösning är det naturligtvis ett allvarligt hot
mot pedagogikens kärna och dess fortsatta
existens. Det bör vara ett nygrundat Waldorfförbunds viktigaste uppgift de närmaste åren att säkra tillgången på adekvat utbildade waldorflärare. Det är en i grunden
osund situation när Waldorflärarhögskolan måste förhandla med enskilda skolor
för att trygga sin existens, en sådan fråga
måste lösas av skolrörelsen gemensamt.
5. 12-årig waldorfskola
Waldorfskolorna har problem med vikande
elevantal. Flera mindre skolor har dock under de senaste åren klarat av att ta steget
från b-form till rena årskurser och fått en
betydligt stabilare ekonomi och Kristofferskolan startade till och med hösten 2012
med tre förstaklasser. Huvudproblemet
ligger snarare i gymnasieskolan där flera
skolor tvingats lägga ner och andra dras
med kronisk brist på elever. En förklaring
är den mördande konkurrensen från andra
friskolor men även kommunala skolor som
vässat sina vapen för att överleva.
Den 12-åriga kursplanen är waldorfskolans verkliga kärna och ett smycke väl värt
att vårda, därför är det tragiskt att det inte
lyckats att etablera ett gymnasiestadium på
fler ställen i landet. Ett nytänkande kan vara
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på gång med initiativet runt ett nytt waldorfgymnasium i Stockholm, motsvarigheten i Oslo lär vara en stor succé. Kanske
kunde ett motsvarande gymnasium med
internatmöjlighet bildas centralt i Skåne
och på västkusten?
Inom ramen för ett nationellt övergripande strategiarbete är det nödvändigt att
finna en väg för gymnasiestadiet, annars är
risken stor att den svenska waldorfskolan
blir 9-årig.
6. Antroposofi och waldorfpedagogik
Sist, men inte minst. Låt oss på allvar diskutera förhållandet till antroposofin.
En av våra varmaste kritiker på nätet
gjorde mig uppmärksam på att man på flera
waldorfskolors hemsidor inte hittar ordet
antroposofi eller namnet Rudolf Steiner. I
en tid där yoga och meditation är allmän-

16

gods och lättillgängligt upplevs antroposofin bland många som svåråtkomlig och
teoretisk. Hur står det egentligen till med
det antroposofiskt orienterade studiet i
kollegierna? Är det något som tappert drivs
vidare av pionjärer och mest av plikt och tradition, eller lever det verkligen i kollegiet?
Därtill kommer naturligtvis det grundläggande problemet att många lärare utan waldorflärarutbildning måste anställas och att
många rektorer rekryterats utifrån.
Waldorfpedagogiken är så intimt förknippad med antroposofin att en åtskillnad
vore en rent teoretisk konstruktion. Utan
antroposofisk människokunskap blir waldorfskolan en vanlig, visserligen lite mer
kreativt orienterad skola, men utan det
verkligt unika som kommer ur antroposofin. Det blir »waldorf light«.
En möjlig väg till förnyelse vore kanske

att tydligare definiera antroposofin som
waldorfskolans värdegrund och förpacka
den antroposofiska människokunskapen
i mer lättillgängliga utbildningsmoduler.
Värdegrundsutbildningen för lärarna bör
kunna ske löpande med en kombination av
webbaserat lärande, workshops och egna
arbetsuppgifter. En torsdag i månaden kan
de skolor som vill koppla upp sig och lyssna
på ett spännande föredrag till månadens
tema, de övriga torsdagarna sker gruppsamtal, konstnärliga processer och kanske
till och med en stunds läsning av en utmanande text. En sådan fortbildning av värdegrunden borde skolorna kunna förpliktiga
sina lärare att genomföra, ungefär som första hjälpen eller brandskyddskursen.
Ett första steg vore att klart och tydligt
deklarera: ja, vi är en skola baserad på antroposofin som kunskapsväg, som värdegrund och som inspirationskälla. Bakom
den hållningen måste egentligen varje styrelsemedlem kunna stå om de läser stadgarna i den egna stiftelsen eller föreningen.
En mindre grupp lärare, föräldrar och vänner till pedagogiken har nu tagit initiativ till
en större strategisk konferens under 2013. Vi
ser det som nödvändigt att samla alla krafter för att definiera en gemensam plattform
som avstamp för utåtriktade aktiviteter de
kommande åren. Vi hoppas få med alla bärande krafter för det gemensammas bästa,
för waldorfpedagogiken i Sverige.

.

Christine och Örjan Liebendörfer har i detta
nummer bidragit med rikligt bildmaterial (se
hänvisning s.2) från deras kommande bok
Waldorfpedagogik som utkommer våren 2013.
Örjan är även en av initiativtagarna till nystartade
Waldorf Agora, en intern nätbaserad tidning och
diskussionsforum för waldorfrörelsen.
www.waldorfagora.se

g ör a n fa n t
be s va r a r
Utgångspunkten är intressant och lovande:
en svensk waldorfprofil återvänder efter
några år utomlands och betraktar hur rörelsen utvecklats. Skulle man inte från detta
perspektiv kunna hitta friska synpunkter,
röja upp i gammalt skräp och avslöja stelnade traditioner och tankemönster? Uppenbarligen är Örjan Liebendörfer bekymrad. Han ser problem som bl.a. yttrar sig i
ett sjunkande elevantal.
I syfte att möta den situation som han diagnostiserar skissar Liebendörfer ett antal
förslag, däribland idén om ett nytt Waldorfförbund som en av huvudpunkterna. Här
måste jag fråga mig: Tillför denna framtidsvision något till det som Waldorfskolefederationen faktiskt ägnat sig åt under det
senaste dryga deceniet? Mitt svar på frågan
måste tyvärr bli skeptiskt.
Federationen
Waldorfskolefederationen har skrivit om
att den nya hjärnforskningen bekräftar att
vår pedagogiska inriktning är riktig, vi har
tagit råd av några av de mest professionella
marknadsförare och lobbyister som finns
i landet, vi har på konferenser behandlat
frågor om intagningsstrategier. Vi har både
på ett strategiskt och på ett konkret plan
diskuterat djupgående identitetsfrågor för
att positionera oss.
Självklart har vi ett nära samarbete med
Waldorfförskolornas samråd. Vi satsar på
gemensamma projekt, gör politiska aktioner tillsammans etc. Men vi har olika förutsättningar och hittills föredragit att arbeta
i två organisationer.
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Framförallt har vi flitigt lobbat i riksdagen,
utbildningsdepartementet och haft diskussioner med Skolverket och Skolinspektionen. Som resultatet har vi kunnat notera
uppseendeväckande undantag i den nya
skollagen och i olika förordningar på skolområdet. Vi har kämpat i hård motvind och
ändå kommit så långt som det politiskt varit
möjligt. Ingen säger öppet att man vill att vi
skall försvinna. Våra motståndares metod
som är snarare en långsam strypning där
frihetsutrymmet långsamt minskar.
Två områden som fortfarande står på den
politiska agendan är de nationella proven i
årskurs 3 och läroplanen i historia för årkurserna 4 – 6 där Lgr-11 har en helt annan
inriktning än waldorfkursplanen.
Waldorfsituationen
Det är sant att några skolor kämpar med ett
sviktande elevunderlag och att detta ställer
till med icke-försumbara ekonomiska problem. Men det har haft lokala orsaker som
knappast kunnat hjälpas upp av någon central marknadsföringskampanj. Generellt
härstammar motvinden för dessa skolor
snarast från den trend som gjort att föräldrar oroat sig för att de egna barnens framtid
huvudsakligen avgörs av deras skolbetyg
och att waldorfskolorna härvidlag (felaktigt) setts som ineffektiva. Att vi inåt och
utåt påpekar att våra elever står sig mycket
bra i konkurrensen har inte hjälpt.
Men elevantalet i waldorfskolorna har
faktiskt inte minskat totalt sett. Vi kan
tvärtom notera en uppgång med ca 400
elever sedan 2004. Vi har inte drabbats av
de motgångar som varit ett problem i den
i övrigt så starka waldorfrörelsen i Norge.
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Den häftiga (och i allt väsentligt osakliga)
kritik som riktats mot waldorfpedagogiken
där har ju resulterat i en markant nedgång i
elevantal även om en återhämtning nu har
inletts.
Självklart ser waldorfrörelsen med stor
sorg på svårigheterna för några (men inte
alla!) av gymnasierna. En särskild gymnasiegrupp i Federationen har agerat kraftfullt
och framgångsrikt för att »positionera« waldorfprogrammen (se Britta Drakenbergs bidrag i detta nummer av FORUM).
Waldorflärarutbildningarna
Självklart har vi också haft ett varmt och
kollegialt samarbete med waldorflärarutbildningarna, inte minst med Waldorflärarhögskolan i Bromma, vår närmaste
granne. Under sommarens kampanj för att
få skolorna att bidra inför nedläggningshotet deltog också Federationen mycket
aktivt. Framgången var något begränsad,
men det hänger samman med att de belopp
som krävdes var så stora att de var otänkbara för skolor som redan kämpade med
stora ekonomiska svårigheter. Krisen är
ännu inte avklarad efter det senaste regeringsbeskedet (se Caroline Bratts bidrag i
detta nummer av Forum).
Federationen har också med en femtedel
av sin årsbudget engagerat sig ekonomiskt
för den forskning i waldorfpedagogik som
framför allt bedrivs i NORENSE, den nordiska organisationen för detta.
Socialt engagemang
Några direkt nya impulser för waldorfpedagogiken kan jag faktiskt inte skönja
i Liebendörfers artikel. Utom idén att vi

från waldorfrörelsen skulle engagera oss
i undervisning för ensamkommande flyktingbarn. Det är ingen dum tanke. Flera
waldorfskolor har engagerat sig positivt,
kraftfullt och framgångsrikt i invandrardominerande områden – särskilt Martinaskolan och Grenkvistskolan, bägge i Göteborg
– så erfarenheter om invandrarkulturer
finns i hög grad. Det finns också goda exempel på att waldorfelever inspirerade av
sin skola gått ut och samarbetat med invandrarorganisationer på olika sätt.
Starkare organisation?
En av huvudpunkterna i Liebendörfers
räddningsaktion för waldorfrörelsen i
Sverige ligger som sagt i införandet av ett
Förbund som starkare skulle styra waldorfrörelsen. Liebendörfer förbiser därvid Federationens eventuella betydelse, han underförstår att denna har svikit sin uppgift,
att waldorfrörelsen i Sverige är i förfall och
att det nu måste in något helt nytt. Det är
oklart på vilket sätt Federationen har misslyckats, och ingenting i hans tankar kretsar
kring saker som Federationen inte redan
gör och har gjort.
En viktig strategisk insats i positionerande anda har exempelvis varit omfattande
diskussioner om vad vi vill att en waldorfskola skall stå för. I den saken har vi under
de senaste tio åren arbetat fram gemensamma kriterier som man måste leva upp
till för att kunna kalla sig waldorfskola. Den
ursprungliga formuleringen har ändrats
flera gånger, och federationens hemsida
(www.waldorf.se) uppdaterar kontinuerligt detta.

Rektor och kollegiet
I Förbundet som Liebendörfer skisserar
skulle huvudmän och rektorer få en viktig
roll. I och för sig är det i många fall redan så
i Federationen. Men han uppmärksammar
inte ett problem med rektorsinstitutionen
i våra skolor. Skollagen säger (2 kap 9§) att
»Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor.«
Samtidigt har några av våra medlemsskolor rekryterat rektorer huvudsakligen på
administrativa meriter. Ofta har man då
anställt i och för sig hedervärda personer
som saknar egentlig kunskap om waldorfpedagogik. Självklart har man då byggt in
en svårighet. Ofta går det bra ändå, men
problematiken är uppenbar. Alla rektorer
måste gå en statlig utbildning (utmärkt!)
där den nya, öppnare ledarskapsrollen är
ett viktigt motiv, men i praktiken är det inte
självklart att det fungerar som avsett.
Poängen med Federationens stadgar
och organisationsform som ett samarbetsorgan för kollegier är förstås självförvaltningsprincipen. Denna är inte något
nittioårigt trauma. Det finns en mycket
omfattande debatt i detta ämne – internationellt och i Sverige (utöver i konferenser
och seminarier har frågan varit uppe i På
Väg som numera utges av Federationen).
Om självförvaltningsprincipen är ganska
klar så finns däremot olika lösningar på hur
man skall organisera den. Och det måste få
vara så. Ett kollegium med ett tiotal medarbetare arbetar naturligtvis annorlunda än
ett med ett hundratal.
Det väsentliga i självförvaltningsprincipen är ytterst att de i skolorna pedagogiskt
verksamma lärarna också har ett avgörande
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inflytande över skolans helhet. Republikanskt-demokratiskt är nyckelordet.
Översatt till federationsnivå: att definera
vad waldorfpedagogik är och vilka skolpolitiska mål vi vill nå är beslutspunkter för
de verksamma lärare utsedda av respektive
kollegium som är det dominerande inslaget
bland delegaterna på federationskonferenserna. Beslutspunkterna presenteras i kallelser så att delegaterna kan förankra dem
i sina kollegier. Verkställandet av besluten
liksom det politiska arbetet handläggs sedan av personer som har federationsdelegaternas förtroende och som får rimligt
med tid för detta och för det omfattande
rådgivnings- och servicearbete som också
är Federationens uppgift. Den kunskap om
gällande lagar och förordningar som detta
kräver erövras inte i en handvändning. Externa konsulter måste ofta rådfrågas – något som vi också ofta gjort och gör.
Waldorf som varumärke
Namnet är skyddat, och därmed finns rättsliga möjligheter att förbjuda en skola som
avviker för påtagligt från grundidéerna
att använda en sådan beteckning. Särskilt
i utomeuropeiska länder har detta också
gjorts, men i Sverige är det oprövat. Att
utfärda ett slags licenser som erhålls på
ekonomiska villkor, ett slags franchisingsystem, känns oerhört främmande. Hur
stor medlemsavgiften till Federationen
skall vara avgörs av skolorna. Den skall
vara avpassad till vad man väntar sig av den
centrala organisationen, Behövs verkligen
något därutöver?
Det är oklart vad Liebendörfer tänker sig
vad en sådan licens skall kosta. Skall det bli
dyrt att få kalla sig waldorfskola? Det skall
inte räcka med kvalitet, engagemang och
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kompetens. Till slut är det pengar som gäller? Waldorfmässigt?
Visst ser också jag med oro på det tydliga
förytligande av waldorfpedagogiken som
hänger samman med att man inte tar antroposofin på allvar. Tendensen mot »Waldorf Light« är avtändande. Mina år som
ordförande i Federationen har dock stärkt
uppfattningen att hur det antroposofiska
och waldorfpedagogiska studiet skall bedrivas i skolorna måste växa fram ur det
lokala kollegiearbetet. Centrala dekret blir
snarast kontraproduktiva. Förslaget med
uppkoppling på webben med inspirerande
föredrag kanske kan prövas. Jag skulle med
jubelrop hälsa rapporter om att min skepsis
häremot är ogrundad.
Sammanfattningsvis skulle förstås waldorfrörelsen i Sverige må väl av friskt blod. Vi har
arbetat hängivet och efter bästa förmåga. De
skolpolitiska resultat vi uppnått är ingenting
att skämmas för. Likaväl kan man alltid känna som Ekelöf: »Jag ser mig om och räknar mina
segrar, så få, och mina nederlag, så många …«
Också jag känner ett stort förtroende för
de många yngre kolleger som bär waldorfrörelsen 2012. Bortsett från den mycket viktiga
lärarutbildningsfrågan ser jag ingen dramatisk kris. Federationen har däremot många
viktiga uppgifter även framdeles. Dessa kräver ett tålmodigt, långsiktigt arbete, men jag
ser ingen anledning att förändra grunddragen i Federationens organisation och dess
arbetssätt.

