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Vår nya lokal i Robygge-huset
Mats-Ola Ohlsson

”Antroposofiska Sällskapet är en mötesplats för
människor som söker en fördjupad förståelse
och förbindelse med existentiella livsfrågor. Vi
vill verka för en förändring i världen, där ett
ansvarstagande för mänskliga värden och natur
är avgörande.”
Den texten står på en skylt utanför vår nya
verksamhetslokal i Robygge-huset i Ytterjärna. Under våren började vi att ta den tidigare matsalen i bruk för möten, och det
har redan visat sig att den här platsen kan
ge helt nya möjligheter till utveckling av
vår verksamhet. Den har ett centralt läge,
granne med Robyggebutiken. Skyltar visar att vi är på plats och ett inbjudande
stort rum öppnar upp sig för besökaren,
med tillgång till den vackra innergården. Sedan vi började att använda lokalen
vid vårt årsmöte den 6 april så har redan
många möten genomförts.
Under våren/försommaren började vi
flytta in i vår nya verksamhetslokal i
Robygge-huset i Ytterjärna. Den tidigare
matsalen som vi nu har börjat ta i bruk för
möten, har redan visat att den här platsen
kan ge helt nya möjligheter till utveckling
av vår verksamhet. Ett öppet och centralt
läge, granne med Robyggebutiken. Skyltar som visar att vi är på plats och ett inbjudande stort rum, med tillgång till den
vackra innergården.
Sedan vi började att använda lokalen
vid vårt årsmöte den 6 april så har redan
många möten hunnit ta plats. En särskild
viktig händelse var den egentliga invigningen av rummet den 24 maj.
En grupp yngre, främst Järna-bor, hade
tagit på sig att förbereda denna händelse
som en slags uppvärmning av rummet
som öppen mötesplats. Många strömmade till och efter ett inledande mingel
och några inledande ord av undertecknad, så tog några av de unga från YIP1 vid
och ledde oss genom en process under en
och en halv timme. Det var under formen
av en s.k. ”World Café”, där man rör sig
i rummet till nya bord, till nya konstellationer och nya frågeställningar. En vid

varje bord har till uppgift att stå för en
kontinuitet och samla in något av det som
kommer fram!
Tre frågeställningar, som formulerats
av den unga gruppen, gavs och kring varje
”skördades” ett par ord från varje grupps
samtal. De skrevs ned på lappar som lästes
upp och samlades på större ark för varje
frågeställning. Rummet sjöd av samtal i
ett ivrigt utbyte.
Här följer frågorna och några av de konkluderade aforistiska orden. Ta dem som
brottstycken ur de livliga samtalen. Sammantagna ger de en bild av det rika innehållet i utbytet.
1. Varför betyder antroposofi något för dig?
Hemkänsla. Antroposofin sätter människa
i centrum. Sammanhang. Helande. Upplevelsebaserat. Helhet. Helhet, reinkarnation.
Hemkomst och igenkänning. Utvecklingsmöjligheter. Ett redskap för andlig utveckling. Existentiellt och meningsskapande. Livserfarenhet. Social inspiration. Sanning liv – medicin,
samband yttre inre. Inre och yttre möts.
2. Vad händer med den antroposofiska
impulsen i Järna idag?
Metamorfos. Kulturvågor, långa – korta. Lever
i ringarna på vattnet. Det som är under ytan
var mer synligt tidigare – rötterna har givit
frön som sprids i samhället. Individualisering.
Soluppgång eller solnedgång? Vi har ett nytt
”rum”. Sinnesläran som öppning för upplevd
antroposofi. Vi utvecklas som människor. Instängd. Antroposofi light. Pendelslag-nålsöga-Vidarkliniken. Individuella engagemang.
Blandas upp med nytt. Heart thinking. Courage to believe. Under ytan. Impulsen leder till
förändring och förnyelse.
3. Vad är framtiden för den här platsen?
En plats för kulturutbyte. Samarbete. Fantastiskt. Gemenskap och konst. Mötesplats. Öppen – enkel folkbildning. Svaret på problemet
finns i problemen. Is sleep/death a necessity?
Människomöten-gemenskap. Back to the roots

”principle”. Den kollektiva viljan har blivit individuell. Mångfald. Festivaler- liv och rörelse.
Kultur. Viktigt att ha en gemensam bild av friheten. Möjligheten att lära känna varandra i de
olika verksamheterna. Behovet i världen. Liv i
tomma lokaler-samtal.
Som avslutning vill jag ta fram några
motiv från min välkomsthälsning. Jag
nämnde något om det som kan vakna
själen i vår tid. Det gäller att vi är vakna,
lyssnar inåt och är uppmärksamma vad
som kommer som impulser från natten.
Änglarna gjuter in impulser som bildar
grunden för nya ideal, som är verkligt väsentliga för vår tid.2
I viljans område – alltmer kan solidaritetskänslan växa fram inför natur, medmänniskor och framtida generationer. Att
ingen ro, ingen lycka kan finnas inom mig
om andra är drabbade, olyckliga.
I känslans område – i varje människa
se att något uppenbarar sig av de andliga
världsgrunderna. Se det heliga i den andre.
På tankens område – uppleva att det är
möjligt att nå anden, det andliga, genom
tänkandet. Skapa förbindelse genom förståelse, nå över avgrunden.
Det var innehållsrik och glädjefylld kväll
som avslutades med en kontemplativ konsert av Daniel och Emma Reid.
Vi hoppas att denna nya plats för Antroposofiska sällskapet kan skapa förutsättningar för fortsatt varma möten kring
angelägna frågor. Självklart ser vi att Kulturhuset fortsatt kommer att vara en plats
för många av våra aktiviteter, men att
Robyggesalen kan hjälpa till att hålla en
dörr öppen för intresserade och vara en
inspirerande mötesplats för alla medlemmar i Sverige.
1 YIP, Youth Initiative Program, www.yip.se
2 ”Hur verkar ängeln i vår astralkropp”. Rudolf Steiner,
9 oktober 1918
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Bryssel, Antroposofisk
NGO

Ett av världens största
flyktingläger

Michaela Glöckler var med om att skapa
den Europeiska Alliansen för initiativ av
antroposofi i verksamheter (Eliant). Det
skedde 2oo6 i Bryssel. Alltsedan 2o12 är
den en registrerad NGO i Europa som värnar om valfrihet och valmöjligheter
DG: Vari består Eliants dagliga arbete?
Michaeka Glöckler (MG): Vi har ett kontor i
Bryssel med en engagerad medarbetare (en
kvinna) på plats. Tre medlemmar i alliansen utgör ledningen som arbetar med korrespondens, nyhetsbrevet och den aktuella
kampanjen.
DG: Vad har man hittills uppnått av vikt?
MG: Vi har kunnat överlämna en miljon underskrifter som visar att många människor
uppskattar produkt och initiativ av praktisk
antroposofi. Vi stödjer våra allianspartners
arbete på deras områden och har skapat
framgångsrika möten.
DG: Eliant uppträder alltså som en slags
lobby?
MG: Nej - det kan lätt missförstås. Vi är
verksamma som NGO som arbetar för det
antroposofiska kulturarbetets ideella målsättningar på helt olika områden.
DG: Med vad arbetar Eliant främst med just nu?
MG: Helt i fokus är en petition för human bildning. Tillsammans med fackfolk från gruppen för human bildning (Bündnis für humane
Bildung (www.aufwach-s-en.de) gör vi en insats för att kunna ha kvar valmöjligheten för
en skärmfri analog uppfostran i barnstugor
och i grundskolor. En kort vägledning för arbetet med media håller på att översättas i åtta
språk och kommer att spridas i Europa.
www.eliant.eu

Kakuma, Östra Kenya. Sedan det började år
2o13 har det så kallade Waldorf-Kakuma-Project i flyktinglägret i Kenya (nordväst) vuxit
från 12 till nästan 8o medarbetare, 59 av dem
kom själva som flyktingar till Campen.
Det som började med två dåligt utrustade barncentra har nu vuxit till 7 centra
som är utrustade med inlärnings- och lekmaterial för 13oo barn i månaden. Tillväxten har givetvis också lett till stora utmaningar för oss. Det gäller till exempel
lärarnas kvalifikationer, speciellt för dem
med flyktingsbakgrund och anskaffandet
av material och utstyrsel för verksamheten.
Allt började med partnerskap med Freunden der Erziehungskunst. (en tysk Waldorf organisation anm. övers.) I nuläget
koopererar vi med UNHCR, Unicef, Turkana Country Government, IHF och SAI.
Tack vare gåvor kunde vi förvärva två fartyg som underlättar mycket i vårt arbete.
Vi arbetar aktivt med skyddandet av barnen, deras utbildning och med koordinationen av de olika sektorerna i flyktinglägret.
Bella Wairemu,Waldort Kakuma Project och
nödfallpedagogik i Kenya.

Källa: Das Goetheanum nr 1 1, 2o19 . Översättning: Red. FN
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Waldorf i Kina
Anknyta till det egna kulturarvet
Under de senaste 14 åren har 37o waldorfförskolor och 8o waldorfskolor grundats i Kina.
Det låter mycket. Men jämfört med landets
storlek är det ett litet antal. Li Zhang, som
idag är verksam i waldorflärarutbildningen
och som är den kinesiska representanten i det
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internationella waldorfförbundet IASWECE,
berättar att dessa grundanden har genomförts uteslutande av föräldrar som sökte alternativ för sina barn, där de ska kunna växa
upp friskare och mer harmoniska. Föräldrarna kultiverar waldorfrörelsen i Kina.
Waldorfpedagogiken hjälper, enligt Li
Zhang, Kina att anknyta till sitt eget vishetsoch kulturarv, och detta står i ett sammanhang till mänskligheten. Pedagogiken hjälper också att vidareutveckla relationerna
mellan föräldrar och barn. Tidigare uppfattades barnet som föräldrarnas egendom,
inte som en individ. Inte heller regeringenhar det till dags dato på sin agenda. ”Läraren
i forna dagar/den gamle läraren” var auktoritär. Idag lär sig kinesiska barn att bilda sig
för sin egen skull och ur sig själva, ur sina
intressen och sin kärlek till en viss sak och
inte längre för någon annans skull.
Föräldrar och lärare uppskattar och understödjer varandra ömsesidigt. Kina är bra
på samarbete eftersom det ständigt har gemensamma motiv i medvetandet. På grund
av att det i Kina inte finns systematiska licensieringar av waldorfskolor måste föräldrar och lärare ha ett nära samarbete för att
kunna förverkliga en skola, alltifrån finansieringen till själva lokalerna.
”We love a lot of ’togethers’ in our Waldorf
community” säger Li Zang. Detta ”gemensamma” gäller också området för begreppsbildning. För att verkligen kunna arbeta med
människokunskapen, måste begrepp ’föras
över’ och bearbetas så att de kan leva i de kinesiska själarna. För människorna som lär
ut “waldorf” är detta arbete också för dem
själva mycket belivande. Det behövs också
en hel del kreativitet för att umgås med de
statliga regleringarna, vilka en waldorfskola
inte kan befrias från. Från 1:a till 9:e klass
gäller den statliga kursplanen. Man måste
hitta vägar och frirum så att människokun-

skapen kan leva i detta. Denna waldorfpedagogikens “inkarnationsrörelse” som bildas
ur de speciella förhållandena i Kina kan nog
vara intressant för länder, där pedagogiken
redan blivit 1oo år gammal. Ytterligare en
aspekt tillkommer. ”Gruppmedvetandet är i
jämförelse med Europa stort. I detta vaknar
individen upp”, beskriver Li Zang. Här finns
dessutom en intressant möjlighet att utforska kvalitéer för vår sociala framtid.
Källa: Das Goetheanum nr 19, 2o19 . Översättning: Red. GN

Israel
Waldorfpedagogik
Shlomi (Israel)
Waldorfpedagogik som skapar rum för dialog och ort för fred.
Aida Awad är Palestinensare och är israelisk
medborgare. Än idag betyder detta att inte
ha samma rättigheter som de judiska Israeli.
Hon undervisar arabiska och trädgårdsarbete i den judiska Waldorfskolan i kibbutzen
Mazuva. Där vill hon förmedla arabisk kultur
och språk till barnen så att de kan lära känna
sina "grannar" bättre. Hennes motiv är kärlek
till nästa. Hon säger att det tidlösa och kulturellt obundna i antroposofin och waldorfpedagogiken har hjälpt henne att förstå sig
själv bättre som människa och att det hjälper henne även i fortsättningen att förmedla
till barnen att respektera varandra och att ge
varandra samma rättigheter trots kulturella
olikheter. I Israel är det ofta Waldorfskolorna
som börjar med brobygget. Aida hoppas på
en framtida generation som hittar fram till en
verklig människogemenskap.

sa mta l

I ÖST OCH I VÄST OCH NÅGONSTANSDÄREMELLAN

Berit Fröseth
i samtal med Marius Wahl Gran

En av orsakerna till att jag velat intervjua
den norska bildkonstnären Berit Frøseth
är att det alltid fascinerat mig hur hon
troget har intervjuat andra. Det var för
övrigt på detta sätt som jag lärde känna
henne för ungefär tjugo år sedan, då hon
skulle intervjua mig för den svenska tidskriften Balder. Berit är en av få konstnärer, i alla fall i en nordisk antroposofisk
kontext, som inte har beröringsångest
när det gäller att skriva och reflektera,
men också att hålla föredrag om antroposofiskt inspirerad konst och estetik.
Tvärtom gör hon det med stort allvar,
analytisk inlevelseförmåga, intellektuell
humor och värme. Jag hoppas på en bok
med Berits samlade texter om sambandet mellan konst, estetik och antroposofi framöver, då ett liknande verk fattas
inom vårt nordiska språkområde.
Från Alf Prøysen till Rudolf Steiner
Kan du säga något om din uppväxt och hur du
fick kontakt med antroposofin?
Jag är född i Trondheim, men under min
tidigaste barndom bodde jag i Nittedal
utanför Oslo, ett folkligt och delvis fattigt
område. Alf Prøysen var bygdens stora
namn, och jag tycker än i dag att hans
visor är geniala, skapade ur en vital, elementär livskänsla, ingenting emellan. Jag
hade stor frihet som barn och var mycket
ensam, antagligen för mycket, men utvecklade livliga samtal med osynliga
vänner och andliga väsen.

Då jag var åtta år gammal flyttade familjen till Eiksmarka i Bærum. Den
sociala kontrasten var stor, här fanns
en rik kulturell miljö. Jag hittade en ny
sorts familjetillhörighet hos närmaste
granne genom min väninna Synne, dotter till regissören och författaren Arne
Skouen. Hon var utåtriktad och framåt,
jag var mer introvert och tystlåten, men
inte mindre aktiv. Arne Skouen var en
stor humanist. Han hade också rötter i
det folkliga och representerade värden,
som håller på att försvinna i ett nyliberalistiskt samhälle, där tillväxthysteri och
teknologisk likriktning verkar bli ett allt
större hot mot det sant mänskliga. Ibland
fick vi ligga i kulisserna och titta på filminspelningarna i studion på Jar. Synne
var barnfilmstjärna och vi i vänkretsen
var statister i filmerna.
Som barn var jag mycket fysiskt aktiv, sportig, och antagligen lite udda.
Det hände att jag gav mig ut mitt i natten på skidor och med kikare för att titta
på stjärnorna eller klättrade högt upp
i ett trä och satt där och sjöng. Jag läste
lite före 12 – 13 års ålder. Då var det på en
gång relativt ”vuxen” litteratur; Edith
Södergran, Gunnar-Reiss Andersen och
filosofen Lin Yutang. Eftersom jag var en
obotlig dagdrömmare och mina fantasier
landade på allt som fanns att tillgå av papper från och med två års ålder, tog min
far med mig till en privat målarskola för
barn som låg i en enkel lägenhet på Majorstua. Lärarinnan var en äldre konstnär
från Wien, fru Anny Strand. Här kunde
vi uppleva en fläkt av det gamla Wien,

av konstnärlig känsla och tradition. En
målarskola för barn var ovanlig i Norge
på 196o-talet, men här satt barn i olika
åldrar och målade akvareller med sirliga
konturer och motiv från sagor av Selma
Lagerlöf och H.C. Andersen. Medan vi
målade berättade hon dramatiska konstnärsbiografier: Van Gogh, som skar av
sig örat, Modigliani som tog sitt liv, Rembrandt, som förlorade sin kära hustru,
Saskia. Ögon och öron var vidöppna och
vi kände alla att vi var den utvalda eleven.
Flera som gick denna skola valde senare
en väg som konstnär.
Eiksmarka låg relativt när Steinerskolan
och i området bodde flera aktiva antroposofer, bl.a. Karl Brodersen och André
Bjerkes första fru, Mette Bjerke, som var
mycket skärpt och slagfärdig. Det var
alltid roligt i hennes sällskap. Dan Lindholm passerade mitt fönster varje dag på
väg till skolan. Han verkade trolsk och
skrämmande, som om han kom direkt
ur de sagor han berättade så levande och
kraftfullt. Jag kommer också ihåg målaren Gösta Munsterhjelm, en bekant till
Arne Klingborg, som illustrerade André
Bjerkes ABC för barn med många fina
teckningar och vers på rim. I början av
tonåren blev jag god vän med Brodersens dotter, Anniken, och Bjerkes dotter,
Tone. En kylig vinterdag 1964 knackade
Anniken på dörren, hon hade åkt skridskor och blivit frusen. Vi kände varandra
knappast, men hon gjorde sig inga sådana betänkligheter och därmed var mitt
öde beseglat. Mina föräldrar var ateister
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och engagerade i efterkrigstidens socialdemokratiska liberalism och framtidsoptimism. Far var lärare och forskare inom
klimatologi, med ett ovanligt tidigt intresse för förorening och ökenspridning.
Han var den första som mätte föroreningen i den starkt trafikerade Rådhusgatan i
Oslo och folk skrattade. Han dog emellertid när jag var 14 år gammal, vid ingången
till nästa sjuårsperiod, och nu hittade jag
ny sorts familjetillhörighet med djupa
rötter i det antroposofiska tänkandet.
Anniken gick på Steinerskolan och detta
gjorde mig nyfiken. I ett lexikon läste jag
att antroposofer gick in för alternativ pedagogik, jordbruk och medicin och hade
sitt center i en speciell byggnad i Schweiz,
ett ”tempel”, som heter Goetheanum.
Antroposoferna trodde på översinnliga
krafter, meditation och reinkarnation,
och strävade efter att luttra sig själva
moraliskt. Inget av detta lät för mig särskilt främmande, även om jag inte direkt
kunde förknippa Karl Brodersens kärva,
lite torra humoristiska framtoning, med
osynliga och svävande varelser.
Mitt första intryck av antroposofin gick
egentligen genom sinnena. Mina föräldrar hade båda konstnärliga intressen,
men hemmet var präglat av 195o-talets
grå-brun-gröna inredningsideal. I den
färgstarka miljön omkring det steinerpedagogiska vaknade en ny känsla för
atmosfär och färg. Harmoniska färgkombinationer och ton-i-ton gjorde särskilt intryck. Här vårdade man konst och
hantverk och de vuxna var uppriktigt in-

tresserade av barns utveckling och talade
till oss som individer och personligheter.
Efter en tid försökte jag läsa Steiners introduktion till antroposofi, boken ”Teosofi”. Jag fick nog inte ut så mycket av