.

Göran Fant var tidigare ordförande i
Waldorfskolefederationen.

wa l d or f
s t udie g rupp

Under många år har vi bedrivit ett aktivt studiearbete i Norrköpingsgruppen/Antroposofiska sällskapet, så när frågan kom från förskolepedagogerna på Linblomman i Linköping, att de ville studera antroposofi, var det
en självklarhet för oss att bidra med studium och eurytmi.
Vi upplever starkt hur antroposofi och eurytmin berikar varandra och
gör antroposofin mer upplevbar. Vi har också målat akvarell till olika
teman.
Vi som studerar är en grupp på 10 personer, detta arbete har pågått i 8
år, och vi upplever hur kontinuiteten bär och gör att man vårdar den antroposofiska människobilden i förskolan. Detta gör i förlängningen att
barnen möter en annan strävande hållning hos pedagogen, än om man
inte arbetar aktivt med denna människobild.
Vi tycker att det är viktigt och är väldigt tacksamma att vi får möjlighet
att arbeta med detta. Ska waldorfpedagogikens ideal leva vidare in i framtiden, ser vi det som en nödvändighet att man vårdar denna människobild
och håller den levande i sig som pedagog. Detta menar vi att man gör just
genom studium och konstnärligt övande.
Vi har under åren studerat: verksamheterna i den antroposofiska rörelsen; waldorfpedagogikens grunder; undervisning och uppfostran; barnens uppfostran ur andevetenskapens synpunkt; temperamenten; årshögtiderna/årsloppet; de 12 sinnena; andlig skolning; språkutvecklingen
ur arbetarföredragen; kvinnligt/manligt ur antroposofisk synpunkt med
tanke på genusperspektiv i förskolan. Grunden har varit antroposofisk
litteratur av Rudolf Steiner.
Vi har också haft lite verksamhet på närliggande förskolor t.ex. Solbacken/Solgläntan Nyköping, Äppelblomman Norrköping, Lillspången
Söderköping, samt på distriktskollegium och en del föräldramöten.

te x t
Maivor Forster, waldorfpedagog/utbildare
Wivica Jangland
Larsson, eurytmist/
läkeeurytmist

.
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wa l d or f
g ym n a s ium

Gymnasier är
numera hårt
konkurrensutsatta.
Britta Drakenberg
berättar om hur
man arbetat med
att vässa sina
program inom
waldorfgymnasiet
och hur man
planerar att gå
vidare.

te x t
Britta Drakenberg ordförande i
Waldorfskolefederationen
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Waldorfgymnasierna i Sverige står idag under press från konkurrensen
av ett alltmer ökande antal friskolor. Under de senaste åren har flera waldorfgymnasier sett sig tvungna att lägga ned sin verksamhet pga. vikande
elevantal, och flera skolor kämpar stadigt med att få sitt gymnasium att
överleva.
Varför, kan man fråga sig, då waldorfskolans gymnasiedel innehåller så
mycket av det som efterfrågas i samhället: mångfald, kreativitet och individuellt övande i de olika områdena samhällskunskap, naturvetenskap,
humaniora och konst. Anses den ursprungliga waldorftanken med en
skola där eleven ska vänta med sin specialisering till förmån för personlig
utveckling och allmänbildning idag förlegad, då samhällets efterfrågan
på specialkompetens och arbetskraft i stort styr gymnasievalet.
Waldorfskolans gymnasiedel har, trots olika reformer genomförda under 1900 och 2000 talet, lyckats behålla den ursprungliga tanken att skolan ska vara en plattform för den växande människan att kunna utvecklas,
oberoende av vilken yrkesbana man tänker sig senare i livet. Länge fanns
det endas ett program som eleverna på ett waldorfgymansium kunde studera på, det s.k. waldorfprogrammet. I och med GY11, fick waldorfskolan
möjlighet att utforma särskilda varianter av de nationella programmen,
och är idag godkända för att bedriva två inriktningar under det naturvetenskapliga programmet, och en under det estetiska programmet. En
elev på waldorfskolans gymnasium kan idag läsa full naturvetenskaplig
behörighet, samtidigt som den läser olika estetiska och hantverkskurser.
Dessa programinriktningar förhandlades fram hösten 2010 tillsammans
med Skolverket, och waldorfskolorna tillhörde de första gymnasier som
fick tillstånd att bedriva särskilda varianter. Två nya nationella, waldorfspecifika kurser bildades i och med detta: Eurytmi och Konsthantverk. En
elev på någon av dessa waldorspecifika program är väl rustade att möta
samhällets krav på behörighet till universitet och högskola samtidigt
som den även ges möjlighet att utveckla alla sidor i den intellektuella och
konstnärliga bildningen.
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På ett seminarium i somras i Almedalen,
anordnat av Lärarförbundet framkom
det klart att önskedrömmen om en framtida gymnasieskola, väl rustad att kunna
möta framtidens behov, ska innefatta
arbetspraktik gärna inom social omsorg,
satsningar inom matematik och naturvetenskap, samt även innehålla konstnärliga
ämnen, i syfte att befrämja kreativiteten
och ge en tydlig bredd inom utbildningen.
I waldorfskolan är alla dessa moment viktiga: Elever som genomgått waldorfskolan
har mycket låg arbetslöshet efter avslutad
skolgång, kreativitet och mångfald genomsyrar hela elevens skolgång och ger dem
verktyg att möta framtiden.
En förebild vid framtagningen av de nya
waldorprgogrammen har varit Oslo By Steinerskola, som sedan länge gett eleverna
möjlighet att studera efter olika linjeval.
Denna skola har även varit en bild av hur en
liknande skola skulle kunna byggas upp i

Stockholms innerstad. Tanken på ett innerstadsgymnasium har funnits under många
år, med olika konstellationer av entusiaster
som diskuterat ett framtida upplägg, men
blev en reell verklighet då en nystartad förening skickade in en ansökan till Skolinspektionen våren 2011. I dagarna (1 november) har Skolinspektionen gett klartecken
att ett innerstadsgymnasium får starta
under 2013. Ett forskningsinitiativ har även
tagits tillsammans med Södertörns Högskola, i syfte att starta en forskningscirkel
som är ämnat att handleda det blivande lärarkollegiet där de ges en unik möjlighet att
formulera waldorfpedagogik av idag.
Då vi ser att förståelsen och kunskap om
waldorfpedagogik och andra verksamheter
knutna till den antroposofiska grundtanken, är relativt liten utanför våra egna led,
planerar waldorfskolefederationen en större manifestation våren 2014, där förhoppningsvis olika organisationer som alla har
en gemensam bas inom antroposofin kan
och vill delta.

.

NYHETSNOTIS:
Ett nytt fristående Waldorfgymnasium i Stockholms
innerstad har alldeles nyligen fått sitt tillstånd av
Skolinspektionen att starta till höstterminen 2013.
Intresserade av att bidra till denna satsning som vill
bli till är välkomna att ta kontakt med styrelsen som
består av Jessica Thorell, Britta Drakenberg, Solange
Murphy, Robert af Wetterstedt och Andreas Murray.
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Föreningen SOFIA har sedan många år
samarbetat med Novalis-Ubuntu-institutet
i Kapstaden, Sydafrika. Under två
veckor i oktober befann sig SOFIA:s
verksamhetsledare Tomas Fogelqvist
och projektledare Pär Granstedt på plats
i Sydafrika för att planera och fördjupa
samarbetet med SOFIA:s partner. Flera
nya projekt är nu på gång, bland annat
att stödja barn med särskilda behov och
deras rättigheter.

te x t och bild
Tomas Fogelqvist
Verksamhetsledare SOFIA
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Flygresan till Kapstaden går över den afrikanska kontinenten
och molnfria sträckor ser man långt där nere den rödbrända
jorden och vägar som sträcker sig mot horisonten likt streck
dragna med linjal. Från alla bilder man bär med sig av Afrika,
kan man lätt föreställa sig hjordar av elefanter eller bufflar som
driver fram där nere. När man sedan landar i Kapstaden möts
man av en verklighet som skiljer sig mycket från den stereotypa
bild vi kan ha av Afrika. Jag har många gånger hört att Sydafrika
är något annorlunda från övriga Afrika när det gäller utveckling och klimat. Ändå kan jag inte undvika att förvånas av hur
lite Kapstaden känns som det Afrika jag föreställer mig. Det är
tydligt att jag behöver revidera min bild, för här möter jag moderna stadsdelar, europeisk kultur, kylig luft, kala bergssluttningar, barrträd och kraftiga ekar som hämtade ur det svenska
kulturlandskapet. Det är första gången jag är i Sydafrika och
det är verkligen ett kontrasternas land, europeiskt blandas
med afrikanskt, svarta, färgade och vita, rika och fattiga och
längst ner på Kaphalvön vid Godahoppsudden möter Atlanten,
Indiska oceanen.
Det är också spännande att möta välbekanta antroposofiska verksamheter i denna annorlunda miljö. SOFIA har
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Det karga landsskapet på Kaphalvön
liknar nästan de
nordsvenska fjällen

De moderna och
välbeställda delarna
av Kapstaden.
t.v. Blikkiesdorp
Township, ett
mycket fattigt
bostadsområde där
Novalis bedriver
socialt arbete i liten
skala.
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ett mångårigt samarbete med Novalis
Ubuntu-Institutet, som främst arbetar
inom utbildningsområdet. Novalis är en
antroposofiskt inspirerad organisation
som bildades på 1980-talet för att svara an
på utmaningar inom de pedagogiska, sociala och kulturella områdena. Ubuntu är
ett afrikanskt ord som på Xhosa och Xulu
betyder »människor är människor genom
andra människor«. Begreppet syftar på den
anda av gemenskap, kärlek, fred och medkänsla, som uttrycker sig i en vilja att hjälpa
andra människor. Förutom Novalis stödjer
SOFIA även barnhemmet Siyaphambili som
ligger i förorten Langa och Waldorfskolan
Hermanus. Denna gång är dock syftet med
resan att utveckla samarbetet med Novalis.
Både SOFIA och Novalis planerar en kurs i
lokalt arbete för global utveckling. Vad kan
man göra lokalt för att möta de globala
ekonomiska, sociala och ekologiska utmaningarna vi står inför? För SOFIA:s del
kommer kursen arrangeras i samarbete
med Karlstads universitet och vända sig
främst till lärare som en fortbildning i utvecklingsfrågor. Tanken är att kursen ska
ges under 2014 och som avslutning reser
kursdeltagarna ca tre veckor till Kapstaden
för att möta verkligheten där.
Redan nu i januari drar projektet A Chance
for Every Child igång, som med hjälp av Sidamedel ska arbeta för barn med särskilda
behov och deras rättigheter. Sydafrikanska
staten garanterar alla barns rätt till utbildning, men i praktiken har skolorna små
möjligheter att uppfylla detta och många
gånger saknas kunskaper om barn med
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särskilda behov. För tillfället befinner sig
det sydafrikanska skolsystemet dessutom
i något av en kris. Syftet med projektet är
att kartlägga behov, påverka myndigheter
och skolor och tillsammans med berörda
parter upprätta en strategisk plan för att
förbättra situationen för de barn som behöver särskilt stöd. Vilka barn som går under benämningen barn med särskilda behov kan se något annorlunda ut än i Sverige.
Många barn i Sydafrika lever under mycket
utsatta förhållanden i fattiga kåkstäder och
HIV-epidemin drabbar många barn. Dessa
barn har naturligtvis svårare att hantera en
vanlig skolsituation. Olika aktörer kommer
involveras i projektet, bland annat Centre for
Creative Education, som driver Waldorfläraroch eurytmiutbildning i Sydafrika. De kommer bidra med sina specifika kunskaper
och erfarenheter på det pedagogiska området. Projektet kommer inbegripa både
vanliga statliga skolor och waldorfskolor.
Något som initialt diskuterats i projektplaneringen är att waldorfskolor genom sin
form kan verka stödjande för barn som har
svårt att fungera i en vanlig skola, men att
detta också kan leda till att barns behov av
särskilt stöd förbises, med föreställningen
att waldorfskolans form löser alla problem.
Många workshops och möten kommer att
hållas med lärare, politiker, myndigheter
och andra berörda parter, för att utbyta erfarenheter och skapa ett nätverk som kan
verka för en förbättring av situationen. När
projektet planerades ingick som en del av
projektet att stödja en utbildning för lärare
i specialpedagogik, men detta godkändes
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inte av Forum Syd, som förmedlar Sida-medel. Man menade att det är
statens uppgift att utbilda lärare i specialpedagogik och denna typ av
organisationsbistånd ska istället inrikta sig på att påverka staten att uppfylla sina skyldigheter. Förhoppningsvis kan en sådan utbildning ändå
komma till stånd i ett senare skede av projektet och deltagare på en sådan
kurs skulle då göra en studieresa till Sverige för att se hur man arbetar
läkepedagogiskt i Järna. Redan till våren kommer Anne-Lise Bure (verksamhetsledare Novalis) och Beatrice Juries (projektledare) att komma till
Sverige, som nästa steg i utvecklingen av samarbetet. Vi hoppas att detta
kan sammanfalla med de läkepedagogiska Majdagarna och att Anne-Lise
och Beatrice på något sätt kan medverka under dessa dagar. För dem är
det viktigt att få ta del av erfarenheter från läkepedagogiken i de nordiska
länderna och för oss är det lärorikt att se arbetet med barn med särskilda
behov ur ett sydafrikanskt perspektiv.