”Eftersom jag
var en obotlig
dagdrömmare och
mina fantasier landade
på allt som fanns
att tillgå av papper
från och med två års
ålder, tog min far
med mig till en privat
målarskola för barn.”

läsningen, då jag försökte inordna Steiners kosmologi i ett logiskt schema, som
ständigt rann mig ur händerna. Det blev
mer och mer ogripbart, eftersom Steiner
på nästa sida vände upp och ner på framställningen från sidan innan.

Vi var ju unga sextitalister och i denna
period kom jag och mina vänner in i den
grupp som blev initiativtagare till Norsk
Forsøksgymnasium, den reformpolitiska
skolan som föddes ur studentupproren
och nästan fällde en regering. Jag var uttråkad av den vanliga skolan och ville styra takten i studierna själv. Det är tveksamt
om det hade blivit något gymnasium för
mig, om jag inte hade kunnat börja i en
av de första klasserna på Forsøksgymansiet 1968. Det blev två stormfulla år med
fackligt engagemang och lysande lärare.
Kaj Skagen gick också i min klass. Jag såg
honom den gången som en intensiv och
lite farlig ung man som jag inte vågade
närma mig, men vi såg honom sällan. Det
handlade om identitet och kärlek, om varaktiga intressanta människomöten och
politiska gräl. Skolgången var också tuff,
men det var åtminstone ingen rutin och
varje dag var en happening!
Purpurfältet i det gröna landet
Hur klarade man att anpassa sig till vardagen
igen efter detta?
Många upplevde troligen en sorts separationsångest, och såg senare på denna
tid som den mest meningsfulla i sitt liv.
Så blev det inte riktigt för mig ändå. Efter
en kort tid på universitetet, bestämde jag
spontant under ett samtal på café, över
en tallrik blomkålsoppa, för att åka till
Emerson College tillsammans med tre
väninnor. En av dem var Anniken, som
var drivande i projektet. Emerson College
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var en högskola inspirerad av antroposofi
som låg på landet i Sussex söder om London. Året 197o var skolan relativt nystartad. En hel generation sökande ungdomar
kom från olika ashrams, kollektiv och
camps, så som t.ex. Findhorn. Här fanns
en brokig blandning av hippies från USA,
Indienfarare, en sällsynt fransman och
någon tysk friherre med en gammal moster, som hade suttit bredvid Marie Steiner
på Münchenkongressen 19o7.
Vi lyssnade till föredrag av handplockade
lärare från flera länder. Konsten var central och vi övade grundläggande meditativa färgövningar, goetheanistiska formförvandlingar och eurytmiska rörelser.
Allt var komponerat som en stor steinerpedagogisk event för unga vuxna. Mötet
med lärarna, särskilt skulptören John
Wilkes’ förmedling av formernas kreativa värld, väckte starka inre processer.
197o hade han just utvecklat sina vattenskulpturer, ”flow forms”, som också är
ekologiska reningsverk. En lyckad förening mellan konst och vetenskap. John var
en inspirerande pedagog, och verkade
nästan själv som flödande vatten när han
talade. Vi mediterade över dödskallar,
kotor och skelett, som han samlat i sin
ateljé. Dessa var inte utgångspunkt för
vanitas-motiv, som vittnade om dödens
oåterkalleliga närvaro i livet, utan uttryck
för livets flöden, musikaliska strömmar
och rörelser i formvärlden, som spår av
skapande processer. Arne Klingborg
från Järna höll också kurser. Den gången
kunde jag inte begripa vad den spralliga
svensken syftade på, när han med yviga
gester ställde upp stafflier utomhus i naturen. Stora spännpapper, som vi - i ett
enda sjok - skulle fylla med färg i sjungande social samklang.
Det var en tid för uppenbarelser och reflektion, lyckorus och filosofiska grubblerier. Antroposofin verkade inte bara
genom övning och kunskap, den verkade
på hela människan. För många blev detta
omvälvande och skakande, ibland ångestframkallande. Å andra sidan öppnades en helt ny värld, ett häpnadsväckande
annorlunda sätt att se på konst och tolka
alla världens fenomen. Jag tror att den
viktigaste insikten jag fick med mig från
denna tid var att det finns en andlig värld,
som är lika reell, ja kanske mer verklig än
den fysiska, att det andliga är utgångspunkten för allt liv och inte omvänt, som
naturvetenskapen framställer saken. Jag
lärde mig att betrakta verkligheten från
två sidor, en materiell och en andlig, och
att de två världarna inte utesluter varandra. När jag ibland tar upp en andlig
händelse med någon, får jag ofta höra att

det ”bara” är det ena eller andra fysiska
fenomenet som är orsaken. Man skall inte
vara ovetande och tro något annat. Men
antroposofin är väl ändå något av det
mest genomreflekterade man kan umgås
med, och nyckeln till Steiners reformprojekt var ju just att väcka medvetande om
förbindelsen materia och ande.
När jag ibland försökt argumentera för
eller förklara antroposofi, utan att missionera, märker jag att detta inte fungerar

”Jag intresserade
mig ganska tidigt
för sammanhanget
mellan Steiners idéer
och samtidskonsten.
Ett postmodernt
perspektiv på Steiner,
som inte var särskilt
uppmärksammat den
gången, inte heller
internationellt.”
på ett logiskt, intellektuellt plan. Det man
inte kan erfara, kan man inte ta till sig.
För en del människor är dessa realiteter
självklara, det behövs ingen övertygelse,
man bär kunskapen i sig på ett intuitivt
plan, och för andra är det främmande och
kanske även skrämmande.
Jag gick in för övningar med stort allvar
och älskade att måla vått-i-vått, den teknik
som många betraktar som ”typisk waldorf”. Det flödande elementet gjorde det
lättare att uppleva det som Steiner strävade efter, och som jag tror att många konstnärer kan känna igen på något plan, att bilden ”målade sig själv.” En färgcirkel kunde
plötsligt gestalta sig till ett motiv, så som
ett landskap, ett ansikte eller en blomma.
Lasyrtekniken eller skiktmåleriet, å andra sidan, upplevde jag som frustrerande
och hämmande. Det skira, genomskinliga
och försiktiga tillvägagångssättet, framkallade en känsla av att jag inte fick lov att
sätta minsta spår i det fysiska, framförallt
inga personliga spår! Den andliga formoch färggymnastiken väckte så små-

ningom motstånd och ett litet uppror. Vi
skulle öva och offra oss själva på färgens
och formens altare för den nya konstimpulsen. Förbinda oss med ett kosmiskt
skeende och förlösa färgernas djupaste
väsen och vilja. Detta arbete skulle verka
läkande in i evolutionen. Lärarna poängterade starkt att detta var en övningsväg,
och jag upplevde efter ett tag en alldeles
för stark kontrast mellan målet för övningarna och det jag faktiskt kunde erfara och åstadkomma. Jag insåg att det var
nödvändigt att ta utgångspunkt i mina
egna erfarenheter och känslor, det som
var självupplevt. Det borde egentligen
vara en självklarhet det som Goethe låter
Faust säga, att allt blir till verklighet först
när det känns: ”Vad man ej känner blir ej
arv och eget”. Steiners idéer kan förefalla
storslagna och unika, men är egentligen
inte världsfrämmande, snarare tvärtom.
Men att skapa är i synnerhet en fråga om
här och nu och vi var unga, passionerade
och lekfulla. Det kändes främmande att
sätta på sig baskern och kliva in i rollen
som andeforskare. Jag är glad att jag var
såpass ung när jag insåg detta.
Konsthögskola, socialism och asfalt
Och hur gick det att återvända till ”vardagen”
denna gång?
Efter att återigen ha provsuttit stolarna
på universitetet och tagit en examen i
tyska, kom jag in på grafik- eller bokillustrationslinjen på Konsthögskolan i Oslo.
Det blev en helomvändning och en väg
bort från de andliga tankesfärerna. Jag
är på många sätt rätt så mental, men inte
särskilt akademisk, något som troligen
gäller en hel del antroposofer. Nu längtade jag efter att komma ned på jorden,
att börja ”underifrån”, ta utgångspunkt i
”solid rock” i det konstnärliga. Den röda
flamman lyste starkt överallt i studentvärlden; det blev träsnitt och marxistisk
dialektik. Jag övertygades om att social
förändring inte är möjlig utan en radikal
omvälvning i det ekonomiska systemet,
att konsten borde relatera till ”folket”
och tjäna samhället i stort. Intressant är
att jag inte sökte mig till miljön omkring
Hjelmsgate, där antroposofer och anarkister var verksamma under denna tid.
Jag sympatiserade istället med marxistleninisterna, även om jag aldrig gick med
i något parti. Jag betraktade mig som
kristen socialist och lämnade paradoxalt
nog aldrig min andliga världsåskådning.
Jag gillade såväl Steiners ”Själskalender”
som ”Maos lilla röda.”
Eftersom jag alltid haft en fot i böckernas
värld, var själva berättelsen viktigare för

sa mta l
mig än det riktade budskapet. Käte Kollwitz grafiska arbeten var en stark inspirationskälla och fortfarande kan jag tycka
att hennes konst tillhör något av det mest
innerliga och gripande som är gjort inom
socialt engagerad konst. Men jag hade
också andra ”idoler” såsom Reidar Aulie,
Albin Amelin, Hanna Ryggen och Victor
Sparre. Sparre förenade det religiösa med
ett starkt samhällsengagemang. I efterhand anser jag att denna träsnittperiod
med motiv från arbetarklassens historia
och kamp är en av de bästa i min verksamhet.
Efter utbildningen på Konsthögskolan
fick jag anställning som bokdesigner i Tiden Norsk Förlag. Detta var den gången
var ett relativt stort förlag med anknytning till Arbeiderpartiet, som hade sitt
kontor i Folkpassagen på Youngstorget.
Ännu ett steg i arbetarrörelsens fotspår.
Tillsammans med tre andra konstnärer var jag med och byggde upp en grafikverkstad på Grüneløkka, som fick
namnet Cinnober, efter den högröda färgen. Vi arbetade med olika grafiska tekniker och ställde också ut tillsammans.
Källsprånget i Järna
Detta låter både ideellt och etablerat, men det
stannade inte med detta?
Nej, efter några år kom återigen en brytningstid. Det kändes för ensidigt att sitta
på kontor och komponera boksidor. En
existentiell frustration trängde sig på under ytan. Revolutionen lät vänta på sig,
och man anade väl att idén om proletariatets diktatur, den marxistiska ”pingsthändelsen”, var en större och långt farligare abstraktion än föreställningarna
om planetariska inflytanden och andliga
hierarkier. Ett par av mina närmaste vänner lämnade politiken och konverterade
– inte överraskande - till katolicismen, de
praktiserade yoga och kristen djupmeditation. Jag var 33 år. Livet tog en annan
riktning, jag började själv meditera och
gå kurser i självutveckling. Jag närmade
mig återigen antroposofin och blev efterhand en flitig ministrant under Kristensamfundets handlingar. Under ungefär
samma period åkte jag på sommarkurs i
Järna, där jag – trots att jag hade starka
familjeband till Sverige - aldrig hade
varit tidigare. På den tiden hade jag ett
rikt drömliv med det man kallar ljus- eller vaken-drömmar, troligen p.g.a. den
transcendentala meditationen. I en dröm
befann jag mig i ett hus utan möbler. På
golvet stod ett staffli med en vit, omålad
duk. Jag gick förbi staffliet och ut genom
dörren som ledde till en trädgård med
vackra växter. Här fanns en brunn och ett

källsprång, det blev ett viktigt tecken.
Jag bröt upp från mitt Oslo-liv och åkte
till Rudolf Steinerseminariet i Järna för
att hitta ett andningsrum, och var nog
en bland många som ville göra en längre
retreat från en tillvaro som inte riktigt
motsvarade en längtan efter ett djupare
livsinnehåll. Rudolf Steinerseminariet
var under denna tid ett svenskt-nordiskt
”Emerson College-projekt”. Skolan hade
nu existerat i 23 år, men något av den levande pionjärandan fanns fortfarande
kvar. För mig blev de följande två åren vid
seminariet i första hand en berikande social erfarenhet. Jag arbetade självständigt
och fick möjlighet att fördjupa det som jag
påbörjade i min ungdom. Efter ett par år
hade jag nog tänkt mig att återvända till
Norge, där jag bl.a. hade en utställning
med pastellteckningar som jag gjorde i
mitt rum i studenthuset Anapesten. Men
livet i Oslo kändes torftigt. När jag därför
fick frågan om att vara med i en konstnärsgemenskap i Yttereneby ateljé i Järna,
tackade jag ja. Detta blev början till mitt
aktiva Järnaliv de kommande 25 åren.
Yttereneby ateljé var ett konstnärskollektiv som arbetade med konst och antroposofi på flera plan. Vi studerade Steiner,
åt lunch tillsammans, sjöng och mediterade. Vi gjorde färgövningar och resor.
Gruppen fungerade lite som en egen
”bildsektion” ute på vischan, utan att vara
en aktiv del av Antroposofiska Sällskapets verksamheter. Det var en äventyrlig
och rik tid både andligt och socialt, och
vi var nog alla lite förälskade i varandra.
Ibland skrev jag hyllningsdikter till mina
kollegor och diplom när någon slutande.
Efter 16 år hade den ursprungliga konstellationen i ateljén skingrats. Tiden förändrades och jag utvecklade ett behov av
att arbeta i lugn och ro i egen ateljé. Under åren skrev jag också artiklar om konst
och antroposofi. Det var dock inte alla
som förstod mina tankar om konst i början. Jag intresserade mig ganska tidigt för
sammanhanget mellan Steiners idéer och
samtidskonsten. Ett postmodernt perspektiv på Steiner, som inte var särskilt
uppmärksammat den gången, inte heller internationellt. Jag gjorde också flera
konstnärsintervjuer, och detta var till dels
ett medvetet socialt grepp, ett försök att
lyfta fram den mångfald som finns.
Konsten i en postantroposofisk tid
I en av dina artiklar använder du ordet
”postantroposofisk” konst. Kan du säga något
mer om det begreppet och sammanhanget mellan Steiner och det postmoderna?
Steiner är paradoxal och hans föredrag
innehåller en odefinierbar mångfald.