Dansworkshop på
barnhemmet Siyaphambili som stöds
av SOFIA

.
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Tobias Ossmark
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Att ägna sig åt waldorfskolans historia i Sverige kan inte bara handla om
ett stycke kuriosa. Hur beskrivs waldorfskolans angelägenhet idag och
hur beskrevs den vid starten i Sverige? Vem är överhuvud bäst lämpad
att beskriva den? Måhända en förälder för drygt 50 år sedan? Kan rentav
föräldrar till barn på waldorfskola anlägga ett sant »inifrånperspektiv«?
I den artikel som Isa Gripenberg skrev 1960 till första numret av PåVäg,
och som här återges i utdrag, avslutar hon med ett jakande svar på den
sistnämnda frågan. Enligt uppgifter som kommit mig till del var Isa och
hennes make Erwin Gripenberg redan historiska i ett annat avseende. När
Kristofferskolan saknade den tolfte eleven, ett nödvändigt antal för att
skolstarten skulle bli verklighet, immigrerade familjen Gripenberg från
Finland till Stockholm så att deras son kunde fylla den platsen.
Utan att här ägna oss vidare fördjupning av biografiska omständigheter
ska här bara nämnas att föräldrarna Gripenberg tog plats i den nystartade
redaktionen för PåVäg och något år därefter, 1963, gav ut boken Fri skola: en
presentation av den internationella Waldorfpedagogiken, ett alternativ i dagens skolfråga
på Forum förlag.
Vad säger oss Isa Gripenbergs artikel idag? Det första man oundvikligen
slås av är vilken häpnadsväckande god stilist hon var. Denna beundran
för stilistisk begåvning blir först ogrumlad när man också uppfattar att
den står i förening med ett autentiskt budskap och patos. Budskapet är
förstås mångfacetterat och kan inte enkelt sammanfattas. En röd tråd är
dock hennes framställning av vad det innebär att faktiskt följa ett barns
utveckling.
Det kunde förefalla föga originellt. Uppfinningsrikedomen är idag
onekligen stor när det gäller att beskriva behovet av att följa »sina« barn.
Det är populärt att tala om »kvalitetstid« för att bedöva ett dåligt samvete.
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Politiskt står viljan att tidigt upptäcka avvikelser från »objektiva kriterier«
högt i kurs. Temat erbjuder variationer i det oändliga.
Mer utmanande blir frågan när man med Isa Gripenberg påtalar att det
först krävs en insats för alls nå dit man eftersträvar, till det som hon kal�lar »ett objektivt intresseplan«. Utan denna insats förblir de pedagogiska
ambitionerna bara ett bollande med begrepp. Och omvänt: med insatsen
bildas en gemensam plattform för lärare-elev-förälder, en delaktighet
som inte är abstrakt utan konkret sinnligt varseblivbar.
Isa Gripenbergs artikel ger oss insyn i en sinnesstämning som var rådande under waldorfskolans pionjärfas i Sverige. Den ger också en uppfattning om det delaktiga föräldraskapet som en av waldorfpedagogikens
främsta, men kanske fortfarande dolda samhällsförtjänster. Vem för hennes talan idag?
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Kristofferskolan grundades i Stockholm för elva år sedan har vi föräldrar
ständigt mötts av frågan: »Hur är det att ha sina barn i waldorfskola?«
För mig personligen har föräldraskapet i waldorfskolan alltid varit ett
äventyr, något som har gett livet ett alldeles särskilt inslag av intresse och
glädjefylld spänning. Liknande erfarenheter hos andra kan man sluta sig
till på de för waldorfskolan typiska intima föräldraaftnarna, där man lär
känna så många olika medföräldrar och där man framförallt lär känna
de personligheter åt vilka man anförtrott sina barns uppfostran. Det har
t.o.m. hänt att någon då i ett entusiastiskt ögonblick har utropat: »Att få
vara med i den här skolan, det är ju det som gör livet värt att leva!«
[…]
För att läsaren ändå inte skall dra den förhastade slutsatsen, att waldorfpedagogiken är besläktad med det slags reformskola som pläderar för att
göra allt inlärande av kunskaper till nöjsam lek och underhållning, vill
jag betona att föräldrarna efterhand, sedan de första läxfria åren gått till
ända, brukar få erfara vad det vill säga att barnen inte endast stimuleras
till självverksamhet, utan faktiskt får lära sig att arbeta systematiskt, särskilt med hemuppgifter i allt större omfattning ju högre upp i klasserna
de kommer.
Men det är stor skillnad på det pluggande man kommer ihåg från sin
egen skoltid och de arbetsmetoder som tillämpas i waldorfskolorna. Det
är klart att också »utantill-läxor« förekommer, men det huvudsakliga
hemarbetet genom alla klasser består i utformandet av de s.k. arbetsböckerna. Det vill säga, eleverna textar i prydliga skrivböcker det lärostoff som
de antecknat och bearbetat i skolan samt förser böckerna med egna illustrationer. Hemuppgifterna får härigenom karaktären av ett arbete som
redan på ett tidigt åldersstadium kan betecknas som i hög grad aktiverande. Föräldrarna konstaterar med tillfredsställelse att barnens hemarbete
hör organiskt samman med undervisningen i skolan och att de samtidigt
utgör en god övning i självständigt systematiserande. Jag skulle tro, att
endast den som varit i tillfälle att besöka waldorfutställningar, där man
kan studera hela serier av skrivböcker i samma ämne och genom en följd
klasser och åldersstadier, kan göra sig en föreställning om hur intressant,
hur spännande det kan vara för föräldrar all följa med sina ungdomars
alster termin för termin, år för år i en skola som arbetar på detta sätt.
Därmed har vi kommit närmare de subtila ting som gör att föräldraengagemanget i skolan blir så starkt.
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Ju livligare man upplever att man kan »följa
sina barn« på deras väg ut i livet, att man
kan delta i deras intressen och arbete, utan
att behöva känna sig utanför deras dagliga
värld, och att allt detta kan ske på ett objektivt intresseplan, som därtill synes vara
ägnat att skapa en harmoni i förhållandet
föräldrar - skola - hem, desto djupare blir
förstås tacksamheten mot skolan som gör
det möjligt.
[…]
I det brev med ingående karakteristiker
av elevens utveckling under läsåret, som i
slutet av vårterminen tillställs föräldrarna,
får man kanske det tydligaste beviset på
waldorflärarens förmåga att objektivt leva
sig in i elevens särart. Det är den objektivitet som bara ett kärleksfullt intresse kan
åstadkomma.
På sitt sätt representerar väl waldorfläraren ett nytt slags personlighet. Lär man
närmare känna ett kollegium av waldorflärare, häpnar man över att det trots allt på
denna jord finns människor som använder
sin begåvning och sina liv till att vara entusiastiskt flammande föredömen för unga
människor.
[Efter en utvikning söker författaren genom följande citat från Frans G. Bengtsson
visa vad det innebär att läraren söker skapa
»en syntes av undervisning och människobildning«]
»Det ojämförligt viktigaste som en skoluppfostran kan skänka på det intellektuella
planet är dels förmågan att genom läsning
nå verklig kontakt med andra människors
tankar, dels förmågan att i tal och skrift

redligt formulera sina egna. Undervisningen i dessa ting har numera trängts undan,
in i små trånga vrår av skolprogrammen till
förmån för ett virrvarr av sekundära och
tertiära ting, vilkas studium förblir dömt
till meningslöshet när de elementära förutsättningarna för allt verkligt kunskapstillägnande aldrig fått utbildas.«
[…]
Men den yttersta förklaringen till att waldorfläraren är på väg att förverkliga människoskolan skulle utebli om man inte
nämnde den guldnyckel han använder för
att komma de stora föregångarna på spåren. Det är den nyckel till all uppfostran
som heter självuppfostran.
[…]
»Bara den som kan uppfostra sig själv duger
till att uppfostra andra«, sade man förr.
Modernare skulle man kanske uttrycka
det: Bara den människa som har mod att
ta upp kampen mot draken i sig själv, kan
bli en sådan uppfostrare att vår tids unga
människor kan får förtroende för henne.
Vi skall inte tro att vi någonsin skall kunna tävla med antikens, skolastikens eller
överhuvud någon kulturepoks bildning om
vi inte arbetar efter minst lika höga ideal,
låt vara att vi gör det i en modernare, metamorfoserad form.
Men gör vi det, kan vi hoppas på lika lysande lärargestalter och på sköna frukter
av deras arbete – i varje fall är det en sådan
vision av människobildningsarbetet som
föresvävar den som lär känna waldorfskolan inifrån – ur förälderns aspekt.

.
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Sista paret ut i sommarens utställning i Ytterjärna, 12 – En konstnär. Ett rum. En
månad. var Ulf Wagner och Marius Wahl Gran. Under september månad ställde
de ut temperamåleri i de två eurytmisalarna i Robygge parallellt med textilkonstnären Therese Böckman på Vidarkliniken. Ulf och Marius har under
många år varit kollegor och samarbetspartner som kursledare, färgsättare
och som ledamöter i Stiftelsen Hilma af Klints verk. Som konstnärsduo har
de bland annat visat ett gemensamt måleri på plåt. Det som förenar målarna
är hantverksskicklighet, säker känsla för färg, komposition och material.
Marius Gran har tidigare ägnat sig åt landskapsmåleri och inspirerats av
andliga teman. Fjället är ett återkommande motiv, – tillsammans med pyramiden, kyrkan, Babels torn. Jag minns en tidig, egenartad målning av Franciskus, där huvudets förstorade runda form förvandlades till en sinnebild av
solskivan.

I Robygge visar Marius landskapsmåleri i kombination med abstrakta
målningar utfört på små plattor, därefter sammanställt till en större
komposition; Färgmoduler. Färgen är oftast mörk, varm och formerna
kan påminna om små portaler eller fönster, som man kan stiga in i och
upptäcka var för sig. Inom helheten skapas en mångfald av komplexa
rumsliga skeenden. Frågan är om kemi och materialeffekter försvagar
upplevelsen av färgen, snarare än att de vibrerar i den?
Marius: »Färgmodulerna är temperamålning utfört på små kvadratiska
plattor, obehandlad MDF-board, så att färgen sugs in i materialet. Jag målar växelvis med fetare och mer vattenbaserad färg, så att det skiljer sig och
olika strukturer uppstår. Jag så att säga »tvingar« materialet på plats tills
det sitter färgmässigt. I tillägg använder jag tape, som jag river av stegvis
för att skapa form och avgränsningar. Plattorna är slumpvis hängda och
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kan kanske ses som en ikonostas eller som
dekor för en vägg? – Intresset för rena färgklanger vaknade bl.a. i mötet med Bauhausmålaren och ledaren för Black Mountain
College, Joseph Albers ’ abstrakta måleri.
Det känns som en utandning att jobba med
lekfulla, okomplicerade kompositioner,
som kanske inte är så själsliga. Så fort man
har en koppling till något religiöst vill man
gärna se något igenkännbart i bilden. I det
icke-föreställande måleriet ligger en frihet,
som gör det möjligt att vila i processen.«
I en serie »målningar av horisonten« –
framkallar Marius en ro och en lyster i ytan
med subtila speglingar och skiftningar av
ljus i genomskinliga lager av blåa och varma
gula nyanser. Här förmedlar penseldragen
mer av intensiteten i känslan bakom, något som skapar en atmosfärisk effekt och
uppenbarar en värld av elementära förete-
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elser. – »Det är inte avbildade landskap«,
säger Marius, »det finns ingen plats där
man kan känna igen dem. Men så snart
man gör ett horisontellt streck på bildytan
har man tydligt definierat ett landskap.
Det kan vara en begränsning, därför att det
är så definitivt. Med detta uppstår också
en referens till en gammal tradition med
olika ingångar. Tänk bara på Turner eller
Caspar David Friedrich, båda är romantiker, men i sitt uttryck skiljer de sig starkt
från varandra. Med landskapsmåleriet vill
man gärna tillfoga något nytt, men detta är
svårt, därför att mycket redan är gjort, som
är så bra. – Det uppstår ett sorts hat-kärlek
förhållande, och man ger sig i kast med det
i alla fall. Landskapsmåleriet uttrycker en
kärlek till naturen, en längtan att skåda ut
på något och förbinda sig med jorden och
världen. Själv har jag alltid velat undersöka
ljuset i måleriet, och landskapmåleriet är
en arena att behandla detta, tillsammans
med fenomen som tyngd, lätthet och de
olika elementen.«
I stark kontrast till dessa känslosamma,
poetiska naturstämningar finns också enskilda bilder i svarta och vita nyanser. Ett
avskalat nonfigurativt måleri med rötter
i tidig abstrakt konst och minimalismens
1960-tal. – Minimalisternas strukturella
konstellationer hade som intention att beröva måleriet från figurativa eller idébaserade referenser utifrån. Man önskade på ett
objektivt sätt visa hur färg interagerar och
riktade blicken mot själva seendet. – Med