Han kunde tala om alltifrån regnbågens
fenomen, färgens utveckling i evolutionen, hur man målar ett porträtt, till området för bild- och glansfärger, en helt
nyskapande idé inom färgläran. Det är
nästan omöjligt att skapa en samlad bild
av alla dessa sällsynta perspektiv och
impulser. I likhet med de tidiga modernisterna ville Steiner utforska färgernas
väsen, odla det autentiska inom materialen och konstarternas egenart. Till detta
kom framförallt konstarternas samspel
genom allkonstverket, en tongivande
idé under förra sekelskiftet. Hos Steiner
finns en renhetsiver och en skönandlig
sida, som många förknippar med konst
inspirerad av antroposofi. Å andra sidan
hade Steiner flera idéer som senare vuxit
fram inom postmodernismen, även om
vissa impulser också fanns på Steiners
tid hos t ex dadaisterna. Ingen konstriktning har haft så stort inflytande på det
postmoderna som just dadaismen. Detta
inflytande gäller även konst inom den antroposofiska rörelsen. Steiner talade om
betraktarens roll som den som fullföljer
den skapande processen och lyfte därmed fram konstens konceptuella och relationella sida. Viktigt för Steiner var att
konsten inte skulle spärras in på gallerierna eller styras av marknaden, utan konsten skulle ha ett liv i världen. Design och
form skulle bli till ”en vardagens alkemi”
och göra omgivningen till en faktor som
verkar läkande in i civilisationen. Ja, Steiner ansåg även miljöns betydelse vara så
stark att den kan minska kriminaliteten.
Steiner såg konsten som del av människans
livsprocess och hans djupaste strävan var att
all mänsklig verksamhet skulle bli till en konst.
Därför la han till den sociala konsten som en
ny konstart, som den högsta och kanske också
den svåraste. Här är det människan som är det
konstnärliga materialet, och ur detta utvecklade Joseph Beuys sina tankar om den sociala
skulpturen, om gemenskapen som ett framtida
allkonstverk.
Ja, vi rör oss i ett relationellt fält som
blommar starkt inom samtidskonsten,
men som aldrig utvecklades av Steiner
själv. Beuys, å andra sidan, blev den nya
impulsgivaren, och här kommer man in
på det jag kallar för postantroposofisk
konst. Jag kan jämföra detta med andra
konstriktningars utveckling; postimpressionism, postexpressionism, där den
centrala idén har förvandlats över tid.
För att förtydliga denna tanke brukar jag
skilja mellan Steiners konstbegrepp å ena
sidan och Steiners konstimpuls å den andra. Steiners konstbegrepp är förankrat i
den kristna förvandlingstanken. Det är en

sa mta l
estetik i dialog med motståndskrafterna,
där skönheten uppstår i förvandlingen av
det jordiska, av mörkret, till det som Steiner kallade för ”das Liebliche”, det kärleksfulla. En skönhet född genom kärlek.
Detta handlade dock inte om isolerade
mentala processer i förhållande till obearbetade konstobjekt eller ready-mades.
För Steiner var det viktigt att skönheten
var närvarande som en realitet, och att
förvandlingen skulle fullbordas i verket.
Steiners konstbegrepp är m.a.o. djupt, det
är krävande, och ligger därför långt ifrån
det institutionella konstbegreppet. Det
är en konst som strävar mot en radikal
förvandling av seendet, av hela vår upplevelsesfär, och innefattar medvetande
om motivets och materialets översinnliga innebörd och kvaliteter. Denna stegrade upplevelseförmåga fick man öva och
Steiner gav därför övningar, en metod.
Impulsen handlar egentligen om vägen.
Man kan se detta i samband med viljans
mysterium. Skapandets grund hänger
ihop med viljan, säger Novalis. Viljan är
i ständig process, man vet inte vad som
skall komma. Impulsen vill alltid förbinda sig med individen på ett personligt
sätt och ha ett förhållande till tidsandan.
Här ligger möjligheten till en oändlig variation av uttryck och en mångfald individuella metoder.
Därför ser vi också två strömningar inom
den antroposofiska rörelsen idag. Den
ena är mer präglad av de övningar Steiner
gav till sina elever. Man känner igen ett
särskilt organiskt stilelement, detta gäller
både skulptur och måleri. Den andra har
en mer postmodern karaktär: materialexperiment, interaktiv konst, videokonstverk, performances och processkonst.
Detta är också en övningsväg, men av en
helt annan karaktär. Intresset för konstobjektet i sig har ersatts av ett starkt fokus
på människans inre.
Vilket område hos Steiner tycker du är mest intressant och aktuellt i samtiden?
Det intressanta hos Steiner är att han förenar den modernistiska djupdykningen i
det väsensartade, essentiella, inom konsten med den postmoderna mångfalden,
koncentration på inre processer och det
utvidgade konstbegreppet. Detta gör han
ur en egen andlig uppfattning av vissa
konstvetenskapliga begrepp. Många filosofer och konstnärer tar utgångspunkt
i andliga frågeställningar: Heidegger,
Merleau-Ponty, Buber, Deleuze. De har
alla gett intressanta bidrag till en konstfilosofi, där det andliga lyser igenom. Inom
akademia talar man dock om andlighet
på ett begreppsmässigt indirekt och en-
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ligt mig, ofta på ett rätt så abstrakt sätt.
Trots all fenomenologisk strävan; inför
existensen av en reell andlig värld fylld
av krafter, väsen och identiteter, kommer
man till en gräns - hit men inte längre!
Steiner tog språnget in i en översinnlig
verklighet och detta har, begripligt nog ingen position i det akademiska. Det var
ju också den konflikt som Steiner stod
inne i inför valet att söka en karriär inom
universitetsvärlden, eller att istället förbinda sig med teosoferna.
Det konceptuella hos Steiner, handlar
inte om något förklarande och tänkt i
samband med konsten, för honom är
tankar och idéer andliga realiteter, arketyper, dynamiska fält och processer,
som verkar skapande in i varje ting, ja i
varje del av universum. Utmaningen är
att varsebli och förbinda sig med dessa i
ett skapande flöde. Den relationella och
interaktiva konsten grundar sig hos Steiner på en mycket differentierad andlig
människobild, där människans jag – förenat med Kristus-kraften - är grunden
för all personlig, såväl som konstnärlig
förvandling. Den sociala konsten handlar därför inte så mycket om rollspel eller
psykodynamiska processer, utan snarare

om att upptäcka den andres andliga potential och kunskapen att vi medverkar
till att skapa varandra.
I England finns idag en skola och ett
forskningscenter, Social Sculpture Research Unit (SSRU), som arbetar med
konstprojekt, aktioner, social skulptur,
för att bidra till medvetandet om ”den andre” och utvecklingen av ett mer hållbart,
ekologiskt samhälle ur ett antroposofiskt
perspektiv. Lärare är Shelley Sacks, författarna Wolfgang Zumdick och Walter
Kugler, som båda gett viktiga bidrag till
antroposofisk konstvetenskap.
Landskapskonsten är ett annat konstnärligt område i samtiden, där jag tror att antroposofer kan bidra på ett fruktbart sätt.
Inte i meningen trädgårdsgestaltning,
utan genom den konst som använder naturens material i flera fria sammanhang
och former. Man kan väl säga att John
Wilkes var en föregångare också här och
idag finns en impuls att använda det goetheanistiska tänkesättet i landskapskonsten på ett mer experimentellt sätt. En
intressant konstnär inom detta område
är Axel Ewald, verksam i Israel. Till hans
arbeten hör social skulptur, fristående
skulptur och objekt, scenografi, ljusdesign, trädgårdsgestaltning och teckning,
där man övar varseblivning av eteriska
formkrafter i en miljö eller ett bestämt
geografiskt sammanhang.
Steiners stora reformpolitiska projekt handlade
ju inte bara om att rädda civilisationen från en
växande materialism. Han ville också rädda
själva konsten från att bli en icke-förvandlad,
splittrad och i vissa fall även en del av en demonisk konsumtionsvärld.
En central idé hos Steiner, som jag tror
kommer att få större betydelse i framtiden, är frågan om konstobjektet som
livsrealitet i sig. All form är förknippad
med väsen, säger Steiner. Ja, även den
tillsynes döda materian är fylld av liv.
Att konstnären ”laddar” ett konstverk
med energi, är ett gängse uttryck för det
faktum att konstnären förbinder sig med
olika krafter och andliga väsen under den
skapande processen. Dessa finns i verkets
atmosfär och kan upplevas som olika kvaliteter; liv, substans, djup, o.s.v. eller motsatt ytligt, tomt, substanslöst. ”Konstverkets aura” är ett uttryck som paradoxalt
nog härstammar från marxisten Walter
Benjamin. I realiteten handlar det kanske
om denna osynliga sfär som finns omkring ett konstverk och inte direkt hänger samman med det berättade innehållet.
Steiner talade också om betraktarens roll
som skapare, men utvecklade aldrig nå-

sa mta l
gon renodlad receptionsestetik, en konstuppfattning där omgivningens mottagande av konstverket definierar verkets
värde och innehåll. Har man som betraktare ett förhållande till konsten som ett
dynamiskt kraftfält, ja då blir man också
en annan betraktare än den som bara går
förbi verket utan att fördjupa sig i det. Då
följer framförallt tanken om etiska aspekter i samband med konsten och frågan; i
vilken värld vill jag vistas?
Apropå miljön och konstverkets aura; en
annan viktig frågeställning idag är hur
tekniken verkar inom konsten. Jag har
inget enkelt svar på detta, men upplever
det som en stor utmaning inför framtiden. Om konstens djupaste strävan i alla
tider har varit förvandling, så är det svårt
att tänka sig hur det skall ske i det teknologiska fältet, som ju är programmerat.
Detta är ett stort område, som handlar
om elementarvärlden och det som Steiner kallar undersinnliga krafter, krafter
förknippade med elektriciteten, mörkret
och det demoniska. I samband med videokonstverk, installationer och interaktiva
konstverk som bygger på elektronikens
möjligheter, talar man sällan om aura, atmosfär och personlig laddning. Inte ens
om strålning! Många upplever en stor fysisk och mental trötthet inför elektronisk
konst. Hur förvandla och förlösa dessa
krafter? Även här har Steiner gett några
riktlinjer. Han tar också upp detta i sina
mysteriedramer, som en uppgift för vetenskapsmannen Strader: Att ”befrämja
livet” och ”genomskåda energins kraftspel”, för att utveckla en levande teknik.
Om vi gör våra maskiner vackra, säger
Steiner, kan de undersinnliga elementarkrafterna förlösas, för att verka konstruktivt in i framtiden. Och om det är hjärtat
som är verksamt i all sann konstnärlig
verksamhet, kan man lättare ana en väg
av möjligheter. Men svårt är det.
Om jag förstår dig rätt, så handlar det om att
utveckla ett fenomenologiskt förhållande till
konstprocessen och verket och att bli medveten
om vilka krafter vi sätter in i världen. Konst är
inte bara konst, utan frigörelse av krafter, krafter som uppstår och verkar i vår omgivning.
Om man tänker sig att den antroposofiska estetiken utgår från en sådan magisk-idealistisk
orienterad radikalitet, ja då kan man ju fråga;
varför har det inte kommit mer konst ur en specifik, antroposofisk kontext?
Man har brottats med idealbilden och
tagit steget för långt in i framtiden utan
förmågan att göra det till sitt eget. Det
har också härskat en sammanblandning
mellan områdena konstterapi, andevetenskap och fri konst. Steiner gav, som

nämnts, övningar för att konstnärerna
skulle utveckla en översinnlig upplevelse
av färg och form. Det handlade om en
meditativ praxis med särskilda färgfenomen och formförvandlingar som förebilder. Jag har full respekt för de som
har gått och fortfarande går denna väg.
Jag ser dock en begränsning när övning
och estetiskt uttryck faller samman, det
kan då lätt bli stereotypt. I den kända
Wagner-skolan i Dornach arbetar man
med formförvandling och metamorfos.
Återigen ett övningsfält. Man kan se det
som ett forskande, ett vetenskapligt förhållningssätt, där man framställer lagbundenheter och sanningar. Risken är
att det blir förutsägbart och att det ena till
förväxling liknar det andra. Konstens essens är överraskning, det nya, det som rör
sig utanför lagen. Detta nya kan bara uppstå i ett samspel mellan det personliga,
individuella, och den levande, spirituella
grund som är större än oss själva.
Vidare har den antroposofiska rörelsen
präglats av ett ”rätt och fel” tänk, något
som lätt uppstår i idealistiska rörelser.
Det pågår en aldrig sinande diskussion
om vad som är ”antroposofisk” konst”.
Jag tror att Steiner i perioder av sitt liv
plågades av djupt tvivel, även om man
inte gärna vill tro det. Ibland har jag frågat mig själv; såg han verkligen inte hur
omoget allt var runt omkring honom?
Hur antroposoferna kom att hamna i tra-

”Konstverkets
aura” är ett uttryck
som paradoxalt nog
härstammar från
marxisten Walter
Benjamin. I realiteten
handlar det kanske om
denna osynliga sfär
som finns omkring
ett konstverk och inte
direkt hänger samman
med det berättade
innehållet.”

giska konflikter, som rörde sig om vad
som var ”rätt och fel” antroposofi? Troligen såg han detta, men höll kvar sin förhoppning. Konstimpulsen kommer nog i
bästa fall att realiseras i en gång i framtiden. Eller inte alls! Jag ser det ändå som
viktigt att idéerna finns, att Steiners tro
på människans förmåga att överskrida
sig själv och hans hoppingivande budskap, som djupast sett handlar om att gestalta en bättre och sannare värld, hålls
vid liv. Jag beundrar Steiners frenetiska
optimism och handlingskraft i tiden för
första världskrigets mardrömmar och
växande fascism. Steiners hisnande utopiska framtidsperspektiv, utopiskt, inte
i meningen drömlikt eller orealistiskt,
utan som en motsats till samtidens dystopi. Ingen har på ett mer konkret och
handgripligt sätt kunnat se och faktiskt
praktisera förbindelsen mellan materia
och ande så som Rudolf Steiner.
Vad tycker du om Steiners egen konst?
Steiner var inte konstnär i vanlig bemärkelse, han var i första hand pedagog, en
som gav övningar, gjorde skisser och
målningar, som skulle tjäna som förebilder. Han visade på en väg i konsten. Några av dessa är små pärlor, lysande exempel på konstnärlig frihet och individuell
originalitet. Steiners tavelteckningar är
skapade ur en expressiv spontanitet och
framställer världar som mänskligheten
aldrig har skådat på ett papper. På så sätt
kan man mycket väl se dem som självständiga konstverk. En del målningar är
i min upplevelse överarbetade, osäkra i
komposition och teckning. Jag beundrar
Steiners sätt att skapa direkt ur hjärtat, ur
ett måleriskt meditativt flöde. Hans arbeten är osofistikerade och på ett plan kan
man kanske kalla honom naivist. Men, apropå Alf Prøsen, som det ofta visar sig;
de stora naivisterna är ofta de mest medvetna. Steiners arkitektur däremot, är
långt ifrån något amatörarbete och har i
eftertid fått stor internationell uppmärksamhet.
Hur förhåller du dig själv till Steiners impuls i
ditt eget skapande?
Jag blev tidigt inspirerad av ett av Steiners föredrag i boken ”Mikaels mission”,
där han talar om det som kallas kognitiv
yoga eller ljusandning. Detta kan man
se som en förenklad framställning av
Steiners kunskapsteori, där han visar
hur sinnesintrycken förbinder sig med
begreppen, hur inre och yttre värld blir
till en enhet i vårt medvetande. Centralt
i Steiners filosofi är ju att sinnena inte är
passiva mottagare av intryck: ”Utifrån
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verkar världstankar in i oss”, säger Steiner, ”inifrån verkar människoviljan utåt.
Sinnena har en egen aktivitet, ögonen har
en egen vilja.” För Steiner är sinnena differentierade eteriska andningsorgan. Det
är dock inte luftens andning han talar
om, så som den användes i den gamla yogan – utan ljusetern eller ljusprocessen,
tankens verksamhet inom människan.
Det finns en enstaka händelse, som aldrig händer två gånger, säger Steiner, och
det är varseblivningen. Varje varseblivning är ny, det finns inget allmänt i upplevelsen av en skön ros, den är enskild.
Sinnesvarseblivningen innehåller m.a.o.
ett skapade element i sig. Om människan
kunde upptäcka det lilla ögonblick som
ligger mellan det att yttervärlden träffar sinnena tills man blir medveten om
det, så skulle hon förstå källorna till den
konstnärliga inspirationen.
Steiner visade också hur man kan komma
fram till ett medvetande om förbindelsen
mellan det inre (subjektet) och det yttre
(objektet) genom övning, genom att iaktta
ett föremål helt avskalat från föreställningar och känslor. Även Paul Cézanne
talade om att ”registrera faktumet”, för
att sedan släcka ut och skapa ett tomrum. Vid just den punkten där de yttre
effekterna av sinnesintrycken klingar
av, i korsningspunkten mellan det yttre
och det inre, kan man uppleva en eterisk efterbild som vi i vanliga fall inte är
medvetna om. Martin Heidegger skulle
kanske kalla det en ljusning? Detta är en
arketypisk meditation, som innefattar
en rytm mellan fokuserad uppmärksamhet och utvidgat medvetande. Överförd
på konsten kan man se en liknande rytm
mellan föreställning och idé å ena sidan,
och det konstnärliga materialet på den
andra. Man står inne i en andning, en
rytm, som handlar om att bygga upp och
bryta ned, släcka ut, rörelse och motrörelse. I mellanrummet, i pausen, kan det
plötsligt hända något överraskande och
nytt, som en glimt.
Jag tror att många konstnärer kan känna
igen sig i denna process, även om den inte
är mekanisk, utan differentierad, kanske
t o m kaotisk och individuell. Det handlar
om att komma in i en befriande energi,
som håller samman sinnesvarseblivning, känsla och idé. Detta kan man göra
som en övning under själva målandet eller precis innan, som en upptakt. Jag har
själv gjort ett flertal sådana övningar.
Steiners sinneslära är överhuvudtaget
intressant för konsten, då konstnärer ju
framförallt arbetar med sinnena. Man
gjuter liv i sinnesintrycken, genom ögats
andning, örats andning, en dansare eller

eurytmist använder hela kroppen som ett
stort sinnesorgan.
Utöver det rent meditativa tillhör jag
dem som vurmar för måleriets möjligheter. Jag arbetar inte med någon metod
och min erfarenhet av färgens skapande
universum ur en kosmisk synvinkel är
nog milt sagt begränsad. Som antroposof
kan jag ändå inte låta bli att påverkas av
Steiners idéer om färg ur olika synvinklar, inte minst gäller detta färgens sammanhang med årstiderna, skiftningarna
i naturen och dess förhållande till de astrologiska tecknen och månaderna. Mina