titlarna Anethum Foeniculi (Anis Fänkål) och
Fenestra (Fönster) visar Marius ändå till upplevelser förknippade med yttre föremål. Jag
undrar ju hur han förklarar språnget från
lyriska naturstämningar till abstrakta kompositioner i svart-vitt?
Marius: »Jag har alltid haft parallella vägar
och uttryckssätt i mitt måleri och i detta
ligger en vilja att undersöka förutsättningarna för måleriet. Ljus- och mörker-kompositionerna är inte gjorda med kemisk vitt
eller svart, det är olika färgblandningar av
bl.a. komplementärfärger. Här ligger också
ett försök att komma in i ett väggmåleri eller en utsmyckning. Bilderna kom till väldigt snabbt, också här kändes det som en
befrielse att skala av och komma ett steg
bort från det att avbilda, mot en koncentration på själva mediet och målarprocessen. Ett dilemma är att vi är så skolade,
ordentliga i det vi gör. Man måste få in en
energi och något oväntat i måleriet. Med
titeln Anis Fänkål refererar jag till en upplevelse jag hade i en meditationsövning över
denna växt. Då uppstod en levande efterbild, som visade sig som en abstrakt form.
Plötsligt kunde jag bättre förstå Hilma af
Klints målningar från det tidiga 1920-talet:
Akvareller, expressivt målade, som framställer dynamiska former och processer i
samband med olika växter. Jag skulle gärna
vilja arbeta vidare med detta.«
Med de förenklade kompositionerna skapar Marius förbindelsen till nästa rum, där

vi strax vid ingången möter en abstrakt bild
i svart-vitt av Ulf Wagner. Som elev och assistent till Arne Klingborg har även Ulf gått
vägen från ett föreställande måleri till ett
abstrakt, expressionistiskt uttryck. En av
Ulfs tidiga målningar framställer en ensam
figur i roddbåt, där regnbågen slår en bro
mellan honom och världen, ett beställningsverk för skolans andra klass. »Jag målade en serie båtar«, ler Ulf, »och kunde leva
på det ett helt år.« – Men de flesta vill nog
förknippa Ulf med ett måleri som förmedlar den rena färgupplevelsen, där rörliga
färgsjok är utförda med ett sensibelt, men
ändå generöst handlag. Ulf är en kräsen
kolorist, här finns både inre laddning och
behärskning på samma gång. Också i sin
scenografi ser vi spår av influenser från en
av den abstrakta expressionismens främsta
representanter, Mark Rothko. Framför allt
Rothkos fria numrerade kompositioner,
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där färgfläckar med lösa konturer är lätt
utspridda över bildytan.
Ulf är en konstnär som ibland överraskar
med nya grepp och uttryck. Det abstrakta
måleriet som han presenterar uttrycker
en reducerande sparsamhet i form och
färg. En upprepning av enkla former, där
penseldragens sensualitet och rörlighet är
hållna inom avgränsade, rektangulära ytor
och band. Ulf sätter också samman monokroma kvadratiska plattor till ett större
rutsystem. – Frågan i samband med detta
avskalade måleriet är väl om det visar på en
inre utveckling hos konstnären och om han
förmår ge uttryck för en personlig kvalitet?
Ulf: »Jag har utgått från rummets färg och
proportioner och ser målningarna som en
del av det totala uttrycket. Pannåerna kan
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betraktas som färginstallationer, enkla
färgprover, som för en dialog med denna
vackra och säregna eurytmisal, som emellertid gör att bilderna är mycket svårhängda
i den. Jag hade inte målat kontinuerligt på
länge och ville komma i gång, skapa ett definierat rum att arbeta inom, ett rum som
också var intressant. Plattorna är utbytbara
och färgen blir till ett språk, som man kan
variera och ändra. Man kan skapa lugn, oro,
osv. Detta återknyter till något jag kom i
kontakt med mycket tidigt i övningar av
Johannes Itten, som var lärare i Bauhausskolan. Han gav uppgifter i samband med
bildspråket, där eleverna skulle måla abstrakta rutor som uttryck för olika färgkvaliteter; t.ex. dova eller briljanta färger. Efteråt märkte Itten att elevernas målningar
liknade självporträtt, där de i färgvalet visade något av sig själva. – Jag började också

göra detta. Formen är väldigt stark och man
måste anstränga sig för att skapa spänning,
ge liv åt de tomma, fasta kvadraten.«
I serien Ett annat hav laborerar Ulf med horisontella fält och ränder, där färgskalan är
begränsad till dovt gråa, brutna, vita och
gula färgtoner tillsammans med nyanser
av svart. Det är ett raffinerat måleri som
förmedlar en elementär kraft och en vibrerande fysisk energi i övergången och i
mötet mellan ytor. Den rustika, glänsande
ytan, färgklangen och den formella kompositionen med stripiga fält leder tanken
till den irländske konstnären Sean Scullys
måleri; The art of stripe. Scully följer också
en väg mellan det han kallar puritanism och
extrem romanticism. Kanske kan man kalla
det för subjektiv abstraktion? – Ett emotionellt måleri i skärningspunkten mellan
abstrakt expressionism och amerikansk
minimalism?
Ulf: »Nyligen såg jag en utställning av Sean
Scully i Basel. Jag hade aldrig hört om honom förut, men kom i kontakt med ett språk
som jag kände igen. Vissa konstnärer måste
man verkligen anstränga sig för att närma
sig, men här kändes det både överraskande
och tillfredsställande att möta ett uttryck
som ligger så nära mig själv. Den största
upplevelsen var att se hur mycket enkelhet
betyder, hur man kan ta bort för att förtydliga. – Också här blev det en impuls att komma i gång, som en vitamininjektion. Jag är
inte rädd att ta upp influenser, vissa saker
kan sägas igen och igen av olika konstnärer.
Man står ju inne i en tradition, där man visar
till något bakåt, som man refererar till. Det
viktiga är att hitta det egna tonläget.«
Det förenklade uttrycket till trots, inte heller

här gäller det kanske att enbart upptäcka det
faktiska hos målningen som målning? »Med
titlar som Ett annat hav och Mellan horisonter
väcks också känslor och förnimmelser som
hänger samman med upplevelsen av naturen. Målaren Philip Guston hävdade att
varje märke man lämnar har en mening,
allting betyder något.« – Detta innebär att
målningar kan vara ekvivalenter till naturen, inte en illustration av den. Det skapas
en egen värld, där verklighetens energetiska
sida blir synlig. Färgen sveper inte in verkligheten med sina stämningar, snarare är det så
att verkligheten stiger fram ur färgen.
Ulf: »I mina målningar känner jag igen
vissa känslor och stämningar som har sammanhang med andra upplevelser, så som
horisontens färg och dess olika skiftningar
när jag är ute och seglar. Titlarna refererar
till detta. Jag vill ge en liten vink åt vilket
håll jag är på väg utan att låsa fast det, så
att betraktaren kan hitta en egen ingång.
Jag har svårt att tänka mig att det finns ett
måleri som inte handlar om något. Varje
målning har en berättelse, även om det kan
vara berättelsen om måleriet i sig. En bild
av röda rektanglar är inte en illustration
av röda rektanglar, det är röda rektanglar.
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På så sätt finns det porträtt som är sannare
än den som porträtteras, verkligare än det
verkliga. Edvard Munch sade en gång att
han inte målade som det ser ut, utan så
som det är.«
Kanske vill några överraskas över att målare inspirerad av antroposofi nu övergår
till ett abstrakt, formalistiskt formspråk.
En utveckling bort från det personligt föreställande, mot en koncentration på forskande, objektivitet och en användning av
enkla geometriska bildelement. – Kvadraten och de räta vinklarna verkar nu få en
»upprättelse« i ett måleri inspirerad av t.ex.
neoplasticismen eller Joseph Albers bildserie, Hyllning till kvadraten. – Har den organiska formen förbrukats och anammats
på ett ytligt sätt? – Har vi sätt för många
idealiserande, kvasiandliga bilder av änglar och skimrande ljusfenomen utfört i en
stereotyp stil?
Marius: »Intresset för konstruktivismen,
Bauhaus och design är uttryck för en internationell trend, där också många yngre

38

konstnärer övergår till ett abstrakt uttryck.
Till detta hör att det i dag är ett större intresse
för Hilma af Klints verk än för några år sedan, också för den esoteriska sidan. Kanske
beror detta på att vi lever i en tid där mycket
inom konsten är undersökt och förbrukat,
fast kanske inte just det esoteriska? – Inom
det antroposofiska har man ofta velat ha en
överbyggnad i sitt måleri, en problemställning att arbeta efter, – så som t.ex. bildfärgerna. I tillägg har man sökt en förklaring;
vad kan det vara? – I dag söker man inte en
stil längre, man söker sin egen historia. Själv
är jag inte så fokuserad på övningar, det är
den etiska, existentiella sidan av konsten
som intresserar.«
Ulf: »Under många år har konst inspirerad
av antroposofi ofta haft en föreställande
inriktning. – För mig har det alltid varit en
balansgång mellan att vara inspirerad av antroposofin å ena sidan och låta sig styras av
det som redan gjorts å andra sidan. I första
hand handlar det om att hitta sin egen berättelse och arbeta utifrån de egna erfarenheterna. Vi lever i en värld som är interaktiv och
det finns många yngre konstnärer i dag som
är fascinerade av Steiners tankegods. Det
är kanske i första hand det esoteriska innehållet som präglar intresset och inte själva
konstimpulsen. I dag är det många som har
gränsöverskridande upplevelser, man vet att
det översinnliga finns och frågan uppstår;
hur kan man visualisera detta? – Hur kan det
beskrivas på ett trovärdigt sätt? I förhållandet mellan upplevelsen av andliga realiteter
och det konstnärliga uttrycket har det alltid
funnits olika vägar. «
Till slut några reflektioner kring utställningsverksamheten i Ytterjärna: Sedan
Arne Klingborgs tid har det funnits en lång

tradition med utställningar med olika
koncept. Här finns också idéer för framtiden: Antroposofiska Sällskapet har haft
intentionen att arrangera konstutställningar i samband med deras offentliga
möten. Järna Kulturforum är också detta
år utställningsarrangör för James Turell,
samt 11 lokala konstnärer. I tillägg har idén
kommit upp att bjuda in konstnärer att bidra med en temautställning som anknyter
till BERAS kommande arrangemang kring
natur, odling och miljö. Själv har jag sett
det som viktigt att koordinera och skapa
ett samarbete mellan olika initiativtagare
och fria konstnärer inom bildkonstnärernas organisationer. Detta för att engagera
flera konstnärer och skapa bredd, professionalitet och transparens i urval såväl som
i själva arrangemanget.
Marius: »Det skulle vara roligt om vi
konstnärer kunde arrangera och öppet bjuda

in till en utställning över ett tema i framtiden
med ett samlande grepp. Men, man måste
ha de riktiga verktygen för att göra en sådan
utställning. Först av allt en lokal att ställa ut
i, sedan en oberoende jury som kan göra ett
intressant urval inom ett definierat koncept.
Inte alla vill utsätta sig för jurybeslut, men
i utgångspunkten bör alla ha en chans. Det
finns många duktiga konstnärer i Järna, fast
inte alla är lika synliga. Man får heller inte
glömma skulptörerna. Marknadsföringen
bör också skötas på ett professionellt och
tillfredsställande sätt. Men, som sagt, allt
detta kräver resurser, konstnärer är ju redan
dubbelarbetande och tiden de har över för
ideella insatser är ofta begränsad.«

.
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te x t och foto
Brigitte Deck

*En trädgårdspark i
Södermanland
Arne Klingborg
1999, Wahlström &
Widstrand
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Att leva med årstidernas stora rytmer och växlingar både i det inre och
det yttre rummet har varit ett huvudmotiv i konstnären Arne Klingborgs
(1915–2005) skapande.
I Kulturhusets stora sal har han skapat en talande, tonande bildvärld
som berättar om dessa stora sammanhang som vi är invävda i och som
ger oss möjlighet att utveckla konsten att leva.
I sin bok En trädgårdspark i Södermanland* tar Arne Klingborg med oss på
en vandring genom Seminarieträdgården i Ytterjärna. Vi får följa med i
årstidernas växlingar, in i en förtrollande värld som sträcker sig utöver
tidens och rummets gränser. Vår blick öppnas för naturens storslagenhet
fylld av under.
Från första krokusen under snön vandrar vi till »vårens gröna skimmer«
och sedan vidare till »sommarvindens susande orkestersats«. Vi vandrar
ända fram till de färggranna höstdagarna där Arne frågar sig gång på
gång: »När är hösten som vackrast?« Kan det vara när parken är insvept
i de täta morgondimmorna? Är det under dagarna med den rena höga
kristallklara luften och den blåa fjärden? Är det när den melankoliska
stämningen råder, där molnen hänger tunga, eller är det kanske ändå när
höststormarna drar förbi?
»När är hösten som vackrast? Kanske när vi upptäcker att hösten är
full av sinnebilder som i vissnandets tid samtidigt förebådar nytt liv och
framkallar ett förhoppningens sinnelag.«
Det har blivit tyst i parken. De tusentals besökare som har beundrat
trädgården under de ljusa månaderna har lämnat platsen. Många av dem
har blivit inspirerade så att de vill komma tillbaka nästa år med sin familj
och sina vänner för att visa dem runt.
Höstlöven har fallit och skapat vackra mattor i olika färger och former.
Parken verkar nu nästan lite övergiven, naturen vänder sig helt inåt, den
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tiden på året har kommit då jorden är mest
jord. Är det så att vi kanske skall ge parken
en extra kärleksfull tanke så här års?
Arne skriver: »Vid första advent just i
skymningstiden brukar vi uppsöka bestämda platser i parken, i synnerhet i området kring dammarna. På något sätt känns
det som om parken med alla sina motiv väntar något av oss nu när den mörka tiden är
här. Under vandringen placerar vi ut små
eldar och marschaller och under det att
mörkret faller glimmer och lyser det på ett
hemlighetsfullt sätt under träd, vid stenar
och murar, vid porlande vatten, bland komposterna, under stånd av höga tistlar. Här

och var bildas lysande speglar i dammarnas
vatten.«
Denna finstämda lyhördhet för naturen
kan vara en inspirationskälla för var och en
av oss där vi vandrar i parkens förtrollande
ljusfyllda värld under ljusfesten eller även
när marschallerna har slocknat.
Med tacksamhet och omtanke kan vi
vända oss till den vilande naturen som har
försett oss med sina generösa gåvor och
fina stunder under den ljusa årstiden. Tillsammans med magnolians och syrenens
nya fräscha knoppar kan vi redan ana en ny
vår fylld av stora under.