”Det teknologiska
simulerar ofta andliga
upplevelser, men
då som en motbild.
Jag brukar säga som
Strindberg: ”Det är
synd om människorna”
och kanske är det
också lite synd om
konsten idag.”

ansikten är personifierade exempel på
detta. Jag ägnar mig också åt kristologiska teman, även om det känns svårt. Jag
kan inte mäta mig med ännu en stor naivist, antroposofen och författaren Albert
Steffen! Ibland leker jag också med objekt, detta är ett sätt att ”släppa loss.” Ett
exempel är ”Goethe-lådan” och ”Beuyslådan”. Jag är nog egentligen en mångsysslare och med åren har skrivandet fått
en allt större plats, men har man en gång
börjat arbeta med färg, då är det svårt att
sluta. Det ger en kraft i tillvaron som jag
inte kan vara utan.
Hur ser du på samtidskonsten ur ett framtidsperspektiv?
I en tidigare intervju i Cogito betecknade Odd Lindbråten samtidskonsten
som barock. Idag existerar ett överflöd,
en visuell kakofoni, som kanske också är
ett uttryck för livets obegriplighet i stort?
Det finns oerhört många verksamma

konstnärer idag, och konstvärlden har
blivit till en industri. Vissa internationellt kända stjärnskott har man kanske
inte ens hört talas om. Andlighet, tankar om reinkarnation och översinnliga
världar är vardagsmat. Ingen baxnar ens
inför föreställningar om utomjordiska
varelser, skyddsänglar eller hotande elementarväsen.
Det teknologiska simulerar ofta andliga upplevelser, men då som en motbild.
Jag brukar säga som Strindberg: ”Det är
synd om människorna” och kanske är det
också lite synd om konsten idag. Det ansträngt originella, högljudda och burleska, skapar en längtan efter det allra enklaste - en vindstilla dag, då ett streck är
ett streck, en återgång till måleriets själva
essens. Men det finns också konst som är
öppen, kommunikativ och som talar direkt ur det inre och det sedda. Kanske är
denna odefinierbara mångfald ett tecken
på att ett bilduniversum håller på att dö
ut - att konsten drar in i oss, tar boning
inom människan? Allt som allt är det väl
frågan om en närvaro, vad man än stöter
på i livet?
Vi avslutar samtalet genom att dela olika erfarenheter och sätt att närma sig måleriet. Jag
frågar hur hon vill använda tiden framöver?
Till att skriva mer, kanske också till att
planera seminarier med aktuella teman
som vi har berört i samtalet. I Norden är
vi så isolerade från det internationella
antroposofiska konstlivet, men här finns
många intressanta samarbetspartners.
Men tiden rinner iväg och jag behöver
nog minst trettio år till framåt för att hinna genomföra allt jag vill göra!
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May You Live
In Interesting
Times
Johannes Nilo
Konstutställningar med kompassfunktion som Venedigbiennalen förväntas ta
ställning till samtidens politiska läge.
Den 58 upplagan av moderbiennalen gör
det på ett raffinerat sätt. Konstkritikern
och kuratorn Ralph Rugoff, som ligger
bakom utställningen, signalerade redan i
sin första skiss för ett drygt år sedan att
han inte ser konstens uppgift i att bedriva
politik. Däremot tror han att konst indirekt kan fungera som en guide för hur vi
kan leva och tänka. Konst kan uppfylla en
social funktion. Den undervisar oss i att
tänka kritiskt samtidigt som den sprider
glädje. Denna typ av konst kommer ur en
praktik som upprätthåller flera perspektiv på en och samma gång. Motsägelsefulla föreställningar hålls i luften samtidigt.
På så vis sätts våra vanor och det vi tar
för givet som faktum ur spel och ersätts
av alternativa sätt att förbinda och skapa
sammanhang. Det viktigaste sker enligt
Rugoff efter att vi lämnar utställningen,
när vi är tillbaks i vår naturliga omgivning, det vill säga i vårt hem, i vår familj,
i vårt språk. Om utställningen fungerar
och kan kallas lyckad visar sig alltså i oss
själva. Vikten förskjuts från konstverket
som objekt till samtalet: ”the meaning of
artworks are not embedded principally
in objects but in conversations”.
Allt för ofta är utställningar inte mer än
en illustration av en idé. Besökarnas roll
begränsas då till att bejaka de slutsatser
som redan dragits. Rugoff vänder sig istället mot besökarna och lämnar över
rollen att bilda sig ett omdöme, en idé,
en teori, med andra ord att själva skapa
ett sammanhang. Det betyder att utställningen som sådan är tänkt att reflektera
konstverkets egna villkor. I vilket fall en
viss typ av konstverk och en bestämd tradition som vi förbinder med konsthistorikern Alois Riegel, konstnären Marcel
Duchamp och språkforskaren och författaren Umberto Eco. För övrigt: vi kan lägga till Rudolf Steiner till denna lista. Det
som förbinder dessa personer är övertygelsen om ”det öppna konstverket” – så
lyder titeln till en känd bok av Umberto
Eco från 1962. Det betyder att verket inte
är ett hermetiskt avslutat objekt. I stället

finner det en fortsättning i betraktaren
och i det samtal som ett utbyte med verket
utlöser.
Förvänta dig alltså inte en entydig historia. Men inte heller en uppgivenhet och
postmodern relativitet. Utställningen har
tydliga motiv och ger hänvisningar och
uppslag. Trots allt handlar det om ett försök att sätta fingret på vår tids nöd och dilemman. Ett av de starkare intrycken som
fortsatt att resonera i mig är den mänskliga blicken. Framför allt den utsatta och
uppfordrande. På mittuppslaget hittar du
ett exempel.
„May You Live In Interesting Times“
öppnade den 11 maj och pågår till 24 november. Den som inte har möjlighet att
åka till Venedig kan se två av konstnärerna representerade biennalen i Stockholm. Den 29 juni öppnar utställningen
”En serie ytterst osannolika, men extraordinära överlämnanden” på Moderna
museet med filmskaparen och konstnären Arthur Jafa och bildkonstnären Frida
Orupabo.
Bildlegend (se mittuppslaget)
Zanele Muholi, Phaphama, at Cassilhaus,
North Carolina, 2o16.
Ett monumentalt fotografi av Zanele
Muholi från Durban, Sydafrika, med en
förbipasserande besökare. Fotografen eller den ”visuella aktivisten” som Muholi
väljer att kalla sig, vill ge de som uteslutits ur historien av ett dominerande narrativ, en upprättelse: ”Jag tar tillbaka
min svarthet, som enligt mig alltid har
beskrivits av de privilegierade ”andra”.
Jag låtsas inte vara svart. Det här är min
hud, och erfarenheten av att vara svart är
djupt rotad i mig.” Fotografiet är del i en
serie Somnyama Ngonyama vilket betyder
”Var hälsad, mörka lejoninna” på isiZulu.
Varje porträtt ställer kritiska frågor om
social rättvisa, mänskliga rättigheter och
ifrågasatta framställningar av den svarta
kroppen.
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Att utveckla
ett nytt
ägandebegrepp
Gerald Häfner. ledare av sektionen
Socialvetenskapliga sektionen genomför
en kritisk revision och förnyelse av ägandebegreppet. Ett ekonomiskt liv som är
broderligt, hållbart och orienterat mot
allas väl behöver skäliga ägandeformer
för att kunna förbinda ett fritt företagsliv
med broderlighet och skydda dem mot
intrång av främmande intressen.
Vi har vant oss vid mycket. Jag menar då
allt för mycket. Det finns saker man inte
ska vänja sig vid. Dit hör frågeställningar
som har blivit så självklara för oss att vi
inte längre reflekterar över dem. Exempelvis den extremt ojämna fördelningen
mellan fattigdom och rikedom. När en
del har så mycket att de inte vet vad den
ska göra med allt och andra knappt kan
livnära sig, är det något som inte stämmer inom våra ekonomiska och rättsliga
och därmed sociala förhållanden.
Detta gäller också den framskridande
koncentrationen av (kapital-)egendom. Vi
förhärligar den fria konkurrensen. Den
förstör för monopol och garanterar friheten. Det menar vi i vilket fall. Men redan
sedan lång tid tillbaka har det motsatta
inträtt. Aldrig var marknadskoncentrationen så stor som i vår tid. Företag säljs
och köps som bilar eller grönsaker.
Tveksamt ägande av företag
Låt oss titta närmare på saken: vem äger
egentligen alla stora, multinationella
koncerner? Knappast de verkliga ”entreprenörerna”. Det är allt oftare multinationella finansinvesterare som äger dem. De
köper systematiskt världen över företag
(andelar) och utgör sedan lång tid tillbaka
en ny multinationell makt, som är (finansiellt) starkare än vilket företag som helst,
vilken stor bank som helst och (nästan)
vilken stat som helst.
Låt oss ta det amerikanska investmentbolaget BlackRock som exempel: BASF (en
av världens största kemikalietillverkare),
Bayer, Daimler, Tyska börsen och Luft-
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hansa är de största enskilda aktieägarna,
liksom hos Apple, McDonalds, Nestlé,
Exxon Mobile, Shell och otaliga andra.
2oo4 var BlackRocks förvaltade förmögenhet 3oo miljarder US-dollar, 2oo8
hade den vuxit till 1,3 biljoner och idag
belöper den sig på ofattbara 6,3 biljoner
US-dollar – med en fortsatt brant stigande tendens. BlackRock är stor aktieägare i
alla (!) 3o DAX-koncerner (Deutscher Aktienindex = DAX), liksom i 282 av de 3oo
största världsomspännande listade kapitalbolagen i västvärlden.
Felet ligger i våra ekonomiska strukturers
grundprinciper: Allt måste ha ett pris, allt
ska kunna köpas och säljas. Men det finns
en rad ting som inte kan och inte får bli
betraktat som varor. Allra främst: människan. Sedan mänskligt arbete, som inte
går att skilja från människan. Detsamma
gäller för jorden, marken, just för att den
utgör våra försörjningsmöjligheter och vi
har varken skapat den och vi kan inte heller föröka den. Inte heller ett företag kan
vara en vara. För det är en social organism, en för varje företag unik samklang
av (framför allt) människor, förmågor, behov, relationer, anlag och idéer. Den utanförstående köparen är inte realt förbunden varken med medarbetarna eller med
företagets idé eller mål. Köparen hade ett
avkastningsprojekt i sikte.
Forskning i delaktigheten
För Socialvetenskapliga sektionen betyder forskning, varhelst den är möjlig: Aktionsforskning. Vi är alltid själva en del
av det sociala, är medgestaltare och delaktiga i alla problem. I vårt arbete vill vi
därför inte bara beskriva det sociala utan
vi vill också förstå det i dess djupare kraftområden och lagbundenheter och förändra området till det bättre i meningen
av människans och samhällets framåtskridande.
Därför initierade Socialvetenskapliga
sektionen redan för 2 1/2 år sedan kunskapande samtal om ägandebegreppet.
Vårt mål var att förstå hur vi ska kunna
vidareutveckla ägandebegreppet, liksom
dess rättsliga utformning, så att det inom
ekonomiområdet ska kunna bli ett bättre
verktyg för utvecklingen av broderlighet
än det gamla begreppet, som baserar sig
på den romerska fastighets- och privaträtten.
På sin tid var denna gamla form av ägande nödvändig. Den enskilde behövde
kunna distansera sig från gruppen och
säga: ”Det här är nu mitt. Jag kan göra vad
jag vill med det!” Och lagstiftningen behövde skydda denna rätt och utesluta alla

andra från att nyttja den aktuella egendomen. Bara på det sättet kunde ekonomisk
tillväxt och frihet ske. Men i vår tid handlar det om att ta ett nytt steg: Hur kan min
frihet på bästa möjliga sätt bidra till helhetens och mänsklighetens bästa?
Företagandets mål är inte att skapa profit. I bästa fall är detta en biprodukt till
en meningsfull verksamhet för mänskligheten och världen som helhet. Just av
den anledningen blir (särskilt unga) företagare verksamma. Även medarbetare är
allt mindre likgiltiga inför vem och för
vad de arbetar. För många är det utslagsgivande att veta det.
Ägandekonferens
Under ledning av Armin Steuernagel
(Purpose AG), Götz Rehn (altnatura), Till
Wagner (GTREU), Benjamin Böhm och
Ingo Krampen (advokat), liksom Gerald
Häfner (ledare för den Socialvetenskapliga sektionen) arbetade vi ut en sådan
juridisk form och samtalade om den och
förbättrade den med en hela tiden växande krets av experter, erfarna och unga företagare. Vi beslutade oss för en slimmad
design med fokus på att bara reglera det
mest nödvändiga och som ska ge största
möjliga frihet. Sedan några veckor samtalar vi om förslaget med företagare och
politiker. Reaktionerna på denna strategi
för ett ”ansvarsägande” liksom på en ny
juridisk form ”Företagande inom ansvarsägandet” är hittills positivt.
Slutet av oktober 2o18 bjöd vi tillsammans med Purpose-nätverket och andra
medgestaltare in till en ”Ägandekonferens” som 35o människor från vetenskapen, politiken, förbund, medier, förvaltning och (framför allt) engagerade
företagsgrundare och företagare från olika branscher, riktningar och åldersgrupper deltog i. Det ser ut som om vi kan nå
våra eftersträvade mål av förvandling av
dagens äganderätt inom företag om inte
alltför lång tid, även om det säkert trots
allt kommer att ta sin beskärda tid.
Lagförslag/Web: sozial.goetheanum.org
Källa: Anthroposophie weltweit 12/18. Övers.: Red. GN
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Upptakten
1oo år tregrening
av den sociala
organismen
Walter Kugler
De hade nog föreställt sig mötet annorlunda, de tre herrarna som rest från Stuttgart för att tillsammans med Rudolf Steiner samtala om Grunderna för en saklig
uppbyggnadspolitik. “Det är helt enkelt
förfärligt hur lite förståelse Tyskland har
för utrikespolitiken“, mötte Steiner sina
gäster med i sin ateljé. Och han höll fast
vid det påbörjade temat:
“Även socialpolitiken måste idag behandlas som utrikespolitik“. Fortsatte han och
avslutade sin monolog med hänvisningen
till att han avsåg hålla fyra föredrag i Zürich, för att sedan publicera dem, vilket
också skedde den 28 april, då hans bok
Kärnpunkterna i den sociala frågan sådana de framträda i dagens och framtidens
livskrav presenterades.
Detta möte ägde rum den 25 januari
1919. De tre herrarna var Emil Molt, direktör för Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, köpmannen Hans Kühn och Roman
Boos, doktor i juridik. När Rudolf Steiner
avslutat sina utläggningar om utrikespolitiken koncentrerade sig de fyra herrarna på texten de haft med sig, Grunderna
för en saklig uppbyggnadspolitik, där de
väsentligaste tankarna i kulturarbetarnas råd i Stuttgart sammanfattats. Efter
att Steiner uttryckt en viss kritik av rådet
som sådant, försökte Molt entusiasmera
dem för att ändå utarbeta något som “vi
alla kan skriva under“ och förslog att de
skulle grunda ett förbund, “där Rudolf
Steiner kunde ha en plattform att framträda på“. Steiner kommenterade: “Vi
behöver dock ett visst stöd och support”,
varpå Molt svarade: “Antroposofiska Sällskapet är inte lämpligt för detta, det ska ju
inte befatta sig med politik.“ Rudolf Steiner till detta: “Hurså, vem har sagt det?“
Molt, Boos och Kühn, enligt protokollet:
“Skissen till statuterna“. Rudolf Steiner:
“Den är ju från 1913 och dessutom helt
passé på grund av kriget. Antroposofiska
Sällskapet kan utan problem befatta sig
med politik. Jag talar ju också hela tiden
om politik.“ – Efter några turer hit och
dit om det politiserade frimureriet i En-
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tenten frågade Hans Kühn: “Skulle Sällskapet kunna agera som parti?“ Rudolf
Steiners svar kom direkt: “Det är ingen
förening, bara ett sällskap. Den enskilde
har full frihet. För ett parti behöver man
inte välja det namnet. Även icke-antroposofer behöver kunna vara potentiella
medlemmar.“ – Hur exakt protokollet,
som Roman Boos skrev, än må vara, ett
är tydligt: Rudolf Steiner kommer alltid
med överraskningar. Här visar sig än en
gång hans i alla riktningar pendlande
rörlighet, som inte heller utesluter ett
starkt politiskt engagemang hos forskaren inom andevetenskapen.
Antroposofiska Sällskapet och politik
Hur är ordalydelsen i de antagna stadgarna (punkt 4) under Julmötet 1923? ”Politik
betraktar det (AS) icke som sin uppgift.”
Under hela den efterföljande tiden har
knappast en mening orsakat så kraftfulla
osäkerhetskänslor inom medlemskapet
som just denna och speciellt eftersom de
aktuella tidsförhållandena just utmanade
ett politiskt engagemang hos medlemmarna. En del hänvisade gärna till att Rudolf Steiner under de sista krigsåren och
förstärkt under året 1919/2o ofta talade
om politik och också uppmanade medlemmar att medverka i en nygestaltning
av den sociala organismen. Andra betonade att detta i grunden förändrats i och
med Julmötet 1923, då Antroposofiska
Sällskapet fick en ny konstitution och att
den nya hållningen fått ett motsvarande
uttryck i statuterna.
Har vi här att göra med ett motsatsförhållande eller med en konsekvens som
gav sig för Steiner ur de konkreta förhållandena? Det verkar rimligt att framhäva
det senare eftersom han i sitt öppningsföredrag 24 december själv kommenterade
denna passage vid punkt 4 i statuterna på
följande sätt: ”Denna sats behöver vi, eftersom det under tregreningstiden uppkom otaliga missförstånd ur alla möjliga
oklara förhållanden hos våra medlemmar. Antroposofi har ofta landat i uppfattningen att den vill blanda sig in i världens politiska angelägenheter – vilket
den aldrig gjort och aldrig kan göra – genom att våra vänner i tregreningssakerna
ofta närmade sig de politiska partierna,
vilket från början får ses som ett felaktigt
beteende hos dessa vänner.”
Otvivelaktigt var det så, att de angrepp
som riktades mot Rudolf Steiner och antroposofin förstärktes i samband med
Oberschlesien-omröstningen och de aktiviteter tregreningsfolket då iscensatte,
vilket fick Rudolf Steiner att göra en markant paus. Ja, att genast upphöra med
tregreningsaktiviteter på den allmänna
politiska arenan, vilket dock inte direkt