.
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Kan vi
bidra till en
förnyelse
av högre
utbildning?
te x t
Jan Swantesson,
Docent och forskare vid
Karlstads Universitet,
Undervisar i ekofilosofi
och naturgeografi

en n y nordisk a k ademi?
En gång kommer den tid när vi i alla sammanhang på ett sant vetenskapligt
sätt kan tala om realiteter från andra världar än enbart den materiella.
Det är jag fullständigt övertygad om. Vi kan då fördomsfritt forska kring
andliga sammanhang och också kunna förmedla våra kunskaper kring det
som vi själva upplever »inom det andliga området« och som är så mycket
rikare än det som kommer enbart från den fysiska världen. Ingen kommer då längre att tycka att detta är »underligt«. Vi kommer att utveckla
metoder för att kunna sammanställa och förklara företeelser som inte
kan ses och iakttas med våra »vanliga« sinnen.
Kan vi då slå oss till ro och vänta på att denna »vändning« skall inträffa?
Måste vi inte; är vi inte skyldiga att försöka åstadkomma något som kan
vara en liten förberedelse inför det »nya« som kommer? Även om denna
förberedelse är »ack så liten« kan den ändå vara av största vikt för människan och framtidens samhälle. Framtidens samhälle där vi får en ny
och »modern«, självklar kontakt med naturen och kosmos; med allt som
lever och verkar där. Vi kan låta oss inspireras av våra spirituella visioner.
Vi kan låta oss inspireras av mycket som antroposofin har lärt oss. Ja, av
mycket som framkommer genom »andevetenskapen« över huvud taget.
Jag tror att ett litet bidrag för att försöka skapa något sådant kan vara
bildandet av en akademi. En akademi där vi genomför, till en början kortare, universitetskurser inom många olika ämnesområden som kan vara
någon slags förberedelse till en fördjupad syn på människan och hennes
samspel med helheten som finns runtomkring henne och inom henne.
Kanske kan en sådan förnyelse också verka som en impuls för andra lärosäten. Visst finns det ett uttryck som talar om »ringar på vattnet«. Ett
sådant arbete är mycket svårt och det är osäkert om det går att genomföra.
Ändå tror jag att det är viktigt och nödvändigt att undersöka möjligheterna att stifta en akademi som kan var början till något nytt, verksamt
och fruktbart för vårt samhälle och allas vår framtida utveckling.
Min idé är att vår akademi skall stärka bildningen i samhället på alla plan.
Jag vet att bildning är ett svårt ord att använda; det skulle egentligen behövas en lång utredning om vad jag menar med detta begrepp. Just nu vet
jag inget annat, bättre ord. Jag tänker mig alltså inte att akademin skall
ägna sig åt mer yrkesinriktade utbildningar. Till exempel waldorflärare
och eurytmister skall vi även i fortsättningen utbilda på samma sätt som
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gjorts tidigare. Jag föreställer mig inte heller att vi skall ha kurser i »ren«
antroposofi eller andevetenskap. På så sätt blir en akademi en slags parallell till waldorfskolan, fast på universitetsnivå. Vi får i detta sammanhang
inte glömma att urvalet av alla kurser som vi kommer att bedriva alltid
måste bygga på en sann spirituell grund.
En målsättning bör vara att vi kan grunda en akademi någonstans i Norden inom en period av fem år. Detta är en hög målsättning. Jag ser att
akademin till att börja med främst ger kortare femveckorskurser inom
flera olika ämnen, på angelägna teman. Dessa kurser kan tjäna som ett
komplement och en fördjupning för studenter som kommer från andra
lärosäten. De skall då kunna tillgodoräkna sig sina så kallade högskolepoäng (hp) i en examen vid moderuniversitetet. Att studera vissa perioder vid andra »ställen« är något som i dag uppmuntras. Självklart skall vi
också rikta oss till personer som redan har en universitetsexamen och
som vill bilda sig mera inom något ämne vi kan erbjuda, och som de är
intresserade av.
Flera kolleger som jag talat med, där jag arbetar vid Karlstads universitet,
har uttryckt sig mycket positivt om just »bildningskurser«. Kurser som
inte bara är en del av en ofta ganska snävt inriktad yrkesutbildning. Kurser som tillfredsställer en kunskapstörst och nyfikenhet som finns hos
väldigt många människor. Tyvärr märks idag att alltmer av det kursutbud
som finns vid våra högskolor och universitet är delar av mera yrkesinriktade utbildningar.
För att bli allmänt accepterade i dagens starkt materiella och kontrollerande samhälle krävs att våra kurser håller en mycket hög vetenskaplig
kvalitet. Vi måste också se till att lärarna har en hög så kallad formell kompetens; de måste i allmänhet ha doktorsexamen och dessutom ägna sig
åt forskning själva. Flera av dem som genomför och planlägger kurserna
bör också vara docent- eller professorskompetenta. Tyvärr räcker inte
bara den reella kunskapen (den kan ju inte kontrolleras så lätt av statsmakterna). Vi behöver undersöka hur liknande problematik har lösts vid
andra platser. Kanske kan vi locka riktigt bra och intressanta lärare med
möjligheten att genomföra kurser som de anser vara angelägna och som
de verkligen önskar utföra. Kurser som kanske inte är möjliga att genomföra där dessa lärare huvudsakligen är verksamma.
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En bra och »riktig« organisation är nyckeln
till framgång. Vi behöver en organisationsform som hela tiden tillåter utveckling; en
organisationsform som inte riskerar att
stagnera. Det är nog tyvärr så att våra »vanliga« universitet i många fall har en mycket
föråldrad struktur som inskränker friheten
både för lärare och för studenter. Akademin
måste vara fri från styrning och inflytande
från både politiker och näringslivet. I dess
styrelse är det kanske bättre att flera »kulturpersonligheter« får plats. Kanske kan vi
använda oss av den modell som till exempel
Ekobanken i Järna använder sig av; hälften
av styrelsemedlemmarna skall vara medlemmar i fria högskolan för antroposofi.
Ändå skall vi naturligtvis ha goda kontakter
med politiken och näringslivet, men det är
nödvändigt att klargöra att vi är en kulturinstitution där frihet är ledordet. Jag tror att
en betoning av det kulturella och det konstnärliga i alla kurser är en god väg till förnyelse inom universitetsundervisningen. Att
betona det »imaginativa« menar jag också
är lika viktigt. Kan detta vara ett signum
för vår framtida akademi? I urkunderna för
akademin är det viktigt att klart deklarera
våra målsättningar och på vilken »andlig«
grund vår utbildning vilar. I all information
som vi lämnar skall naturligtvis detta också
nämnas klart och tydligt.
Då kommer jag till det kanske allra svåraste.
Hur skall finansieringen gå till? I Europa har
vi en tradition att universitetsutbildning är
kostnadsfri eller i varje fall att studenterna
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står för en mycket liten del av undervisningskostnaderna. Kan vi bli statligt erkända i något av de nordiska länderna kommer
en viss studentpeng att ges för varje student
som vi examinerar. I så fall skulle de flesta
ekonomiska problemen vara lösta. Det är
ändå mycket osäkert om detta går att få
igenom, i varje fall i ett inledningsskede.
Vad finns då för andra lösningar? Vi behöver
undersöka alla eventuella möjligheter till
finansiering.
Visionerna behöver självklart konkretiseras. Ännu är planerna bara på ett tidigt
idéstadium. Just nu känns det viktigt att
sondera möjligheterna för en framtida
akademi. Hur ser intresset ut i antroposofiska kretsar? Hur kan vi komma ut i det
omgivande samhället med våra tankar och
visioner? När vi kommit litet vidare måste
vi hitta åtskilliga personer som är villiga
att, på ett konstruktivt och intresserat
sätt, medverka för att förverkliga planerna
på en fri och en förnyande universitetsakademi. Många internationella kontakter
och utblickar behövs. Dessa skall givetvis
behållas och förstärkas när akademin har
blivit verklighet.
Vad för slags kurser är det då möjligt att arrangera? Vilka ämnen kan vi undervisa i?
Jag tror att det finns förutsättningar att ge
kurser inom ett mycket brett spektrum av
ämnen inom såväl humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Det
gäller »bara« att vi för kortare perioder kan
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locka kunniga och engagerade universitetslärare som dessutom har rätt spirituell
bakgrund för att »passa ihop« med våra
grundläggande idéer. Om vi håller oss till
femveckorskurser (7.5hp) är det möjligt att
ha undervisning både på grundnivå och på
mastersnivå. Mastersnivån kräver minst
tre års tidigare universitetsstudier.
Fullständiga utbildningar fram till bland
annat en filosofie kandidatexamen tror jag
att vi måste vänta med tills akademin har
blivit litet mer etablerad. Först måste vi visa
för omvärlden att våra kortare kurser är av
en mycket hög kvalitet och att de tillför något för människan och samhället. Innan vi
har en »egen« akademi kan vi försöka att
anordna enstaka kurser på för oss aktuella
teman i samarbete med andra universitet
(om detta är möjligt).
Hur kan då upplägget av en kurs se ut? Det är
viktigt att vi får en kombination av olika undervisningsformer som även det utgör en
förnyelse av universitetsundervisningen.
Vi får aldrig fastna i ett system med enbart
föreläsningar. Det kan finnas moment som
utförs på distans, exkursioner, muntliga redovisningar, rollspel, konstnärligt övande,
gruppuppgifter och mycket annat som stärker inlärningen men som ofta är bortglömt.
Dessutom skall det finnas tid för fördjupad
eftertanke, reflektion och kontemplation. En möjlig modell är att studenterna
och lärarna träffas under en intensiv vecka
för bland annat föreläsningar, redovis-

ningar och gruppsamtal. Övrig tid ägnas åt
litteraturinläsning, korrespondens mellan
kursdeltagare på Internet och självständiga
skriftliga redovisningar. Det skulle vara
trevligt om det fanns ett »campus« med
övernattningsmöjligheter någonstans i
Norden där de veckovisa »sammandragningarna« kunde äga rum. Ett »campus«
som samtidigt är ett kulturcentrum, där
allehanda kulturevenemang kan äga rum.
Då kan vi också tydligt visa att bildning, att
vilja lära sig något nytt, att utbyta idéer och
erfarenheter hör till den kulturella sfären i
samhället. En tydlig sådan sammankoppling är också någonting nytt. Egentligen är
vi inte bundna vid någon särskild plats för
en akademi, men någonstans måste ändå
administration och kansli finnas.
Jag har inte nämnt någonting om forskning. Detta ser jag som ett senare steg än
arrangerande av kurser på god vetenskaplig
nivå. Till en början måste vi förlita oss på att
de personer som undervisar har bra forskningsmeriter från andra lärosäten.
Jag tror verkligen att vi har kunskaperna
och kvalifikationerna att genomföra dessa
planer. Problemet är att få dem accepterade av omvärlden och få denna omvärld att
inse att vi verkligen vill arbeta för en fri och
»bättre« framtid för alla i samhället. Det är
inte en »lära« vi vill föra ut; det är ett livligt
och fritt självständigt tänkande för alla som
är vårt mål.

.
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Liten rapport från
kursen
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19–24 juli 2012
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av Moving Art
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Kan man delta i en eurytmikurs med krycka – skulle jag få ut något av
kursen som jag med tvekan anmält mig till? Så här efteråt är svaret bara
JA!!! Denna kurs handlar främst om gemenskap i rörelse och att uppleva
rörelsen med hela sitt jag – en kurs med hjärta, omtanke och kvalitet i
högsäte.
Det var nu 10:e året sommarkursen hölls med Aurora Granstedt och Yoko
Pietsch som outtröttliga, inspirerande ledare och med högklassig medverkan av Hans Lindmark (tal) o Sylvia Karpe (musik). I år slogs rekord med
sjutton deltagare, till stor del en årligen återkommande stamtrupp.
Dagarna inleddes med grundövningar, då vi med enkla rörelser förband
oss med himmel, jord och omvärld, hämtade och gav ut energi, gjorde
rytm- och formövningar. Undan för undan växte metodiskt små koreografier fram. Fortfarande hör jag inom mig utdrag ur Beethovens Stormsonat
och Strindbergs Rosa Mystica och jag ser hur gruppen ringlar i mönster över
golvet. Jag själv med kryckan då – hur gick det? Jodå, på en pallstol som tillät
maximalt uttagna bål- och armrörelser kunde jag visualisera att även jag flöt
fram. Musiken och orden bar mig – jag var på mitt eget sätt med i gruppen.
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Inget stressande upp till Kulturhuset för kaffepauser – nej välfyllda korgar fanns på plats. Viktigt för gemenskapen! Likaså en halvdagsutflykt
med båt till Björnö, där den mest delikata sommarmåltid dukades upp
på långbord. Sista kvällen deltagarnas afton, då den som ville fick bidra
med underhållning och naturligtvis blev det eurytmi av de proffs som
fanns i gruppen.
Tillsammans med allt som denna säregna plats erbjuder fick jag dagar som gav kraft, välbefinnande och framför allt en återfunnen rörelseglädje.

.

Varmt tack till Aurora, Yoko, Hans, Sylvia och alla omtänksamma kursdeltagare! Det känns som om jag kommer att tillhöra stamtruppen.

ta nk e smedja
I år uppmärksammades Mikaeli, på initiativ av Antroposofiska Sällskapet,
med en workshop den 21 september på temat »Att Smida Tankar«. Dick
Tibbling introducerade temat med reflektioner om den mikaeliska impulsens betydelse i vår tid. Utifrån det rörde sig samtalet i hög grad om det
konkreta initiativ som finns att skapa en antroposofiskt orienterad tankesmedja i Sverige. Sissel Jenseth från Norge berättade om tankesmedjan
Dialogos som verkat ett antal år och har många värdefulla erfarenheter
att erbjuda.
I samtalet framkom det att det finns en brett förankrad uppfattning att
en sådan tankesmedja skulle kunna fylla ett stort behov genom att erbjuda
en fristående plattform för att diskutera inte minst tregreningsidéerna
i en vidare samhällsdebatt. Men det fanns också en del skeptiska röster
och varningar för att en tankesmedja skulle kunna ta över Sällskapets uppgifter. Mot det invändes att en tankesmedja, rätt utformad, i stället skulle
underlätta för Sällskapet att nå ut med en antroposofiskt inspirerade
idéer. Mångfalden av uppslag om hur en tankesmedja skulle kunna arbeta
var stor, vilket skapat en rik källa av idéer att ösa ur i det fortsatta arbetet.
Dagen efter, 22 september, genomfördes ett uppföljningsmöte, också
med ett brett deltagande. Det konstaterades att det finns vissa omedelbara frågor att arbeta med, bl.a. en uppföljning av seminarierna under
Almedalsveckan kring kreativ mångfald inom vård skola och omsorg.

te x t
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Det finns också ett intresse att arbeta med kunskapsteoretiska
frågor. Samtidigt behövs ett mer långsiktigt arbete kring tankesmedjans strategi, arbetsformer och förankring i den antroposofiska rörelsen. Det arbetet fortgår nu bl.a. genom samtal
med olika tänkbara intressenter. Tankesmedjan, som skall
arbeta med ett tregreningsperspektiv, har fått arbetsnamnet
Trialog Tankesmedja.

.

s o ci a l p oe si, s o ci a l
sk ulp t ur
Som en del av studieåret på YIP
(Youth Initiative Program) har Melanie
Lauwaert fått uppdraget att skriva
för FORUM inom ramen för hennes
utbyte med The School of Integral Art (AU).
Hennes text har titeln: Social poetry
and social sculpture as healing forces for the
social body.
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Vår sociala kropps alla organ står under hot från flera håll
samtidigt. Under de senaste årtiondena har vi bevittnat och
tillsammans skapat kriser inom miljö-, politik-, ekonomi- och
kultursfären. Allt verkar utmanas av ett gammalt och invant
tänkesätt och genom en växande materialism, som tillsammans leder till en stark stagnation och ett slags förhärdningsprocess. Det är inte bara de politiska och ekonomiska strukturerna som blir alltmer rigida; Våra egna sinnen är underställda
samma process och har förlorat fantasi och kreativitet. De
sysselsätter sig med det gamla och fasta. Ingenting är i verklig rörelse. För att den sociala kroppen ska bli en frisk organism måste människan utveckla en »medkänslans ekologi«
genom att kultivera vårt tänkande och vår kreativa kapacitet.
Ett paradigmskifte är avgörande. Människan längtar efter att
skapa verklig frihet, gemenskap och samförstånd, men detta
är inget som är oss av naturen givet. Vi måste aktivt arbeta för
att skapa en skulptural social process.
För att den sociala organismen ska kunna läka, måste självläkande krafter i samhället uppmuntras. Vi vet alla att naturen
och människan besitter självläkande krafter, och det är inte
annorlunda med den sociala kroppen. Den känner sitt friska
tillstånd. Den vet vad den behöver för att vara frisk och sund,
för att vara i rörelse, inkluderande och holistisk. Eftersom det
inte finns någon social kropp utan människan, så kan det inte
heller uppstå någon läkeprocess utan att människor tar sitt
ansvar för hela den sociala kroppen och dess friska framtid.
Människan utgör cellerna i den sociala kroppen, och de strukturer som vi skapar är dess organ. När så dessa strukturer, den
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ena efter den andra, upphör att tjäna hela kroppen, så leder
det till att kroppen dör, och det är precis vad vi ser hända just
nu. Så hur ska vi bemöta dessa processer? Vi måste hitta rätt
»preparat«, rätt »medicin« för att uppmuntra de självläkande
krafterna i den sociala kroppen.
En av dessa krafter är social poesi: upplivandet och stärkandet av fantasin och den fria, kreativa, levande tanken,
känslan och viljan, genom att medvetet och aktivt vara i
kontakt med den poetiska sfären av holistisk fantasi, inspiration och intuition. Vi har blivit som ett enda stort intellektuellt sinne, oförmöget till fantasi, och därför inte
heller till medkännande. Vi måste börja med att i tanken
aktivt om- och återskapa den värld vi vill leva i, men inte på
ett intellektuellt sätt, utan ett visionärt och holistiskt sätt.
Detta är ingen lätt uppgift. Människan är fri, och därmed
också fri till att välja annorlunda och helt förlora sig i ämnet.
Men om vi vill uppmuntra vår sociala kropp att verkligen återhämta sig och läka, så måste vi ge den dess rätta medicin. En
medicin som inte bara botar en del, utan behandlar kroppen
som en helhet och uppmuntrar de självläkande krafter som
redan finns i den. En form av medicin som kan uppmuntra
självläkande krafter i den sociala kroppen och som vi alla kan
bidra med, är att stärka vår egen fantasi och kapacitet till medkännande.
Engagemanget i sådana processer och aktiviteten i sig leder
till en skulptural social process. Det tillåter oss att inte bara omoch återskapa sociala strukturer i en tankeprocess, utan även
att genom själva aktiviteten så frön till en reell skulptural social
aktivitet: en gemensamt skapad och utformad ny civilisation.
På detta sätt kan vi tillsammans skapa en hälsosam, levande och
holistisk social kropp i vilken varje del tjänar den friska fungerande helheten. Det skulle kunna bli en social kropp till vilken
varje människa kan finna sitt unika sätt att bidra och sin plats.
En social kropp som interagerar och lever med naturen istället
för att manipulera och förstöra den. En social kropp som tjänar
och uppmuntrar sann mänsklig frihet, och förmågan att skapa
helhet genom att förena de entiteter som vi nu uppfattar som
en dual verklighet: ande och materia.

.
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bokfak ta
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Am Herzen der Grossen
Musik, Biographische
Skizze des schwedischen
Komponisten
Enar Aquilon
Aquilon Artes 2010
ISBN 978-91-6336880-6
Beställning:
buchhandlung@
goetheanum.ch
eller
info@aquilonartes.se
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Am Herzen der grossen Musik är dottern Barbro Aquilons porträtt av sin far Enar
Aquilon (1901–1983), som hon gestaltar med stor inlevelseförmåga för
en individs unika drag och med utpräglat sinne för det väsentliga. Hon
tecknar bilden av en människa som hade den stora lyckan att i barndomen
ha starka naturupplevelser, som lät henne förnimma naturens själ. Det
Enar Aquilon som barn kunde varsebli som ande i omvärlden, väckte i hans
inre allt starkare skaparkraft och visshet om det andliga. Detta var för det
mesta orsakat i samband med svåra sjukdomar. När han med 38 år lärde
känna antroposofin kunde hans skaparkraft få ett allt starkare medvetet
musikaliskt uttryck.
Han blev särskilt inspirerad av det Rudolf Steiner uttalade om det musikaliska elementet i föredragsserien Das Initiatenbewusstsein (GA 243). Där
beskriver Steiner hur Kristus i framtiden kan göras upplevbar genom musikens medel. Han anger där en rad intervallupplevelser som kan leda till
sådana erfarenheter. Aquilon fördjupade sig ingående i intervallraden.
Den blev för honom utgångspunkt för en följd av mycket uttrycksfulla
pianokompositioner.
Denna ansats tycks mig mycket talande för Aquilon. Han engagerade
sig inte i första hand i de mer perifera musikaliska problemen som fanns
i hans omgivning, såsom det meningsfulla och det meningslösa i tolvtonsmusiken eller klangfärgens betydelse eller liknande. Han gick istället
direkt på det väsentliga, det kärnfulla: det upplevande begripandet av
Kristusväsendet. Där andra bara ville följa den egna uttrycksviljan tog han
upp Steiners beskrivningar och försökte ständigt på nytt gestalta dem i
konkreta och i sig stämningsfulla kompositioner.
Vid sidan av detta verkade han som expert på den mänskliga stämman,
som talterapeut och som sånglärare. Han utvecklade egna metoder för
att hjälpa människor med talproblem.
Boken kan rekommenderas alla som intresserar sig för hur Rudolf Steiners impulser kan bearbetas individuellt och bli verksamma och leva
vidare.

.
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ta lbok i pa pper
Jag har läst i en bok som verkar helt på tok men ändå så klok att jag slapp
min tankes ok. Men tänkte gjorde jag ändå, fast det jag skulle förstå kom
ej på konventionens bricka. Det lyste mellan orden och orden tog varann
i hand och började att dansa, de lekte lekar, ställde sig på rader, både raka
och böjda, de gjorde sig obegripliga och mångbegripliga men gripbara
som stenar och hala som ålar. Det var en frasernas fest dit alla verkade
bjudna, ja även de store diktarna möttes i collage. Ljuden visar sig i orden.
De kanske ställer sig först i ordet och skapar rader av besynnerliga och
lustiga bilder, eller så ställer de sig som stavelser i par på slutet av ordet
och leker rimlekar, nya bilder blir till, både poetiska och drulliga – och inte
sällan förunderligt vishetsfulla. I detta sammanhang tycks nonsens få
mening, för om man följer författarens råd och inte bara tystläser boken,
utan talar den ljudligt, då kan man märka att det börjar hända något med
det egna talbildningsverktyget och sinnet förlustas, och skrattar gör man
ofta. Tänk att inte bara höra berättas om en tomtarnas julnatt, utan själv
få bli bjuden in i danserna och lekarna och ta de ogripbara livshjälparna
i handen och umgås med dem – ja, då har man väl kommit in i det som är
övandets rätta och välgörande element. Och detta är en övningsbok – Lilla
övningsboken, »lilla« kanske inte bara p.g.a. författarens försynta hållning,
utan för att vi får en möjlighet att nalkas språk-tal-världens småfolk – live!
– vi måste bli barn.
Om någon undrar vad antroposofi är, så finns det många (kanske alltför
många) böcker att hänvisa till. Om någon undrar vad en antroposof är, då
blir det svårare , men jag skulle utan vidare hänvisa till denna bok. För visst
handlar det väl i grunden om att öva, och här är en uppmuntran till detta,
framsprungen ur den mångskrivande, diktande, tankeväckande och alltid
underhållande Hans Möller.
Om du inte vet vad du önskar som julklapp, önska dig denna. Om du inte
vet vad du skall ge någon till jul eller annat tillfälle, du kan ge denna bok
till i princip vem som helst – och tänk, den behöver inte läsas, den skall
talas, och man kan börja var som helst, man är ändå alltid själv i centrum
som då också blir periferi.

bokfak ta
Hans Möller
Lilla övningsboken
Kosmos förlag
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bokfak ta
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SEKEM
En vägvisare till det nya Egypten
Självbiografisk dokumentation
210 sidor, översatt till norska
Antropos 2012
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1920 fick Knut Hamsun nobelpriset i litteratur för sin roman
Markens gröda. Den handlar om nybyggaren Isak Sellanraa som
slog sig ner i den vilda Nordlandsnaturen. När han började
bryta nytt land tog han tag i själva livets mysterium. – Nu har
Ibrahim Abouleish (f. 1937) gjort detsamma i den egyptiska
öknen. För hans del är det dock ingen fiktion utan ett arbete
han själv utfört. En arbetsprestation där han realiserat de mest
otroliga utopier.
Nitton år gammal flydde den egyptiska muslimen Ibrahim
Abouleish från sin välbärgade familj och från föräldrarnas förväntan på att han skulle överta familjeföretaget. Han flydde till
Europa. Studierna i Österrike ledde till två doktorsgrader, en
i kemi och en i farmakologi. I samband med detta stötte han
på Rudolf Steiners antroposofi.
Fyrtio år gammal reste Abouleish tillbaka till Egypten tillsammans med sin österrikiska fru och deras två barn. I Egypten köpte han några kvadratkilometer värdelös ökenmark av
den egyptiska staten. Han hade en vision från ungdomstiden:
i öknen såg han framför sig: »jag öser vatten ur en brunn. Omsorgsfullt planterar jag träd, örter och blommor och vattnar
rötterna med den dyrbara fuktigheten. Det svala brunnsvattnet lockar till sig djur och människor som förfriskar och läskar
sig ... Långsamt blir landet grönt. Människorna förnimmer
Guds förborgade lovprisning då öknen vaknar till liv igen...«
Kunskap, mod, en ofantlig arbetskapacitet och insatsvilja
och en osedvanlig talang för att läsa av andra människors
talanger och kunna entusiasmera dem för sitt projekt, ledde
fram till ett samhälle som idag omfattar 2 500 människor. Den
blygsamma starten 1977 präglades av kamp med beduiner som
varken vill lämna ökenområdet eller ta del av projektet. Abouleish har också startat ekologiska jordbruksprojekt i andra de-
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lar av Egypten samtidigt som han byggt upp administration
för logistik och såväl nationell som internationell handel med
de ekologiska jordbruksprodukterna och textilierna. – I det
ursprungliga SEKEM-samhället, som idag omfattar ca 3 000
hektar, har ett antal bönder och arbetare sin dagliga utkomst.
Där produceras frukt, örter och grönsaker, kött och mjölk,
samt textilier av bomull som odlats enligt den biodynamiska
metoden. Örter som odlas med medicinskt syfte säljs på apoteken. Där finns ett hälso- och läkarcenter med ett upptagningsområde på ca trettiotusen människor, grundskolor och gymnasieskolor, utbildning för tekniska yrken och hantverkare,
bostäder för funktionsnedsatta och psykiskt utvecklingshämmade människor, ett stort kulturhus och en amfiteater för 2
000 människor. Vid årsskiftet 2012/13 startar man ett universitet där både europeiska och egyptiska/arabiska professorer
ska undervisa. Dessutom har samhället ett eget rättsväsen
som överensstämmer med muslimska och egyptiska lagar och
representeras av akademiskt utbildad personal.
Abouleish har realiserat en utopi i öknen. Historien hänger
intimt samman med hans biografi. I mångt och mycket är den
som en saga och samtidigt är den präglad av hård och nykter realism som har trängt sig på i mötet med det etablerade
egyptiska samhället. – Abouleish har en osedvanlig berättarförmåga. Läsaren får en upplevelse av att komma mycket nära
inpå. Texten är fylld av visdom och samtidigt är den enkel och
humoristisk. Jag tror att även ungdomar ner till fjorton- femtonårsåldern kan läsa boken med stort utbyte. – Sverre Dahl
har gett den tyska originaltexten en glimrande språkdräkt. –
Detta är en historia som inte i första taget kommer att passera
utgångsdatumet!