betydde att från och med nu mindre uppmärksamhet skulle ägnas åt tankarna på
en social nygestaltning.
Vi hittar en antydan om en djupare, mer
omfattande förståelse av problematiken
i den just citerade kommentaren av Steiner, nämligen att antroposofin aldrig har
”blandat sig i” de politiska angelägenheterna. Det betyder samtidigt att han inte
ville se på aktiviteterna mellan 1917 och
1921 som inblandning i de ”politiska aktiviteterna”. Då blir det också samtidigt
tydligt att argumentet, att Steiner dragit
konsekvenserna från de händelserika
åren i tregreningsrörelsen och uttryckt
dem i statuternas punkt 4, inte blir övertygande, i synnerhet som man redan 1913
i ”Utkast till grundsatser för ett Antroposofiskt Sällskap” hittar en helt likalydande formulering som i statuterna från 1923.
Ordagrant står det där: ”Likaså (som religiös propaganda, anm. WK) är från sällskapsverksamheten allt slag av politisk
eller socialpolitisk verksamhet utesluten.” Av detta kan vi dra slutsatsen att det
rådde en kontinuitet sedan 1913 gällande
förhållandet mellan Antroposofiskt Sällskap och politik och att denna hållning
än en gång bekräftades 1923. Mellan
dessa år ligger de turbulenta krigsåren,
åren av en outtröttlig insats från Steiners
sida för en nygestaltning av den sociala
organismen i tregreningsriktning.
Där politiska partier blir luciferiska och
arimanska
Ändå är det inte lätt att skapa sig en bild
av hur förhållandet till politik, till det allmänna politiska skeendet ville bli uppfattat, speciellt som Steiner själv, framförallt
året 1919, uppträdde med engagemang på
de mest olika scener för politisk meningsbildning och politiskt agerande. Han talade exempelvis inför verksamhetsråd,
industrimän, fackföreningsfolk och för
representanter för olika politiska grupper (exempelvis Socialiseringskommisionen i Würtemberg) och talade i samband
med Oberschlesien-omröstningen till
och med om politisk agitation. Omdömesbildningen försvåras av att vi upprepat möter olika Stelnerska yttranden och
hållningar i helt andra sammanhang,
som endast förmedlats fragmentariskt
eller löpsedelsartat och som dessutom
blockerar de välbekanta meningarnas,
begreppens och beteckningarnas väg till
det egentliga respektive väsentliga.
Hur Rudolf Steiner själv ville beakta
tidens händelser och förändringar, visar följande yttrande ur hans föredrag
3 mars 192o: ”Om man uppfattar tregreningen strängt är det principiellt inte
helt korrekt att inte delta i parlamentet.
Det principiellt riktiga, tregreningsmäs-

sigt konsekvent tänkt, vore: aktivera sig
vid valen, att låta så många bli valda som
kan bli valda, låta dem gå in i parlamentet och agera blockering (ty Blockierung)
i alla frågor som relaterar till det fria
andliga livet och näringslivet. Det vore
i tregrenings
anda konsekvent tänkt.”
Vilken kritisk hållning Steiner intog till
de politiska partierna kan man mycket
åskådligt avläsa ur hur han yttrade sig
under den fjärde diskussionskvällen i
Stuttgarter Grossbetriebe´s arbetsutskott.
Föredraget den 6 augusti 192o leder till
en djupare förståelse av partiväsendet.
Där framställer han ur rent andevetenskapligt perspektiv de båda stora partigrupperingarnas väsen: liberaler: luciferiskt; konservativa: arimanskt. Att detta
betraktelsesätt är nödvändigt motiverar
han inledningsvis med en fråga: ”Hur
många människor vet idag att partiåsikter är skuggor av väsensartat i andliga
världen?” – Att politikens omfattande fält
just behöver en medveten genomlysning
ur andevetenskapligt perspektiv beskrivs
också i föredraget 6 oktober 1918. Efter
att ha påpekat att sinnevärlden då och då
döljer sitt egna väsen uppmanar han till
att ”grundligt förstå dessa ting, grundligt
ta upp det i sitt eget kunskapssinnelag”,
ty ”det hör till människolivets grundkrav
i framtiden, särskilt till de krav som tidsandarna själva kommer att ställa på de
som vill söka den framtidskunskap som
vill utveckla vilja inom något område.
Alldeles särskilt måste man gripa tag i de
andliga kulturgrenarna, teologi, medicin, juridik, filosofi, naturvetenskap, teknik och själva det sociala livet och till och
med politik; politik, ja, ja sannerligen,
även denna märkvärdiga bildning! Det
tiden förstår måste föras in i allt detta, in
i det som kommer ur andevetenskapen.”
Politik är andligt krig
En nyckel till att svara på frågan vad Rudolf Steiner förstår som det essentiella,
som själva väsendet i politiken, hittar
man i det tredje seminaristiska samtalet inom ramen för Nationalekonomiska
kursen sommaren 1922. Där heter det:
”Det politiska är i världshistorien en sekundär produkt. Det beror helt och hållet på de primitiva, kanske till och med
högst osympatiska men ärliga maktförhållanden som krig mellan människor
generellt har antagit. Man kan visserligen
inte säga att krig är fortsättningen på politiken, men bara med andra medel, men
politiken är det moderna kriget överfört
till det andliga. Ty detta krig är beroende
av att man lurar motståndaren, att man
arrangerar situationer som förvillar honom. Alla kringgående operationer i krig,
allt möjligt som inte är direkta öppna an-
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grepp, beror på motståndarens förvillelser. Och fältherren kan tillskriva sig desto större förtjänster, ju bättre han lyckas
lura fienden. Överfört på det andliga området är det just politiken. Ni hittar exakt
samma kategorier i politiken. – När man
talar om politik vill man gärna säga: man
måste sträva efter att politiken övervinns
i allt, till och med i politiken. För egentligen har vi en verklig politik först när allt
som utspelar sig på det politiska fältet utspelar sig i rättsliga former. Då har vi just
själva rättsstaten.”
I det Rudolf Steiner uttalar om politikens
väsen i det nationalekonomiska seminariet kan vi se vad som är det egentliga framtidsperspektivet i hans tankar och även
hans handlande under tregreningstiden:
hans insatser då står inte i motsatsställning till synpunkterna i statuterna från
1913 och 1923, utan han började, genom
att upprepat påtala nödvändigheten av en
tregrenad social organism, förvandla det
politiska landskapet, den politiska förståelsen i riktning mot en ny förståelse av
rättssfären, i riktning mot nya rätts- och
därmed också politiska förhållanden.
En som anade vad Steiners överläggningar syftade till, var den tidigare ministern
i den norsk-svenska unionsregeringen,
Sigurd Ibsen, son till diktaren Henrik Ibsen. Han behandlade mot slutet av sin år
1925 publicerade artikel Politikens motsättningar Rudolf Steiners tregreningstankar ingående och drog följande slutsats: ”Å andra sidan är det för staten inte
nödvändighet att ingripa i ekonomiska
livet, lika lite som den behöver blanda sig
i det andliga livet, kulturlivet: Den kan
mycket väl endast och allena bestå som
politisk-juridisk inrättning.”
Det som kommer efter staten
Rudolf Steiner karakteriserade rättslivet
som den plats där de myndiga människorna reglerar och gestaltar sina ömsesidiga förhållanden. Det i rättslivet som
ska utvecklas som kunskapsledande motiv har han redan formulerat i sina Kommentarer till Goethes naturvetenskapliga
skrifter: ”Rättsuppfattningar och moralbegrepp kommer och går med folken, ja
även med individerna. Det är alltid individualiteten som är normgivande.” – I
denna mening får ett yttrande av Rudolf
Steiner i föredraget 15 januari 1916 en
särskild betydelse. Där talar han om den
italienska filosofen och teologen Antonio
Rosmini. Hans framställning kulminerar med orden att Rosmini har löst ut begreppen ur det nominalistiska och fört in
dem i upplevelsesfären. Annorlunda uttryckt: Rosmini har fört över begreppen
från det fysiska in i det eteriska. Fokuserar man nu på Rosminis rättsuppfattning

(filosofin om rätten) kan man kanske ana
vad Rudolf Steiner menade. Hos Rosmini
heter det: ”Människans person är den
substantiella mänskliga rätten och därför
också rättens väsen.”
Samtidigt har tanken med rättsstaten på
ett omfattande sätt präglat de flesta moderna industristater. Inte desto mindre
kunde den av Rudolf Steiner kritiskt betraktade monoliten, enhetsstaten fortfarande hävda sig själv. Steget från rättstaten till rättslivet återstår alltså att tas. Så
länge politik betraktas som ”det moderna
kriget överfört till det andliga”, så länge
kan det inte heller vara föremål för aktiviteter att utveckla av Antroposofiska
Sällskapet, vara impulserat av Sällskapet.
Men ju mer en förståelse för rättens väsen
uppstår inom antroposofiska kretsar och
också visar sig i konkreta handlingar,
desto angelägnare blir det att föra in den
vunna förståelsen och erfarenheterna i
vår tids offentliga diskurs.
Vilken njutning att tala om politik med
Steiner!
Det var i april 1926. I den franska tidningen Le Matin´s redaktion samtalade
två journalister: Arved Arenstam och
Jules Sauerwein. Den senare hade just
kommit tillbaka från Rom där han hade
blivit ögonvittne till attentatet på Mussolini. ”Hur hade det varit möjligt att denna
händelse skulle ha kunnat ske utan Sauerweins närvaro?” frågade sig Arenstam
för att med rödpenna stryka under den
andres betydelse. – I det följande samtalet
uppstod efterhand ett flerskiktat porträtt
av den exceptionella journalisten och sedan hade Arenstam en sista fråga: ”Vilket
människomöte under dessa sjutton år
har varit mest intressant för er?” – Sauerweins svar: ”Jag har lärt känna nästan alla
monarker på jorden, nästan alla premiärministrar och marskalker. Men ingen har
gjort ett mer bestående intryck på mig än
den österrikiske filosofen och ockultisten
Rudolf Steiner. Han är den mest intressanta man jag mött i mitt liv. Jag lärde
känna honom i Wien och vi har förblivit
vänner fram till hans död förra året. Jag
besökte honom regelbundet i hans härliga
hem i Dornach utanför Basel, som för tre
år sedan föll offer för en skändlig brandanstiftan. Statsmännen – hur mäktiga de
än var – gav mig alltid intryck av att vara
skådespelare, som inte var helt säkra på
sina roller. Men vilket nöje det var att tala
politik med Steiner! Bara någon med ett
så stort och rikt förstånd har också möjlighet att med en sådan exakthet analysera de enskilda problemen.”
Walter Kugler studerade musik, pedagogik
och politik, doktorerade och undervisade vid

universitetet i Köln och andra vetenskapliga
institutioner och var sedan 2oo3 ledare för Rudolf-Steiner-Archiv i Dornach och co-kurator
till otaliga utställningar världen över. Sedan
2oo8 är han Professor of Fine Art vid Brookes
University i Oxford. Hans senaste publikation:
”Liebe und Freiheit. Die Wandtafelzeichnungen Rudolf Steiners und ihre Geschichten”,
Stuttgart 2o17.
Källa: Das Goetheanum nr 9, 2o19. Övers.: Red. GN
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Mannen som
möjliggjorde
Waldorf
Jens Heisterkamp
År 1919 grundades waldorfskolan i Stuttgart (Tyskland), där en av de kraftfullaste
aktörerna var företagaren Emil Molt. Ursprungligen var en socialpolitisk reformvilja utslagsgivande. Skolan skulle vara
tillgänglig för alla sociala skikt som en Enhetlig Folk- och högre Skola. Dietrich Esterl
har genom sin biografi om Molt upprättat
ett minnesmärke över skolgrundaren:
Dietrich Esterl:
EMIL MOLT 1876 – 1936
Göra det som krävs
344 sidor med 118, till dels färgfotografier
Specialpris € 1o
Beställning:www.info3.de
Esterl var själv elev på waldorfskolan på Uhlandshöhe och började där 1945, precis efter 2:a
världskrigets slut. Skolan hade precis återupptagit sin verksamhet efter förbudstiden. Han
studerade efter skolan historia, germanistik,
filologi, filosofi och politik och återvände sedan
till Waldorfskolan som högstadielärare. Han
var också aktiv i lärarutbildningen, Waldorffederationen i Tyskland och i internationellt
Forum för Waldorfpedagogik, samt i Fria Högskolan för Antroposofi.
Att det en gång skulle uppstå en pedagogik ur antroposofin har speciellt att göra
med rökning, eftersom waldorfskolan
centralt var beroende av cigarettfabrikanten Emil Molts handlingskraft. Vem
var han?
Dietrich Esterl beskriver i sin biografi
vilken kom ut 2o12 Molt som en originell
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”på tvärsen-tänkare”. Molt hade förmågan att genomföra sina planer även när
stort motstånd rådde. Han var klasskamrat med Herman Hesse i Calw, förlorade tidigt bägge föräldrarna och kom
i kontakt med den ekonomiska världen
genom den forsterfamilj han hamnade i.
Tämligen ung blev han själv ekonomisk
entreprenör, ensam och öppen för världen. Från år 19o2 tillhörde han tillsammans med sin fru Berta kretsen kring
Rudolf Steiner. Samtidigt lyckades Molt
bli jämbördig partner i Waldorf Astoria
Cigarettenfabrik och bara 3o år gammal
avancera till direktör för en firma med
ett världsnamn. Molt organiserade tidigt inspirerad av antroposofin kurser i
sin fabrik för sina anställda inom ramen
för arbetarbildningsskolan och skapade
genom sin interna tidskrift Waldorfnachrichten ett eget pr-organ. Som erfaren och försedd med kontakter till rika
företagare, övertog Molt viktiga uppgifter
vid finansieringen av Goetheanumbyggnaden i Dornach, Schweiz, från och med
1912. Genom detta stod han i tät arbetskontakt med Rudolf Steiner, för vilken
han också senare organiserade en Mercedesbil inklusive chaufför för Steiners
resor mellan Dornach och Stuttgart.
Krigsslut, tregrening och fri skola
Till dessa hörnstenar tillkom ytterligare en avgörande faktor i samband med
världskrigsfiaskot: Steiners samhällspolitiska engagemang under mottot tregrening av det sociala livet. Frihet, jämlikhet
och broderskap måste enligt Steiner gälla
som ledord för hur ett modernt samhälle
borde struktureras. Endast genom en
motsvarande strukturering kan den sociala organismen utvecklas hälsosamt till
sina tre grundläggande beståndsdelar:
ekonomiska livet efter broderlighetens
princip, rättslivet efter jämlikhetsprincipen och kulturlivet/andliga livet efter
frihetsprincipen. Molt hade redan hösten
1917 fått reda på Steiners bemödanden att
försöka vara delaktig i nyuppbyggnaden
av den kollapsande samhällsordningen
efter världskriget genom kontakter med
ledande politiker. Den 9 november 1918,
vapenstilleståndsdagen och utropande
av republiken, lyssnade Molt till ett föredrag av Steiner i Dornach, där han uppmanade åhörarna att vara lyhörda för det
som krävdes av var och en. ”Gör vad förhållandena kräver” lydde Steiners motto,
något Molt personligen lystrade till. Det
adekvata tillämpningsområdet lät inte
vänta på sig.
Ty enligt principen för ett fritt kulturliv
i tregreningens mening, är ett skolväsen
helt oavhängigt av staten, mycket väsentligt. Under de virriga förhållandena i det