.
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olof ja nss on
19 2 2 03 03 – 2012 0 6 11
Den unge mannen tog några danssteg och höll upp åtta fingrar i luften till
den förvånade unga kvinnan på den andra sidan av fönstret. Budskapet
gick fram och han såg ju trevlig ut så Elsi gick upp till Borgen vid klockan
åtta och mycket riktigt där stod Olle som kom att bli hennes livs kärlek
och väntade. Eftersom ingen av dem ännu fyllt 20 skrev de till kungs om
tillstånd att få gifta sig. Ansökan bifölls och de ingick därmed ett livslångt äktenskap och bildade familj, den del av Olles liv som kom att bli
det viktigaste jämte hans livslånga gärning för antroposofi. Familjen blev
snart sex personer då de fyra barnen gjorts sin entré. 1952 köpte familjen
en sommarstuga där somrarna firades och Olle fick utlopp för sitt stora
intresse för trädgårdsskötsel, där han även sådde och planterade ända
fram till några veckor innan han lämnade jordelivet.
Olle har själv beskrivit sitt möte med antroposofi i hur han kom hem
till föräldrahemmet och hur en bok låg uppslagen på hans fars skrivbord.
Han stannade upp och började läsa och bläddra i boken, elementarväsen,
gnomer, undiner, sylfer… det människor tidigare upplevt som verkligheter, han läste och läste… Ja, med Olles egna ord »sedan var jag fast«, det
var början till ett livslångt engagemang i den antroposofiska idévärlden.
Olle hade ju fötts in i släkten Jansson, som är en spännande och unik
företeelse i den antroposofiska situationen i Sverige. Det har beskrivits
tidigare i olika sammanhang, men bör ändå här nämnas med några korta
meningar. Norrköpingsgruppen bildades 1913, medlemmar var då bland
annat Elof Jansson med fru, snart anslöt sig Olles föräldrar Stellan och
Hilda Jansson och efter några år nästan hela vuxna släkten Jansson, 10
personer. Olle hade 11 syskon varav 7 kom att vara aktiva i Norrköpingsgruppen. Därefter har barn och barnbarn varit aktiva i Norrköpingsgruppen och familjens betydelse för det som idag finns av antroposofiska
impulser i Norrköping har varit ovärderligt och svårt att helt förstå vidden
av. Norrköpingsgruppen arbetade under många år med ett intensivt och
fördjupande inre arbete, där framförallt studiet av Frihetens filosofi var
en hörnpelare. Olle deltog i detta arbete, men kom även att bli den, som
tillsammans med sin bror Åke gick ut i det offentliga med antroposofin
och öppnade för etableringen av Waldorflekskolan, Rudolf Steinerskolan,
och socialterapi på Ensjöholm. Olle och Åke var bröder, men kanske ännu
mer mycket goda vänner. Båda arbetade vid järnvägen och deras respektive yrkesområde är även en fin bild för hur de fungerade tillsammans.
Åke var lokförare och den som skötte reglagen och såg till att loken hade

levnadst e c k nin g

fart framåt, medan Olle arbetade på rangerbangården och såg till att växla in allt på
rätt spår.
Några ord från Arne Klingborg: »vi behöver ett ansikte utåt även i Norrköping« sammanföll med Olles tankar och intentioner
och blev starskottet till ett mer utåtriktat
arbete för antroposofin i Norrköping. En
utställning gjordes, en waldorfförening
bildades och så var det i rullning.
En hjärtefråga för Olle under alla år var
lekskolan och skolan på Ståthöga. Han arbetade på rangergården nedanför kullen
under många år och har många gånger
poetiskt beskrivit hur han såg den som ett
skydd, en oas under ljumma sommarkvällar, kalla månskensnätter, men även hur
platsen förföll år efter år. Där hade ju antroposofin i Norrköping sin vagga, där var
Rudolf Steiner på besök flera gången och
1982 kunde lekskola och så småningom
skolan starta på Ståthögakullen. Olles engagemang kom att bli ovärderligt, han såg
Ståthöga som en vän att hjälpa ur ett kulturellt sömntillstånd.
Olle var under hela sitt vuxna liv en bärande medlem i Norrköpingsgruppen, där han
bedrev ett intensivt studiearbete i gruppen
och enskilt kring Steiners föredrag och
böcker. Hans arbete karakteriserades av
noggrannhet och fördjupning. Stötte man
på svårigheter gick allas blickar mot Olle
för svar. Kunde han inte belysa frågeställningen kom han väl förberedd nästa vecka
för att hjälpa alla vidare. Ur antroposofin
hämtade han inspiration, kunskaper och
idéer för att, som han uttryckte det, »veta

det rätta och göra det möjliga«.
Han var även den som under många,
många år stod som väktare vid tröskeln inför klasstimmarna i högskolearbetet. Olle
såg det alltid som en nåd och glädje att ha
fått möta antroposofin. Oräkneliga är de
tillfällen han avslutat en sammankomst eller föredragstillfälle med att utrycka vilken
storhet och gåva det är att få ta del av allt det
som finns av kunskap, visdom, frågor och
svar ur det antroposofiska arbetet. Han var
för många en förebild som man känner stor
tacksamhet för att ha fått möta.
Den sista tiden innan Olle lämnade jordelivet var plågsam med stor smärta. Han
ville dock leva sig in i smärtan, se det som en
lärdom och närmade sig döden utan rädsla.
Sista dagarna ville han inte ta emot besök
för att skydda sina nära och kära från sin
kamp.
Olles dotter Majvor berättar att hon vid
det sista mötet börjar läsa ett språk av Steiner och hur han efter den första versraden
med klar och tydlig stämma läser den andra
raden och att de sedan växelläser språket
tillsammans. Det kom att bli hans sista ord
då han endast två timmar senare gick över
tröskeln till den andliga världen.
Med Olle i varmt och tacksamt minne avslutar vi dessa rader med det ovan nämnda
språket.
I ljusets rena strålar glänser Världsgudomen
I den rena kärleken till alla väsen
Strålar min själs Guddomlighet
Jag vilar i Världsgudomen
Jag vill finna mig själv i Världsgudomen

.
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an troposofisk a säll sk ape t 100 år

Vintermöte den 4 – 6 januari 2013 i
Kulturhuset

in tresse anm äl an
Vi är tacksamma för er intresseanmälan
senast 23/12 till e-post: kontakt@
antroposofi.nu eller telefon: 0855430220. Det underlättar vår planering.
Ni anmäler er till önskad workshop vid
ankomsten.

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

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

arr angör
Antroposofiska Sällskapet genom
Cristina DiMarco, Göran Nilo, Mats-Ola
Ohlsson och Tobias Ossmark.

le vande his toria

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

Under vintermötet kommer huvudsaklig vikt att läggas vid en
gestaltning av levande historia genom en serie muntliga erfarenheter och framföranden. Den centrala formen blir – liksom
förra året – ett rum i rummet, ett litet vardagsrum på scenen,
en plats för intervjuer och personliga berättelser. Särskilt inbjudna till denna scen är tio människor med olika bakgrund
och i skiftande åldrar, men alla med någon form av förbindelse
till Antroposofiska Sällskapet i Sverige.
Ansvarig samtalsledare: Johannes Nilo från Dokumentation
am Goetheanum.
ig år – idag – imorgon

Samtalen på scenen kommer att vara orienterade i tre riktningar, alla lika centrala: dåtid, nutid och framtid. Som tyngdpunkter kommer de att bidra till vintermötets form, i samtalstitlarna Igår - Idag - Imorgon. Eftersom de tre riktningarna är
sammanvävda med den mänskliga erfarenheten kommer de i
samtalen inte att kunna isoleras fullständigt var och en för sig.
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föres tällning ar, work shops och
u ts tällning under vin ter möte t:
tiderna s vändning
Genom workshop och föreställning övas,
bearbetas och gestaltas Grundstenens Tidernas
vändning eurytmiskt. Ansvariga: Inger Hedelin,
Regula Nilo.
eury tmiföres tällning
Med program av Marina Solbär: rörelse ljusmörker och verk av Bjørneboe, Rachmaninov,
Steffen, Boye, Steiner, Chopin samt motiv ur
engelsk folklore och irländsk folksång.

progr a m för vin ter möte t 2013:
fredagen den 4 januari
17.00
18.00
18.15

20.15
20.30

Kvällsmat (för dem som förbeställt)
Välkomstupptakt
Samtal 1: Igår
Frans Carlgren, Anders Kumlander,
Jan Person och Agathe Ritter
intervjuas av Johannes Nilo
Paus
Eurytmiföreställning med program
av Marina Solbär (ca 30 min)

talges talt ning
Martin Goldberg ansvarar för gemensamma
övningar och workshop med titeln Vändpunkter:
dramatiskt och i livet – peripeti och katharsis. Han
framför även Grundstenen som avslutning.

lördagen den 5 januari

me ta morfoser – skrivande och
publicering i för ändring
I en workshop tas frågor upp som berör såväl
Sällskapets FORUM som andra medier. Alla intresserade är tilltalade. Övningar & individuella
samtal erbjuds. Ansvarig: Tobias Ossmark.

10.30
11.00
12.30
14.00
15.30
17.00

m åleri
Workshop i måleri utifrån Rudolf Steiners Friedwart-övningar. Ansvarig: Bo Werner Eriksson.
färgkl ang och pol arite t
Workshop där två tillvägagångssätt praktiseras
för att undersöka färgen och dess polariteter.
Vi samskapar i båda för att varsebli oss själva
genom den andras agerande och komma åt ett
tredje. Ansvariga: Eva-Karin Planman och Berit
Frøseth.
meditativ teckning
Workshop. Inga förkunskaper krävs. Max. 15
pers. Anvariga : Marius Wahl Gran & Ulf Wagner.
u ts tällning - vernissage
Verk visas av Regina Beyer, Lars Bjursell, Berit
Frøseth, Marius Gran, Anders John, Kristoffer
Laurén, Eva-Karin Planman. Med reservation för
förändringar.

9.00
9.30

18.00
19.00
19.20

Gemensam övning talgestaltning
Samtal 2: Idag
Mats-Ola Ohlsson intervjuas av
Cristina DiMarco
Kaffe
Workshops, del 1
Lunch (för dem som förbeställt)
Workshops, del 2
Duopromenad, gemensam samling
Samtal 3: Idag
Johannes Nilo intervjuas av
Cristina DiMarco
Kvällsmat (för dem som förbeställt)
Eurytmiföreställning:
Tidernas vändning
Vernissage utställning och samvaro

söndagen den 6 januari
9.00
9.30
10.00
11.00

12.30

Gemensam övning talgestalning
Mötesdeltagarna summerar
Kaffe
Samtal 4: Imorgon
Noomi Hansen, Hugo Johansson,
Henrik Lewengard och Elisabeth
Ehrlich intervjuas av Johannes Nilo
Avslutning: Grundstenen
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Som en
introduktion och
klangbotten till
Vintermötet återges
här en nyskriven
text av Wolf-Ulrich
Klünker i svensk
översättning.

te x t
Wolf-Ulrich Klünker

över sät t ning
Göran Nilo

foto
Charlotte Fischer,
från utställningen
Goetheanum Einszueins
29.9 2011 – 7.1 2012.
Motivet är två
portar från första
Goetheanum.

Texten är den
inledande artikeln
från:
Nyhetsbrev på nätet –
Antroposofiska Sällskapet i Tyskland,
Leben Anthroposophie,
September 2012
www.anthroposophische-gesellschaft.org
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hur v er k a r a n t rop os ofi?
Vad är antroposofi? Vad är en »antroposofisk« verksamhet? Det blir allt
svårare att svara på dessa frågor. Ty antroposofi kan i vår tid inte vara
identisk med Rudolf Steiners verk. Antroposofin skulle då inte ha utvecklats under nästan hundra år och vore endast ett historiskt sammanhang.
Men det kan inte vara fallet hos en levande
organism. Å andra sidan är antroposofin
lika mångsidigt differentierad som den är
företrädd av individuella människor.
En antroposofisk verksamhet karakteriseras inte genom att antroposofer arbetar i
den. Eftersom det knappast inte går att säga
vad antroposofi är, är det ännu svårare att
säga vad en antroposof är. Det finns många
människor som är väl bevandrade i Rudolf
Steiners verk, men som man inte kan betecknas som antroposofer, eftersom de
exempelvis utvecklat alltför lite andligt
egenansvar. Men inte heller en antroposofisk verksamhet kan vara en institution där
antroposofi blir »praktiskt« omsatt eller
där antroposofiska metoder »används«. I
exempelvis läkepedagogiska inrättningar
kan inte Rudolf Steiners Läkepedagogiska
kurs »användas«.
Ty innehållet i Läkepedagogiska kursen är
en bestämd mänsklig och andlig hållning
som man individuellt kan utveckla, men
inte kan »omsätta«. Istället omsätter den
snarare sig själv när människor som arbetar på att utveckla den konfronteras med
motsvarande pedagogiska eller terapeutiska handlingssituationer. Det
sker inte som en praktisk användning av den andliga bakgrunden, inte
heller genom att härma Rudolf Steiners angivna fallbeskrivningar – utan
genom att varsebli, förnimma och vara andligt närvarande.
»Antroposofi är en kunskapsväg«, så formulerar Rudolf Steiner det i den
första antroposofiska ledsatsen. Vidare heter det: »Den uppträder som
ett hjärte- och känslobehov.« Hur sammanförs kunskap, hjärta, känsla
och till och med behov? Om man vill förstå vad antroposofi är, är detta

v in t er mö t e

den avgörande frågeställningen och inre orienteringen. Det hänger på
vilka erfarenheter jag gör med relationerna mellan kunskap och hjärta,
tänkandet och kännandet. Exempelvis får man inte helt enkelt identifiera
bägge sidorna med varandra; men de får inte heller falla isär eller löpa
parallellt utan förbindelse.
Ett inre spänningsförhållande föreligger
som ständigt utvecklas vidare när jag vaknat
upp för det. Genom medvetandet om detta
inre förhållande mellan kunskap och kännande förnimmer man hur antroposofin
verkar. De människor, som kanske utifrån
antroposofin i Rudolf Steiners verk arbetar
med andliga frågeställningar, genomgår en
inre utveckling som består i att man blir mer
sensibel, mer känslig. Det tilldrar sig i det
område där man märker de inre förhållandena mellan kunskapande och kännande i
deras utveckling.
I den meningen blir man inte slugare eller »invigd« genom antroposofi, utan mer
känslig på de andliga, själsliga och mänskliga planen. Detta är dessutom anledningen
till att människor avvisar antroposofin. Man
anar instinktivt att det inte alltid är enkelt
och bekvämt att gå denna väg och att den
kan leda till komplikationer och tröskelsituationer. En annan grund att avvisa antroposofin kan ligga i att den ibland »företräds«
av människor som helt tydligt inte har blivit
mer sensibla genom den.
Sammanfattningsvis kan man säga att antroposofin verkar när människor, som blivit mer sensibla genom den, kan uppfatta och reagera annorlunda i mänskliga, pedagogiska och terapeutiska situationer, än om de
inte hade genomlevt denna inre sensibiliseringsprocess. Uppfattningsförmågan och reaktionsmönstret förblir därvid fullkomligt fritt och är
således inte bundet till bestämda begrepp och sätt att agera. Detta icke avledbara mänskliga egenansvar är den egentliga andliga utvecklingen.