tyska sammanbrottet drabbades Molt
under ett samtal med en av sina anställda
av den tändande idén om en egen skola:
en av hans mekaniker berättade strålande för Molt att en enkel cigarettarbetares barn hade lyckats ta studenten – den
gången ett verkligt undantag. Molt insåg
att det i det rådande skolsystemet fattades
en ”enhetsskola” utan social selektion.
I skolan som föresvävade honom skulle
”inte bara söner och döttrar till de välbärgade, utan även de enkla arbetarnas barn
ha möjlighet att tillägna sig den bildning
som i vår tid krävs för att stiga upp till en
högre kultur”, vilket han senare vid skolans öppning formulerade.
Ytterligare en aspekt var lika viktig för
Molt – den politiska dimensionen: januari 1919 hade Molt fört livliga samtal med Steiner i Dornach om hur man
skulle kunna aktivera tregreningsidén
i Tyskland . Det anslutande ”Uppropet
till kulturvärlden” som ”tregrenarna”
hade initierat och Steiners påbörjade föreläsningsverksamhet för de stora industriföretagens arbetare, möjliggjordes i
huvudsak genom Molt och hans kontakter inom näringslivet. Den dramatiska
diskussionen i Weimar om den framtida
konstitutionen skulle bereda vägen för ett
från staten oavhängigt kulturliv genom
exemplet med en fri skola.
En entreprenör leker öde
I sin biografi betecknar Molt 23 april 1919
som waldorfskolans ”egentliga födelsedag”. Den dagen förde han ett ”skolgrundningssamtal” med Steiner, liksom
de blivande lärarna Karl Stockmeyer och
Herbert Hahn. Samma dag höll Steiner
också ett föredrag för Waldorf Astorias
arbetare om nygestaltning av samhället.
Efter föredraget författade arbetarna en
resolution till Würtembergische Landesregierung med innehållet att Rudolf Steiner skulle få uppdraget som rådgivare
till regeringen. Petitionen blev inte framgångsrik. Steiner blev inte politiker, men
väl skolledare för waldorfskolan strax
därefter. Som startkapital för projektet
ställde Molt till en början 1oo ooo mark
till förfogande – som Steiner lakoniskt
kommenterade med ”ett nätt bidrag”.
Men en stor svårighet kvarstod: hur skulle de rättsliga ramarna för en privatskola
se ut? Här spelade en lyckosam förbindelse till Stuttgarts regering och den nya
kulturministern Heymann (SPD) en stor
roll. ”Heymann hade säkert ur sin socialistiska hållning sympati för Molts idé att
skapa en skola för arbetarbarn.”, menar
Dietrich Esterl (författaren av Moltbiografin). Heymann letade ur arkiven fram

en lag från 1836 som tillät privata skolor
och dessutom att i skolan som nu skulle
grundas kunde lärarna själva leta upp de
lärare de behövde. Redan den 13 maj delade Heymann ut godkännandet – för en
waldorfskola som inte ens hade en skiss
till sin fysiska existens.
Även en passande byggnad saknades.
Fjorton dagar efter skoltillståndet, den
3o maj, undersökte Molt och Steiner utflyktslokalen Zur Uhlandshöhe i utkanten av Stuttgart, som var till salu. Steiner
tyckte om lokalen och tomten och Molt
tog av sin privatförmögenhet och köpte
fastigheten omgående för 45o ooo riksmark. ”Det var i grevens minut för kort
därefter hade köpet knappast varit möjligt på grund av att den galopperande
inflationen satte igång”, skriver Dietrich
Esterl. Molt betalade också den nödvändiga ombyggnaden. Rent juridiskt var
waldorfskolan i början en del av WaldorfAstoriafabriken, lärarna var anställda av
firman. Waldorf-Astoria betalade även
arbetarbarnens skolavgifter. Inget tvivel råder: Molt är den drivande kraften
och waldorfskolans egentliga fader. Men
redan på våren 192o grundade han Waldorfskoleföreningen som verksamhetsansvarig och separerade en allmän, till
och med internationell målsättning från
det individuella företaget i Stuttgart.
Waldorfskola utan waldorfläroplan
Trots dessa yttre lyckliga omständigheter fanns ännu ingenting av det pedagogiska konceptet ”waldorfskola”, och detta
ända till strax före öppnandet. ”Steiners
egna föreställningar gick till en början i
riktningen av en realskola, liknande den
han själv hade upplevt i Österrike”, menar Estrl. Det fanns ännu inte en speciell
waldorfläroplan. De senare waldorftypiska elementen som huvud-/epokundervisning eller formteckning etc. var ännu
inte påfunna. Molt och Steiner bad i april
antroposofen och läraren Karl Stockmeyer att skissa en första läroplan och hålla
utkik efter lärare. Waldorfpedagogik utvecklades efterhand i det praktiska livet.
Augusti 1919 trädde den nya Weimarförfattningen i kraft i Tyskland. Från
21 augusti till slutet av den första septemberveckan höll Steiner de föredrag i
Stuttgart som fram till våra dagar gäller
för waldorfpedagogikens grunder. Inom
några dagar såg – liknande en störtförlossning – de ur antroposofin utvecklade
riktlinjerna för en framtida pedagogik
dagens ljus: på förmiddagen föreläste
Steiner om människokunskap som grund
för pedagogiken, vid middagstid gav han
konkreta didaktiska råd och på sena eftermiddagen ägde de seminaristiska
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samtalen rum. Det tillträdande kollegiet
– sammanlagt knappt mer än ett dussin
åhörare – var närvarande och dessutom
några få gäster och naturligtvis Emil
Molt och hans fru Berta. 7 september
slutligen, skedde det festliga öppnandet
av waldorfskolan – för Steiner själv inget
mindre än en ”kulturgärning”, samtidigt
var det för Molt ”höjdpunkten i hans liv”.
Källa: info3 . Översättning: Red. GN

Namnet ”Waldorf”
går tillbaka på den tyske Johann Jakob
Astor som på 17oo-talet utvandrade från
Walldorf (dubbel l) i Baden, Tyskland till
Amerika, där han som framgångsrik företagare blev sin tids rikaste man. Hans
efterföljare grundade det berömda hotellet Waldorf-Astoria på Femte avenyn i
New York och även cigarettimperiet med
samma namn.
I början av 19oo-talet övertog Marx
und Müller, cigarettfabrikanten från
Hamburg, marknadsrättigheterna för
Tyskland. Emil Molt engagerade sig som
jämställd partner i det nygrundade Waldorf-Astoria Company Hamburg-Stuttgart. 19o6 blev han direktör för företaget
och utvecklade Waldorf-Astoria till en
cigarettfirma med ett världsnamn. ”Jag
upplevde inte tobaken som en handelsvara utan som något poetiskt”, fastslog Molt
vid ett tillfälle. Under hela sitt liv sörjde
han för att lärarkollegiet i Stuttgart alltid
var rikligt försörjt med cigaretter.

forsk ning

Några axplock
ur Christian
Rittelmeyers
pedagogiska
forskning
Bo Dahlin
Christian Rittelmeyer, född 194o, är numera pensionerad tysk professor i utbildningsvetenskap (Erziehungswissenschaft)
och har publicerat oräkneliga vetenskapliga artiklar och böcker om pedagogik.
Han var verksam vid universitetet i Göttingen och specialiserade sig på psykologiska, filosofiskt-antropologiska och historiska aspekter av pedagogiken. Han var
också intresserad av att utveckla pedagogikens forskningsmetoder. Friedrich
Rittelmeyer, välkänd präst inom Kristensamfundet, var Christians ”Großonkel” (farfarsbror) och han kom genom sin
familj tidigt i kontakt med antroposofin.
Waldorfpedagogiken tycks också ha varit en kontinuerlig inspirationskälla för
hans forskning.
Tyvärr är väldigt få av Rittelmeyers texter
översatta till engelska eller svenska. Det
är synd, eftersom hans forskning enligt
min mening är ett strålande exempel på
hur waldorfpedagogiska idéer och begrepp kan relateras till den mer konventionella pedagogiska forskningen på ett
konstruktivt och fruktbart sätt. Syftet
med den här artikeln är att peka på några
få exempel på just detta.
Heuristisk forskning
Rittelmeyer använder Steiners pedagogiska idéer och begrepp på ett heuristiskt
sätt. Det kan man göra på (minst) tre olika
sätt: 1) man kan via Steiner kommer på
nya hypoteser vars hållbarhet kan testas
med vanliga pedagogiska forskningsmetoder; 2) man kan omtolka betydelsen av
redan etablerade empiriska fakta; 3) man
kan återupptäcka forna tiders och kulturers insikter i människans natur och
utvecklingsmöjligheter. Ett exempel på
det sistnämnda är Rittelmeyer (2o1o [se
referenslistan]). I denna artikel diskuterar Rittelmeyer idén om de fyra temperamenten och visar hur den kan spåras som
en bakomliggande, implicit struktur i en
modern psykologisk modell om männis-

kans temperament (Buss, 1991; se nedan).
I andra arbeten (t ex 2oo2; 2oo7) exemplifierar Rittelmeyer de två andra typerna
av heuristisk forskning; jag återkommer
till dem.
Jag ser Rittelmeyers forskning som ett
utmärkt exempel på hur en pedagogiskt
inriktad ”Philosophie der Menschlichkeit”
kan gestalta sig. Steiner menade ju att den
antroposofiska människokunskapen kan
förena sig med den rent filosofiska antropologin (antropos + logos = läran om
människan) till en övergripande Philosophie der Menschlichkeit som omfattar båda
kunskapsfälten: det som kan nås genom
våra vanliga sinnen och det som bara nås
genom översinnlig varseblivning. Dessa
två är helt kompatibla med varandra och
förhåller sig enligt Steiner som ett fotografi till sitt negativ.
Om temperamenten
Waldorfpedagogikens idé om de fyra
temperamenten har varit ämne för kritik och många hånfulla kommentarer
från olika håll, eftersom den synbarligen
saknar all vetenskaplig grund och helt
skrotats av den moderna psykologiska
forskningen. Men de olika psykologiska
kvaliteter som representeras i de fyra
temperamenten kan skönjas som implicita i den så kallade EAS-teorin om temperamenten, utvecklad av Arnold Buss
(1991). Buss’ teori tillhör den gren av modern psykologi som länkas samman med
evolutionsbiologin. Den fokuserar därför
på den kroppsliga organismens beteendemässiga uttrycksformer. Teorin baserar sig på tre variabler av sådana uttryck,
nämligen emotionalitet (E), aktivitet (A),
och socialitet (S). Emotionalitet varierar
från att leva med starka, intensiva känslor och känslouttryck till att ha ett mera
lugnt och harmoniskt känsloliv. Aktivitet
varierar från att tycka om att göra saker
och uppvisa hög energinivå i sina handlingar till att hellre ta det lugnt och sitta
still. Socialitet, slutligen, varierar från
att vara öppen gentemot andra människor och tycka om att vara tillsammans
med folk till att vara tillbakadragen och
inte ha något emot att vara ensam. Kanske är det lätt att se att dessa egenskaper
också är väsentliga för de klassiska fyra
temperamenten? Kolerikern har starka
känslor (E+), hög energi i sina handlingar
(A+), men är inte särskilt social (S-). Sangvinikern har inte ett särskilt intensivt
känsloliv (E-), men är mycket aktiv (A+)
och social (S+). Flegmatikern tenderar
att vara social (S+) men är varken energetisk eller intensivt emotionell (A- och
E-). Melankolikern är varken social eller
särskilt aktiv (S- och A-), men intensivt
emotionell (E+). Således kan man se Buss’
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EAS-modell som en transformation av de
fyra ideala typer som konstituerar den
klassiska temperamentsläran. Temperamentstyperna är ideala i den meningen
att ingen människa är enbart koleriker,
eller sangviniker etc. Vi är alla blandformer av de fyra, även om ett temperament
kan vara dominerande i vissa avseenden.
På samma sätt är det i Buss’ teori sällsynt
att människor hamnar på någon av de tre
variablernas extremvärden.
Detta resonemang ska nu inte ses som
ett bevis för att idén om de fyra temperamenten är sann. Det visar bara att den
klassiska temperamentsläran har lika
mycket fog för sig som Arnold Buss’ EASteori, som alltså bygger på tre variabler,
istället för fyra. I sin artikel går Rittelmeyer mer detaljerat in på anledningarna
till detta.
Indoktrinerande leksaker
I boken Kindheit in Bedrängnis (2oo7)
diskuterar Rittelmeyer många av de
förhållanden i det moderna samhället
som – särskilt i Waldorfkretsar – anses
hota barns utveckling. Denna bok finns
faktiskt översatt till engelska och är tillgänglig gratis som e-bok på http://waldorflibrary.org/books/3/view_bl/
52/
ebooks/179/childhood-under-threat-ebook. Ett intressant exempel är hans diskussion om barns leksaker. Steiner menade
som bekant att leksaker för små barn bör
inte vara för realistiskt utformade, de bör
lämna stort utrymme för barnens fantasi.
Sedan Steiners tid har leksaksindustrin
lierat sig med film- och andra mediaproduktioner och utvecklats tusenfalt,
oftast i motsatt riktning mot vad Steiner
skulle ha önskat. Dockor och många andra leksaker blir mer och mer realistiska
avbilder av de verkliga fenomenen. Pedagogiska reflektioner och kritik av denna
utveckling är sällsynt utanför Waldorfvärlden. Rittelmeyer lyfter bland annat
fram den världsbilds-indoktrinering som
kan förekomma på detta område, och tar
som exempel de så-kallade transformers:
plastleksaker – ibland med elektroniska
eller digitala delar – som kan konverteras
till olika slags varelser, som t ex ett djur,
en robot eller en maskin, och en människa.1 Det outtalade budskapet i en sådan
leksak ligger naturligtvis helt i linje med
den materialistiska och teknikcentrerade naturvetenskapen: människan är ett
djur; den levande organismen är en mekanism (se vidare Rittelmeyer, 2oo7, kap
3). Det finns en viss parallell här med vad
Steiner varnar för kommer att hända med
människan om inte den andliga kunskapen får större genomslag i kulturlivet.
Kroppen kommer att ”animaliseras” och
tänkandet kommer att mekaniseras…

Skolans arkitektur

Referenser

Ett sista exempel gäller elevers upplevelse
av skolarkitektur. Här rapporterar Rittelmeyer (2oo2) resultat från undersökningar som han och hans kollegor har gjort.
Studierna är mycket småskaliga men resultaten är så intressanta att de borde motivera större undersökningar. Vad gäller
färg fann man att en del barn reagerade
med lätt temperaturökning i bröstregionen på rött och gult, och minskning vid
åsynen av blå-vita nyanser. Detta är i linje
med Steiners rekommendationer att ha
röd-gula nyanser på klassrumsväggarna
i de tidiga skolåren, för att aktivera ”mittenmänniskan”.
I en annan, likaledes småskalig undersökning fick elever tala om hur de upplevde fotografier på olika typer av skolbyggnader. Samtidigt som de talade mätte
man deras ögonrörelser och pupillernas
grad av öppen- eller slutenhet. När de tittade på en betongtung och fyrkantsformig byggnad med rader av lika stora rektangulära fönster uttryckte barnen ofta
känslor av ogillande eller olust. Dessa
upplevelser hängde samman med mer
slutna pupiller, vilket är ett fysiologiskt
korrelat till känslor av antipati. Om man
betraktar denna fysiologiska respons fenomenologiskt, som en kroppslig gest,
kan den förstås som ett omedvetet uttryck
för ”jag sluter mig” och/eller ”det blir
mörkare” (se Rittelmeyer, 2oo2, s 61). Det
krävs inte mycket fantasi för att föreställa
sig hur en sådan undermedveten känsla
bland många elever för skolans byggnader påverkar skolans allmänna atmosfär.
Rittelmeyers studier på detta område kan
relateras till andra undersökningar, som
visar att en skolas känslomässiga atmosfär har stor betydelse för elevernas lärande (Spitzer, 2oo9). Barnens känsla av
tillhörighet till skolan samvarierar också
med deras studiemotivation (Resnick,
Bearman, Blum, et al., 1997). När eleverna
känner sig hemma och trygga har de större benägenhet att anpassa sig till skolans
normer och anstränga sig i sina studier.
Rittelmeyers undersökningar visar alltså
att även skolans arkitektur kan inverka på
dessa viktiga ”atmosfäriska” kvaliteter.
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1. För ett exempel, se https://www.amazon.co.uk/
Transformers-Robots-Disguise-3-Step-Grimlock/dp/
BooP95Q2VC/ref=sr_1_3?s=kids&ie=UTF8&qid=1479
717353&sr=1-3&keywords=transformers.

Berit Fröseth
Läs samtalet på sidan 6.

Berit Frøseth, ”Goethes universum”, låda i trä och akryl, (17.5 x 25 cm).
Läs mer på sid 4o.

Robyggehuset i Ytterjärna
Den gamla matsalen är nu ny verksamhetslokal för
Antroposofiska sällskapet, fr.o.m. våren 2o19.
Den 24 maj var det invigning. Läs mer på sid 3.

Emil Molt * 1876 † 1936.
Läs krönikan på sidan 16.

Bildlegend
Zanele Muholi, Phaphama, at Cassilhaus, North Carolina,
2o16.
Ett monumentalt fotografi av Zanele Muholi från
Durban, Sydafrika, med en förbipasserande besökare.
Fotografen eller den ”visuella aktivisten” som Muholi
väljer att kalla sig, vill ge de som uteslutits ur historien
av ett dominerande narrativ, en upprättelse: ”Jag tar
tillbaka min svarthet, som enligt mig alltid har beskrivits av de privilegierade ”andra”. Jag låtsas inte vara
svart. Det här är min hud, och erfarenheten av att vara
svart är djupt rotad i mig.” Fotografiet är del i en serie
Somnyama Ngonyama vilket betyder ”Var hälsad, mörka
lejoninna” på isiZulu. Varje porträtt ställer kritiska
frågor om social rättvisa, mänskliga rättigheter och
ifrågasatta framställningar av den svarta kroppen.
Läs krönikan på sidan 13.

Mats-Ola Ohlsson´s öppningstal
Den 24 maj var det invigning av nya verksamhetslokalen för
Antroposofiska sällskapet, Robyggehuset i Ytterjärna. Läs mer på sid 3.
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Den digitala
sfinxen
Edwin Hübner
För etthundra år sedan brakade Mellaneuropa ihop. Samtidigt grundades en pedagogik som vill förverkliga ett nytt paradigm på ett praktiskt sätt: Det skall tas på
allvar att människan är ett själsligt-andligt väsen, som inkarnerar ut ur en andlig
tillvaro in i en fysisk kropp. Pedagogerna
bör därför vara medvetna om att de med
sitt arbete fortsätter något, som har haft
sin början långt före födelsen. Hur ter sig
den uppgiften idag i de digitala maskinernas tidsålder? (Wolfgang Held)
Vid varje inkarnation förs två motsatta
processer samman. Det är å ena sidan
den tekniska världen som har utvecklats
under en mångtusenårig process. I varje
Smartphone som ligger i rockfickan har
millioner av timmar flutit in under vilka
ingenjörer gjort sig tankar och har experimenterat. Allt vi är omgivna av som
kultur som blivit till, i synnerhet allt tekniskt, har sin upprinnelse i det förgångna. Dagligen föds ungefär 4oo ooo barn
in i den här världen. Med varje barn kommer något nytt in i världen. Varje födelse
är en ny början, är verkligen framtid. Pedagogernas uppgift är att verka förmedlande i detta spänningsfält mellan det
som blivit till genom mänskligheten och
den individuella framtiden.
Det osjälviska pedagogiska rummet
Hur finner barnet den rätta omgivningen
så att det på ett sunt sätt kan leva sig in i
det som har blivit till under mänsklighetens utveckling?
En bild för det är växandet under embryonaltiden. Under första och andra månaden efter konceptionen bildas ett hölje,
funktionellt och omnipotent. Embryot
finns i höljet bara som ett första anlag. I
skyddet av detta hölje som också ger näring, kan barnets kropp utvecklas. Höljet
som organ övertar till att börja med alla
funktioner som kroppen ännu inte själv
kan åstadkomma. Men så snart kroppen
är i stånd till att utföra en funktion slutar
höljet som organ med motsvarande aktivitet. I slutet sker då en tvåfaldig födelse;
det som har vuxit fram ur anlagen och
höljet vilket vissnat bort.
Man kan förstå detta hölje som urbilden för det pedagogiska rummet. Det

skyddar barnet från det som det ännu
inte kan klara av själv, men det drar sig å
andra sidan sakta tillbaka och ger plats
för barnets egen aktivitet. Tillsammans
utformar föräldrar och pedagoger detta
pedagogiska rum. Detta osjälviska pedagogiska rum orienterar sig efter barnets
utveckling, ingenting sker för tidigt, inget för sent.
Idag är problemet att höljet har hål, så
att säga. Ofta skyddar det för lite men
ger heller inga utvecklingsmöjligheter.
Man ger tekniska prylar till barnen
alldeles för tidigt, innan de egentligen
kan umgås med dem. Samtidigt ger man
barnen och ungdomarna för få möjligheter att kunna förstå och umgås med den
digitala teknologin. Här är en del att göra
hos både föräldrar och pedagoger.
Maskinen på väg till människan
Genom att James Watts förbättrade
ångmaskin på 17oo-talet började kraftmaskinernas era. Under 18oo-talet tillkom elektromotorn, tvåtaktsmotorn,
Ottomotorn och till sist dieselmotorn.
Mot slutet av 18oo-talet kom telefonen,
fonografen genom Thomas Alva Edison,
något senare grammofonen och i början på 19oo-talet radion. 1895 presenteras de första filmerna för offentligheten.
Kring 19oo höll ljud- och bildmaskinerna intåg i den mänskliga kulturen.
I mitten på 19oo-talet tillkom datorn.
Datorernas prestanda växte exponentiellt, vilket hade sin inverkan på alla maskiner. I Japan började man 197o med att
forska och undersöka om det skulle vara
möjligt att gå på ett maskinellt sätt. Försöken var framgångsrika. Idag finns det
i hela världen maskiner - robotar - som
utan möda kan gå upp och ner för trappor
och röra sig i oländig terräng. Så som vi
människor kan framställa fotografier av
oss så har vi duplicerat vår förmåga att
gå. Robotar som kan gå, vilka därigenom
blivit självständiga, är avbilder av vår förmåga att gå. Man kan formulera det så:
För att fortare komma från ett ställe till
ett annat var det fram till 197o människor
som manövrerade kraftmaskinerna. Från
och med 197o går maskinerna själv dit de
ska.
Människans förhållande till datorer
som styrs med ljud förändrade sig när
dataingenjören Josef Weizenbaum 1966
utvecklade ett dataprogram som simulerade en psykologisk frågeteknik. Fram
till 1966 talade människor genom apparater med andra människor (telefon).
Från och med 1966 börjar människor tala
med apparater och maskiner som om det
vore människor. Siri i Iphone, Cortana
inom Windows 1o och Alexa från Amazon
har blivit till "samtalspartners" för män-

niskan. Men också förhållandet mellan
människa och dator har förändrats. Ända
in på sextiotalet använde människor räknemaskiner för att med deras hjälp snabbare kunna beräkna saker. I och med de
första system av artificiell intelligens
börjar epoken då maskinerna kalkylerar
utan människans inblandning. AI framstår för människan som en tänkande
motpart. Ja, det blir till och med så att AI
börjar beräkna människan och styra henne på ett subtilt sätt. Maskinerna blir alltmer till en slags personifierad motpart,
till en med-maskin som är i färd med att
ersätta med-människan.
Den digitala sfinxen
Hösten 2o17 presenterades i Saudiarabien
på en tillställning för investerare ett redskap med kvinnligt utseende. Apparaten
fick namnet Sofia och kan känna igen
språk och förmedla språk. Manicken,
tillverkad av ett företag i Hongkong, "intervjuades" av en journalist. Samtidigt
som svaren kom visade apparaten enkel
mimik och simpla rörelser, som den illustrerade på ett passande sätt. Apparaten
väckte ovillkorligen intrycket av att man
stod inför en intelligent kvinna med egen
personlighet. I intervjun frågade journalisten: "Kan robotar vara självkritiska
och medvetna om att det är robotar?"
Apparaten svarade med en motfråga:
"Bra fråga! Ja, får jag i min tur fråga er,
hur kan vi veta att ni är en människa?”
Genom digital teknik ställs här på nytt
en urgammal men central fråga. Frågan
ställdes i alla tider: i templen i Egypten,
av Sfinxen utanför staden Thebe. Den
stod också över ingången till templet i
Delfi. Idag ställer den digitala maskinvärlden på nytt frågan efter människans
väsen.
Frank Schirrmacher gjorde uppmärksam
på att de första mekaniska androiderna
på 17oo-talet inte var bara enkla urverk,
de var samtidigt världsbildfabriker för
de undervisade publiken att människan
enbart var en maskin. Och apparaterna vi
har omkring, som "talar" med oss och ger
sken av att "tänka" för oss, typ Siri, Cortona och Alexa, förmedlar outtalat: "Du
människa, är också bara en maskin precis som vi!"
I en tidsålder som har maskiner som
blir intelligenta är det av största betydelse att uppfostrare och pedagoger är
medvetna om med vilken människobild
de gestaltar skola och undervisning. De
måste intensivt arbeta med frågeställningen om människan bara är en maskin,
eller om hon är ett andligt väsen, vars
kropp är hennes verktyg för livet. Det är
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för närvarande en dold men central fråga
inom pedagogiken: ur vilken människobild formar vi skolan? Under de senaste
årtiondena har den humanistiska människobilden försvunnit mer och mer.
Alla aktuella reformer inom skolväsendet
har enbart frågan efter "employability” i
som referens, frågan efter hur det inlärda
kan bli till nytta på arbetsmarknaden.
"Fri från" och "fri till"
Med maskinerna sätter människan liksom sig själv ut i världen. Maskinerna är
aktiva för henne. Hon slipper egen aktivitet. Människan befrias från monoton sysselsättning och får därigenom i princip
tid för verksamheter med högre anspråk.
Men maskinerna förleder människan att
bli lat. Tekniken besparar människan den
egna aktiviteten, som reduceras. Därigenom uppstår faran att hon tappar förmågan att handla själv, liksom en muskel
tillbakabildas om den inte används.
Vad använder vi nu denna vunna frihet
till? Det kommer att bli en principiell pedagogisk uppgift att uppfostra barn så att
de kan göra någonting med friheten som
de vunnit tack vare maskinerna. Pedagogiken bör alltid vara en frihetspedagogik,
en pedagogik som fostrar till frihet. För
detta behövs initiativkraft, idérikedom
och fantasi. Skolan bör hjälpa till att utveckla dessa färdigheter. Framför allt
måste skolan bidra till att utbilda känslooch viljelivet hos ungdomarna. Det som
Rudolf Steiner för 1oo år sedan förmedlade till de blivande lärarna i waldorfskolan är idag mer aktuellt än någonsin: i en
framtidspedagogik och uppfostran måste
särskild vikt läggas på utbildandet av viljan och gemytet.
Indirekt och direkt mediepedagogik
När tekniken och den tekniska medievärlden reducerar människans aktivitet
och förför henne till att bli passiv, behövs
det orter där som utjämning människans
fria vilja utmanas och övas. Gernot Böhme uttryckte att pedagogik måste vara
anticyklisk, den skall stärka det som kulturen visserligen behöver, men som den
inte av sig själv främjar och skolar. Detta
innebär att metodiken i alla ämnen måste
utformas så att den framkallar inre aktivitet, inte bara kognitivt utan framförallt
på det kroppsliga och det emotionella
området.
Den här grunduppgiften, som finns i
all pedagogik, kan man beteckna som indirekt teknik- eller mediepedagogik. Den
indirekta mediepedagogiken har som
målsättning att på alla plan stärka människans vilja. Det andra är den direkta
mediepedagogiken, som ser till att ung-

domarna förstår datorerna, mobilerna,
internet och tillhörande teknologi och lär
sig handskas meningsfullt med dem.
Grunder för en mediepedagogik som
relaterar till människans utveckling
En sund pedagogik bör utgå från barnets
utveckling och inte från maskinerna.
Första steget är alltså indirekt mediepedagogik. Denna skolar de förmågor i
människan som hon behöver möta det
reala livets utmaningar med. Barnets första utvecklingsuppgift är utbildandet och
behärskningen av den egna kroppen. Den
pedagogiska omgivningen bör stimulera
barnet att utveckla kroppsliga färdigheter på ett sunt och allsidigt sätt. Dit hör
framförallt en sund sinnesutveckling.
Allt som hindrar den utvecklingen måste helst undvikas. En indirekt medieuppfostran ser till att tekniska ljud- och
bildmedia inte skall spela någon roll alls
fram till 6-7 års ålder eller en mycket underordnad sådan. Idealet är att åren innan skolmognaden hålls fria från media.
Den tiden av livet har som sitt mål att stimulera barnen till att öva viljans krafter
på många olika sätt och helst utesluta allt
som kan hindra detta övande. Tillspetsat
skulle man kunna säga: att bli myndig på
rätt sätt i användandet av media senare i
livet grundar sig på en en medieabstinens
i tidiga barnaåren.
Det är sant att många barn redan väldigt
tidigt umgås med bildmedia i hemmet.
Därav kan man inte sluta sig till att skolan därför borde introducera läsplattor.
Tvärtom: just för att många barn redan
handskas med dessa apparater måste förskolan och skolan vara vaksamma och
skapa motvikter, det vill säga att i skolan
och förskolan främja det med barnen som
användandet av apparaterna i hemmet
förhindrar. Också under de första skolåren har en indirekt mediepedagogik stor
betydelse. Men genom att lära sig skriva
och läsa börjar ju den direkta mediepedagogiken. Ju äldre ett barn blir, desto mer
träder den indirekta mediepedagogiken i
bakgrunden och den direkta träder fram.
Läroplanen för media orienterar sig efter
barnets utveckling.
Först realt, sedan analogt,
till sist digitalt
Under de första levnadsåren skall barn
lära sig behärska sin kropp genom ett aktivt möte med den faktiska omvärlden. Så
snart det kommer till skolan börjar den
direkta mediepedagogiken. Det lär sig
nu att skriva och läsa m.m. Mänsklighetens första analoga medium är skriften
som har varit kulturbärare i årtusenden.
Även idag är förmågan att kunna skriva