.
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k a lenda r ium
a n t rop os ofisk a sä ll sk a pe t
För mer detaljerad information, se separata inbjudningar, www.antroposofi.nu/kalender
eller kontakta sekretariatet, tel. 08- 55430220, kontakt@antroposofi.nu.
26 – 31 december 2012
Mysteriedramerna i relation till
Antroposofiska Sällskapets grundande.
Plats: Goetheanum (CH)
Mysteriedrama med svensk simultanöversättning i hörlurar. Föredragen av Michaela
Glöckler, Virginia Sease och Oliver Conradt
översätts. För svenska deltagare står ett rum
till förfogande för samtal, bearbetningar, osv.
Rabatterat pris för medlemmar.
Kontaktperson: Mats-Ola Ohlsson,
mats-ola@antroposofi.nu, tel 08-551 786 07

(forts.)
Söndag 3 mars
kl 11 – 12: Samtal mellan Oliver Conradt
och högskolemedlemmar, oberoende
av sektionstillhörighet, som vill delta
i ett kontinuerligt studiearbete inom
sektionsområdet.
14 – 15.30: Oliver Conradt är gäst hos
högskolekretsen med ett bidrag.

4 – 6 januari 2013
Vintermöte i Antroposofiska sällskapet
i Järna (se separat uppslag)

5 – 8 augus ti 2013
Själens prövning
Rudolf Steiners andra mysteriedrama
Spelas av AD HOC-ensemblen
på kulturhuset i Ytterjärna
Michael Debus håller inledande föredrag och
dagarnas tema som belyser händelserna i
dramat kommer att vara: »Jag är ett med mitt
karma«.
Samtal i grupp ,workshops och dialogsamtal
ger möjlighet till utbyte och fördjupning.
Pris för mötet inklusive dramakvällarna är
2000 kr. Kost och logi ingår ej.
Kontakta Ulrike 070-6558035 eller sekretariatet
om du har frågor.

24 – 25 januari 2013
Svenskt Waldorflärarmöte
1 – 3 m ar s 2013
Matematisk – astronomiska sektionen
Besök av Oliver Conradt
i Kulturhuset, Ytterjärna
Fredag 1 mars
kl. 9 – 12 Projektiv geometri
kl. 15 – 17 Sektionsmöte, för alla som har ett
intresse för sektionsområdet, antingen genom
sitt yrke eller som har ett allmänt intresse för
något av områdena astronomi, matematik
eller teknik.
Seminarium »Mot en ny kosmologi«
Fredag kl 19: »Den astronomiska signaturen för
2013«. Lördag kl 9 – 17: Astrologi.
Lördag kl 18: Konstnärlig afton, enkel
kvällsmat, musik m.m.
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20 april 2013
Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet
Järna

nor r köping sk re t sen
Lokal: Hagebygatan 69 i Norrköping
6 januari 2013
Trettondagsfirande
kl. 16.00: Olav Åstesons Drömkväde läses av
Gerrit Sneelooper.
Avslutas med kaffestund. Välkomna!

pr el iminä r t k a lenda r ium s to ck hol m sk re t sen
Lokal: Hagagatan 14 i Stockholm, Föredrag 100 kr, pens/stud 80 kr
8 januari 2013
kl 19: Medlemsafton med Mats-Ola Ohlsson
»Antroposofiska Sällskapet i Sverige 100 år«
26 februari 2013
Biodynamiskt jordbruk i Nordkorea, Föredrag
kl 19 av Torgny Waldén

(forts.)
7 m ar s 2013
Workshop kl 19 med Yeshayahu Ben-Aharon
16 april 2013
Möte med änglar – från Angeloi till Serafim
Föredrag kl 19 av Rebecka Vik

5 m ar s 2013
Föredrag kl 19 av Yeshayahu Ben-Aharon

a nnonser :
»s tory t el l ing - en l ä k a nde k r a f t mel l a n m ä nniskor«
o c h n ya s a m l ing en » g y l l ene fåg el - s ag or f ör v u x n a o c h b a r n«
av ing er l ise oel r ic h
Finns på Robygge och internet bokhandlar. Kan även beställas på bibliotek eller direkt från
förlaget! www.storytellingforlife.com – info@storytellingforlife.com
a n t rop o s ofisk l ä k a r mo t tag ning på s öder m a l m
Leg. läkare Per Dahlström – Adress: Hälsans hus – Fjällgatan 23 b
Tel 08 - 80 32 70 – www.doktordahlstrom.se

Trädgård och Hantverkslinjen vänder sig till
dig som på ett inspirerande sätt vill arbeta
med trädgård, trädgårdens hantverk, konst
och rörelse i en kreativ och läkande miljö.
Läs mer på www.vardinge.fhsk.se
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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 hemsida
HF:s hemsida www.huvudmannaforbundet.se är till för våra medlemmar och de i
verksamheterna som arbetar med huvudmanna/arbetsgivarfrågor. För att komma åt
alla mallar och informationen på hemsidan måste man logga in sig. Användarnamnet
är huvudmannens organisationsnummer och lösenordet finner du på brevet med
medlemsavgiften. Om du inte hittar det kan du kontakta kansliet så hjälper vi dig.
MeF-avtalet
Vi vill påminna om att det nya »uppdaterade« MeF-avtalet gäller från 2012-07-01 och de nya
ersättningsnivåerna från 2012-09-01 (samma som HÖK12). En viktig nyhet i MeF-avtalet är
att visstidsanställningarna bara kan »staplas på varandra« i totalt 36 månader! Denna nya
bestämmelse träder i kraft 2012-12-01! Hör gärna av er till kansliet om ni har frågor kring
detta!
Seminarier under 2012-2013
HF har under hösten haft tre lyckade semiarier. Dokumentationen från seminarierna finns på
hemsidan att ladda ner. Vi har beslutat att bla återkomma med en styrelsekurs under 2013.
Håll utkik på vår hemsida där lägger vi ut information om kommande seminarier och kurser!
Kansliets öppettider i julhelgen
Kansliet kommer att ha begränsad bemanning från den 21/12 tom den 7/1, 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,
eller Rüdigers mobil: 0707-25 03 00. Vi svarar på mejl under denna period, men inte dagligen.
Nyanställd medarbetare på kansliet
I november välkomnade vi vår nya medarbetare på kansliet; Cecilia Rönn. Cecilia har en
deltidsanställning som är delad mellan HF och Prometheus och hon efterträder Vibeke som
vid årsskiftet går i pension.
Pensionskassan Prometheus
Dags att göra avstämningar och slutavräkningar för alla premieinbetalningar 2012!
Detta behöver vara klart FÖRE ÅRSSKIFTET! I webb-verktyget kan du få fram de inbetalade
premierna för var och en bakåt i tiden och på så sätt enklare göra avstämningen. Kontakta
gärna kansliet så hjälper vi till med detta!
Hur har det gått 2012 för Prometheus?
Trots fortsatt lågkonjunktur och ekonomisk oro i världen under 2011, kommer Prometheus
ändå att klara av att ge ut en återbäring utöver den garanterade räntan, även 2012! Vi räknar
med att ligga på en total ränta på 4 % under 2012, 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.

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2013!
styrelsen och kansliet genom Rüdiger, Maria, Cecilia och Vibeke
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Medarbetareförbundet
Fackförbundet för alla medarbetare
i antroposofiska verksamheter.

Är du intresserad
frågor?
Vill frågor?
du varaVill
med
på dinpå
arbetsplats
och
Ärav
dufackliga
intresserad
av fackliga
du och
vara påverka
med och påverka
din
arbetsplats
och skapa en fungerande självförvaltning?
skapa en fungerande
självförvaltning?
Vi erbjuder våra medlemmar kunskap och stöd utifrån en unik
Vi erbjuder våra medlemmar
kunskap och stöd utifrån en unik kombination av arbetsrätt och
kombination av arbetsrätt och självförvaltning med antroposofisk
självförvaltning med antroposofisk
grund.
Vi harom
breda
omförståelse
detta och
grund. Vi har breda
kunskaper
dettakunskaper
och en särskild
för en särskild förståelse
för antroposofiska verksamheters
särart, organisation
och kultur.
antroposofiskaolika
verksamheters
olika särart, organisation
och kultur.
 Vi erbjuder hjälpav
vidlokala
upprättandet
av lokala kollektivavtal
och
- Vi erbjuder hjälp vid upprättandet
kollektivavtal
och lokala
lönekriterier.
lokala lönekriterier.
- Vi stödjer lokalombud och lokalavdelningar med utvecklingen av en modern antroposofisk
 Vi stödjer lönesättning
lokalombud och lokalavdelningar
med utvecklingen av
självförvaltning, organisation,
och arbetsrätt.
en modern antroposofisk självförvaltning, organisation, lönesättning
- Vi finns tillhands för lokalombud
och lokalavdelningar i det dagliga arbetet.
och arbetsrätt.
- Vi hjälper till med att systematisera
arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet.
 Vi finns tillhands för lokalombud och lokalavdelningar i det
- Vi stödjer enskilda medlemmar
dagliga arbetet.med individuell rådgivning vid arbetsrättsliga frågor och
konflikter, genom samtal
och förhandlingar.
 Vi hjälper till med att systematisera arbetsmiljö- och
kvalitetsarbetet.
- Vi sluter Centrala kollektivavtal
med HF.
- Vi bidrar med fortbildning
av medlemmar,
lokalombud
och ledningspersoner
i arbetsrätt,
 Vi stödjer
enskilda medlemmar
med individuell rådgivning
vid
arbetsrättsliga frågormöjligheter.
och konflikter, genom samtal och
arbetsmiljö och självförvaltningens
förhandlingar.

Bli medlem du också!
 Vi sluter Centrala kollektivavtal med HF.
Årsavgiften för medlemskap är 840:-/år. Medlemsavgiften kan betalas månadsvis, per kvartal,
 Vi bidrar med fortbildning av medlemmar, lokalombud och
halvår eller helår. Du kan betala
din medlemsavgift
via och
autogiro
eller direkt till postgiro 8348072-3.
ledningspersoner
i arbetsrätt, arbetsmiljö
självförvaltningens
möjligheter.

Bli medlem du också!
Årsavgiften för medlemskap är 840:-/år. Medlemsavgiften kan
betalas månadsvis, per kvartal, halvår eller helår. Du kan betala din
medlemsavgift via autogiro eller direkt till postgiro 8348072-3.

Kultur är den bästa gåvan

Upplevelser bortom tid och rum
Människan som skapande väsen
Kulturhuset i Ytterjärna för kvalité
Några tips inför 2013:
Lö 1/2 Oslo Strykekvartett Beethoven ciss-moll, Schubert Døden og Piken. Lö 9/2 Irya’s Playground
Sö 17/2 First Aid Kit 9-10/ Eurytmi med Charlotte Veber-Krantz & Noomi Hansen – osv.

I många år har ni fått Kulturhusets program i brevlådan. Det har nu blivit en för stor kostnad. Endast de som önskar
prenumera på vår- och höstprogrammet kommer att få det i brevlådan. Sätt in 80kr för ett år på bankgiro 373-2542
SKRIV ert namn och adress. Eller sänd oss ett mejl till info@kulturhuset.nu och ni får programmet gratis som digital
bilaga och dessutom vårt nyhetsbrev. TEL 08-554 302 01
Hjärtligt välkomna till ett nytt år 63
med
Kulturhuset i Ytterjärna önskar Peter de Voto
Ann Forum dec 2012.indd 1
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För två år sedan togs ett förnyat redaktionellt grepp kring FORUM som Antroposofiska Sällskapets tidskrift, vilket även resulterade i en annan grafisk form och ett
något tätare intervall (fyra nummer per år). De ekonomiska ramarna var däremot
desamma som tidigare. För styrelsen inom Antroposofiska Sällskapet i Sverige
har tiden nu mognat för att ta ett ytterligare steg. Det nya beslutet består i att ge ut
medlemsorgan och medlemsinformation inom en betydligt snävare kostnadsram,
till följd av vår kärva ekonomiska situation som helhet.
För FORUMs del blir konsekvensen att utgivningen kommer ske med oförändrad innehållsmässig inriktning, men i en form som möjliggör de eftersträvade
besparingarna. För redaktionen är det inte utan viss sorg som man nu tvingas ge
upp vår nuvarande form just som den börjat sätta sig. Å andra sidan ser vi det som
en intressant och tilltalande utmaning att hitta de former som passar de nya förutsättningarna. – Detaljerna kring förestående förändringar var vid denna pressläggning ej klara.
Redaktionen välkomnar en fortsatt god medverkan från läsarnas och intressenternas sida. Som ett led i denna stående inbjudan vill vi göra er särskilt uppmärksamma på möjligheten att vara delaktiga i en workshop under Vintermötet där
FORUM kommer stå i fokus, med titeln Metamorfoser – skrivande och publicering i förändring
(se program inne i tidskriften).
I detta nummer har vi bland annat velat ge ordentlig plats för några inblickar i
den svenska waldorfrörelsens nuvarande situation. Ett motiv till denna belysning
har varit den ännu olösta dramatiken kring waldorflärarutbildningen i Sverige.
Pedagogiken fortsätter att vara angelägen. TO