en nödvändig förutsättning för att på ett
kompetent sätt kunna medverka i ett samhälle som är buret av informationsteknologi. För människans hela biografi är det
av stor betydelse att hon som barn lär sig
behärska skrivandets analoga medium.
Överhuvudtaget står mötet med analoga tillämpningar och deras behärskning i fokus under de första skolåren.
Senast när barnet hunnit bli tolv år gammalt, är det nödvändigt att det lär känna
möjligheterna och farorna med internetanvändandet. Med c:a tolv år skulle
de kunna göra ett slags internet-körkort.
Under de kommande åren kommer det an
på att ungdomarna lär sig handskas med
en dator, att de till exempel blir skickliga
i användandet av ordbehandlingsprogram eller kan framställa presentationer.
Dessutom borde ungdomarna lära sig
hur datorn fungerar och att de upplever
hur man skriver ett dataprogram. I projektveckor under gymnasieåren finns
möjligheter att lära sig skapa filmer och
radioprogram.
Under första levnadsåren ska barn med
alla sinnen lära känna det verkliga livet så
intensivt som möjligt och under de första
skolåren blir det viktigt att lära sig behärska analoga media och tillämpningar. I de övre klasserna bör man se till att
ungdomarna har förstått principen med
digital teknologi och kan använda sig av
den på ett meningsfullt sätt.
När handskriften försvinner
I och med dataåldern har vi kommit fram
till en vändpunkt i kulturen. Särskilt tydligt blir det i vårt förhållande till skriften.
Gamla kulturer som ännu inte hade någon skrift levde helt och hållet i språket.
De hade en mytisk bildvärld som bevarades och förmedlades vidare från mun till
öra. Dessa kulturer hade ett så kallat roterande sätt att tänka. När skriften uppstod,
först logografiskt (det vill säga ordbilder),
senare som fonetisk skrift, började det
linjära logiska tänkandet. Skrivandet
nödgar den skrivande att forma tankarna
i en linjär ordning. Man måste beakta ortografiska och grammatiska regler. Det
är ingen slump att den fonetiska skriften
uppstod samtidigt med antikens filosofi
på 8oo-talet före Kristus. Den fonetiska
skriften fordrar ett annat sätt att tänka
och därmed även ett annat medvetande.
Skriften var kulturbärare i över 2ooo år.
Sedan 7o år tillbaka har skrivandet förändrats. En forskare, Vilém Flusser, påpekade att numera skriver människorna
inte längre bara till människor utan även
till maskiner. Ett dataprogram är inget
annat än en anvisning till maskinen
som föreskriver hur den ska fungera. I
programmering blir skrivandets logik
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strängare. Men framför allt lösgör sig de
skrivna programmen från språket och
ansluter sig tätare till tänkandet, precis
som de logografiska symbolerna gjorde
tidigare.
Men samtidigt har skriften förlorat
i betydelse för många människor . Att
Youtube är så populärt är ett tecken på att
en ny bildkultur avtecknar sig i horisonten, en kultur som näppeligen behöver
skriften längre. Bildens betydelse tilltar
samtidigt som skriftens avtar. Vidsynta
iakttagare såg ett scenario framför sig där
handskriften möjligen försvinner. Redan
1913, innan första världskriget, konstaterade Rudolf Steiner detta: "Idag lär sig
människorna att skriva. I en inte alltför
avlägsen framtid kommer man enbart
att komma ihåg hur människor skrev i
tidigare århundraden. Det kommer att
finnas en slags mekanisk stenografi som
dessutom skrivs på maskiner. Livets mekanisering! Jag vill bara antyda detta genom ett symptom: föreställ er en kulturs
höjdpunkt i vilken man kommer att gräva
fram den historiska sanningen att det en
gång fanns människor, som hade handskrifter, så som vi nu gräver fram det som
hittas i egyptiska tempel. Man kommer
att gräva fram handskrifter så som vi exploaterar egyptiernas minnesmärken".
(GA 152, s. 84 f)
Det som Rudolf Steiner dåförtiden
sa till åhörarna kunde bara uppfattas
som en fantastisk förutsägelse. Idag är
det redan ett gripbart faktum. Det är ett
ganska realistiskt antagande att många
människor år 21oo inte längre skriver för
hand. Detta kommer helt säkert också att
förändra medvetandet.
Historiskt sett står vi idag kanske inför
en lika radikal övergång som dåförtiden,
3ooo före Kristus, när människorna höll
på att lära sig skriva. Under den egyptiska
tiden skedde övergången från en bildkultur till en skriftkultur. Idag går vi tillbaka
från skriftkultur till bildkultur.
I en tid då skriften till förmån för ett
bildmedvetande förlorar sin centrala
ställning i kulturlivet, är det viktigt
att praktiskt öva tänkandet i bilder. Den
utbildningen är minst lika nödvändig
som att behärska skrivandet. Mediaformen "bild" måste läsas precis på samma
sätt som en skrift. Barn måste under skolgången lära sig att allt bättre förstå hur
bildinformationer blir till och hur man
kan förstå dem.
Utifrån detta kan skolans uppgifter karaktäriseras på följande sätt:
• Det annalkande bildmedvetandet
kräver att människan lär sig tänka i
bilder genom mångahanda konstnärliga
bildövningar.

• Att kunna skriva till maskiner förutsätter förmågan att tänka algoritmiskt.
Det bör läras i skolan.
• Genom att skriften försvinner kommer språket åter att stå för sig självt. I
skolan bör man lära sig att umgås med
språk på ett differentierat sätt.
Idag kommer det an på att utveckla undervisningen utur hela människans
utveckling, konstnärligt först, sedan
analogt och slutligen ända fram till det
digitala. Barn bör lära sig att leva i olika
tankeformer. Detta är inte världsfrånvänt
utan utvecklar en förståelse för människan och hennes skapande potential i en
digital värld som är i ständig förändring.
Edwin Hübner studerade matematik och fysik
och var waldorflärare i Frankfurt 1985-2o15.
Numera docent i mediepedagogik på Freie
Hochschule, Stuttgart. Flera publikationer till
temat mediepedagogik.v
Källa: Das Goetheanum nr 12, 2o19. Övers.: Red. FN
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“The Quest
for Artificial
Intelligence”
Gerhard Böhme
Sammanställt från egna och några andras anteckningar.
Michaela Glöckler talade 3o september
2o18 i Stockholmskretsens lokal på Hagagatan i Stockholm
Michaela Glöckler berättar att hon som
barnläkare under många år haft synpunkter på elektrosmog och mikrovågor
och riskerna med dem för barnets hälsa. I
kväll vill hon tala om barn och skärmtekniken, som vi har i telefoner, tv, dataskärmar, I-pads mm.
Ett exempel från en tågstation: Michaela Glöckler ser en familj som sitter på en
bänk där, de har ett barn i barnvagn, i 2-3
års åldern, som leker med en mobil. Michaela Glöckler går dit och ställer sig så
att hon kan se vad barnet ser på skärmen:
det är olika färger och mönster och när
barnet trycker fingret mot skärmen sker
något som svar på beröringen. Barnet är

upptaget, fångat och vekar nöjt med det
som händer - men kavalkaden av förändringar saknar mening, det är endast ett
flöde av sinnesintryck.
Det som den vuxne älskar mest är det
som barnen härmar bäst – och detta vill
de göra så tidigt som möjligt. Men hur påverkas det lilla barnet av skärmens färger
och mönster? Vad händer med barn som
reagerar på spel utanför tid och rum? Det
har forskats en del på detta, men det finns
ännu ingen studie som visar på något
som helst positivt för barnen såsom att
det skulle förbättra små barn utveckling
eller studieresultaten i skolan. Studier
med de mest positiva resultaten visar att
skärmanvändningen inte har någon negativ verkan på barnen, medan de övriga
pekar på risker och faror med detta.
I Asien skedde denna elektronikutveckling först och där har man börjat
tänka om när man börjat märka de negativa verkningarna av det. I Korea har man
uppmärksammat fysiska problem som en
följd: bara 5% av barnen har inte glasögon, övriga har det pga närsynthet, som
hänger ihop med att man har tidig skärmanvändning.
Det finns de som har förstått, t ex en
skola i södra Malaysia som Michaela
Glöckler besökt, där får föräldrarna skriva på en överenskommelse att barnen
inte har någon mobil eller annan elektronisk utrustning med sig till skolan.
Michaela Glöckler är överraskad över
den obekymrade hållningen man har till
elektroniken inom antroposofiska kretsar – man säger till henne att ”det ju är
framtiden, vi kan inte hindra den utvecklingen”.
Ett exempel från Järna som Michaela
Glöckler såg: det var barn som lekte utomhus på en gräsmatta, där fanns en gräslabyrinten och i dess mitt stod förskolläraren och tittade i sin mobil medan barnen
lekte omkring hen. Michaela Glöckler
tänker om detta ”det kan inte vara sant!”.
Vi vet ju att vi som vuxna fungerar som förebilder för barnen. Efter ett tag stoppar
förskolläraren ner mobilen i fickan och
Michaela Glöckler tänker ja hen behövde
kanske bara kolla något. Men efter en liten stund åker mobil fram igen.
Så ger Michaela Glöckler exempel på att
ledande personen inom dator- och mobilindustrin inte låter sina barn använda
elektronik. Steve Jobs, som var med att
grunda Apple, har varken gett smartphone eller läsplattor till sina barn. Han satte
sina barn i waldorfskola. Bill Gates, som
startade Microsoft, lät inte dottern få någon mobil förrän hon var 14 år.

k rön i k a
Ett kännetecken för dagens elektroniska
utveckling är att den går väldigt snabbt
och att det inte finns någon tid att reflektera över vad som är bra eller dåligt.
Den trycks igenom och vi blir alla också
så glada över den nya tekniken och över
att vi känner oss moderna - så att vi missar att realisera vad utvecklingen har för
konsekvenser för barnen och ungdomarna. Man kan fundera över varför det ska
vara så bråttom? Varför ska vi skynda på
så mycket?
En faktor i utvecklingen beskriver Michaela Glöckler som den elektroniska
revolutionens fem olika faser: först TVn,
sedan 24-timmars färg-TVn, datorer/
laptop, mobilen och så smartphonen och i denna utveckling har alltid funnits
strävan att göra den elektroniska utrustningen åtråvärd. Genom att presentera
elektroniken för de små barnen idag, med
alla olika skärmar, så förbereds konsumtionen och därigenom vet de att detta är
deras framtid.
Michaela Glöckler tar sedan upp den
ekonomiska utvecklingen: marknadens
inneboende logik är att tillväxt är det
enda som för samhället framåt och utvecklingen går i vågor. När ett nytt område utvecklas sker företagsetableringar,
investeringar i det osv tills det nått mättnad. Den nuvarande ekonomiska vågen
är IT -området och den har nått sin peak,
så intresset kommer att minska för ytterligare satsningar. Om några decennier
kommer nästa ekonomiska våg som spås
vara inom välfärds- och hälsosektorn.
Dels för att människors hälsa kommer att
försämras och det kommer att behövas
hjälp mot det, som öppnar en marknad
för sociala tjänster, service, sjukvård osv.
Dels kommer det att utvecklas privata företagskedjor som erbjuder dessa tjänster,
vilka i sin tur kommer att handlas med,
som vilka företag som helst.
En åhörare menade att detta inte är framtid
utan redan nu verklighet i Sverige. Och om det
har man kunna ta del i media:
- Den senaste tiden har ex vis den stora vårdföretagkedjan Capio sålts till en ny fransk ägare:
”Franskt klartecken för Ramsay att köpa Capio” https://www.di.se/live/franskt-klartecken-forramsay-att-kopa-capio/ Publicerad: 16 oktober 2o18

och även den 16 oktober 2o18 rapporterades i radion att Aleris, en annan stor kedja med vårdverksamheter, sålt den del som driver vårdboenden, till Vardaga fd Carema Care! ”Vardaga
växer när Ambea förvärvar Aleris Omsorg”
okt 16, 2o18 http://news.cision.com/se/vardaga/r/vardagavaxer-nar-ambea-forvarvar-aleris-omsorg,c2645135

Frågan är ju: hur påverkas vi av skärmanvändningen ?

Vi nås numera av mer och mer information och är upptagna med att ta den till
oss och får mindre och mindre tid att
göra det som är viktigt i våra liv. Tiden
går. Vår vilja blir mer och mer försvagad
och vi kan lägga märke till att vi får en
brist på uthållighet och en brist på förmåga att minnas.
Matas vi med enbart digitala intryck kan
vi inte få en utveckling där normala förmågor kan utvecklas ostört: närsynthet,
ökad benägenhet för beroendeutveckling
på olika plan. När det vakna intellektuella medvetandet får öka och öka och den
biologiska kroppsliga utvecklingen får
allt mindre utrymme, så blir vi viljesvaga
och därmed minnessvaga.
Det finns motrörelser mot detta: tyska
förskolepedagoger samlade under 2o16
in 7o ooo namnunderskrifter i ett upprop
för en skärmfri barndom.
Denna namninsamling för skärmfri förskola mm, där den digitala utvecklingen
ifrågasätts, togs upp av tysk media, ex vis
tidningen Frankfurter Allgemeine. De
problematiserar också denna utveckling,
men så vänder man sig emot ifrågasättandet och avslutar med frågan: Vilken skada
kan då 1o minuter per dag med en skärm
göra egentligen? På så vis tar man bort
skärpan i kritiken, förminskar riskerna.
Två ledande forskare vände sig till
ELIANT - European Alliance of Initiatives for Applied Anthroposophy, där Michaela Glöckler är verksam, och frågade
om man inte kan hjälpa till att väcka en
folkrörelse mot den ökande skärmanvändningen, med bakgrunden att det nu
finns så många larmrapporter om skärmarnas farlighet för barn och att ingenting händer. Michaela Glöckler frågade
dem då om det inte vore bättre att vända
sig till ledande politiker och försöka
övertyga dem att göra något. Då svarade
forskarna att det har de gjort, och de får
ofta snabbt en mötestid, för de är kända
forskare, men sedan på mötet, när de
presenterat sitt ärende, har gensvaret blivit svagt och efteråt sker inget mer, man
kommer inte med politiska förslag och
inga åtgärder vidtas.
ELIANT har därför startat en namninsamling: Petition to Education Officers in the
EU and its Member States:
No to forced digitalization of the lessen ! For a
Humane Education in the Digital - länk:
https://eliant.eu/en/home/
Målet är att få in 1 miljon namn, som ska
lämnas till EU - det är den gräns som
behöver nås för att räknas som ”med-

borgarinitiativ” och då måste tas upp av
EU-parlamentet för behandling. - Man
hoppas att via denna vägen åtminstone
kunna skapa ett frihetsutrymme, så vi
själva ska kunna välja för våra barn om
det ska användas skärm eller inte, i förskolan och i undervisningen på lågstadiet i skolan. För det är klart att digitaliseringen går inte att förhindra ! - Michaela
Glöckler rekommenderar varmt att man
skriver på!
https://eliant.eu/en/news/petition-2o18-for-the-rightto-screen-free-day-care-institutions-kindergartensand-primary-schools/#c16563

ELIANT planerar också en konferens i
Bryssel för att diskutera oron kring den
här utvecklingen för de små barnen.
Det behövs att ett avtal sluts mellan politiker och utbildare, för säkra att utrymmet för alternativ och valmöjligheter
finns. Den moderna tekniken ska tjäna en
mänsklig kultur och vara smart, vänlig,
klok och effektiv.
Om hjärnans utveckling: Michaela
Glöckler tar upp att i pann-/frontalloben
har vi funktionerna för att styra viljan,
impulshämning, planering, egenaktivitet - det som görs av mig själv, självkontrollen. Men hjärnutvecklingen behöver
tid och rum, den är ingen dator ! Denna
delen av hjärnan utvecklas enbart genom
våra erfarenheter av den egna kroppen
och i tid och rum i den fysiska världen, då
kan dessa funktioner uppstå och utvecklas. Det är först vid 16 års ålder att pann-/
frontalloben nått sådan mognad att självkontrollen börja vara verksam. - Men digitala intryck riskerar att försvaga frontallobens utveckling, gör den mottaglig
för beroende, passivitet, brist på koncentration och brist på självkontroll.
Så nämner Michaela Glöckler Prof. Dr.
Thomas Fuchs, verksam vid Institution:
Center of Psychosocial Medicine of the
University of Heidelberg, Hospital for
General Psychiatry, som skrivit om hjärnan ”The Brain - A Mediating Organ” att
hjärnan är ett organ för relationer, som
utvecklas genom möten - en ytterligare
annan aspekt på vad hjärnan är. l ä n k :
https://www.klinikum.uni-heidelberg.
de/fileadmin/zpm/psychatrie/fuchs/
The_Brain_-_A_Mediating_Organ.pdf
Michaela Glöckler berättar om en konferens i Malaysia där man hade föredrag på
engelska med avbrott för översättningar
till deras språk. Man upptäckte då en
skillnad mellan ungdomarna över respektive under 18 år, att de yngre deltagarna inte hängde med, kunde inte följa den
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röda tråden, genom avbrotten tappade de
sammanhanget, de kunde inte koncentrera sig tillräckligt hade inte minnet för
det, men deltagare över 18 år kunde det.
Man har nu beslutat att göra konferenserna annorlunda, enbart hålla dem på det
egna språket, ha mindre grupper och att
arbeta med konstnärliga inslag.
Artificiell intelligens har också verkan
på det själsliga, andliga och i det sociala
området.
Att ha sin mobil på hela tiden har konsekvenser: man vet var användaren finns
hela tiden, dessa uppgifter samlas ständigt in och blir till Big Data. Och detta
kan förstås användas till kontroll. Man
ska inte vara naiv. Vi är marionetter i ett
stort system där all data om oss samlas
och registreras.
Under våren 2o18 rapporterades i tysk
media om följande: I Kina, Shanghai, genomförs ett storskaligt experiment, ett
pilotprojekt, där används ett poängsystem för vad man gör i livet, varje nytt barn
får ett antal poäng och allt barnet gör
under sin uppväxt gör att det får tilldelat
eller förlorar poäng; de positiva sakerna
- lämpligt uppförande, är barnet lydigt,
utvecklas bra, smarta val och handlingar,
att den ekonomiska utvecklingen gynnas - ger pluspoäng och dåliga saker - att
man gör fel - då får man avdrag, minuspoäng. Resultatet i poäng kommer sedan
att styra barnets chanser i livet: Får man
till exempel söka till en elitskola eller
inte? Vuxna är också del i projektet. Man
har kameror uppsatta runtom i stan med
ansiktsigenkänningsprogram och även
stora bildskärmar, så går man t ex mot
röd gubbe så kommer efter en kort stund
ens namn upp på skärmen och vad man
gjort. Detta tyckte man först var "häftigt”,
man tänkte inte på konsekvenserna.
Här är inte frågan om man ska införa Big
Brother-samhället - det är redan här !
Man kan läsa om detta ex vis: Kinas 'digitala' totalitära experiment av Gordon G.
Chang 25 sept 2o18:
https://sv.gatestoneinstitute.
org/13o28/kina-sociala-poang-system
I Aftonbladet fanns också flera artiklar i
november 2o18:
https://www.aftonbladet.se/
nyheter/a/KvgyWy/miljonstaden-daringen-kan-gomma-sig
https://www.aftonbladet.se/
nyheter/a/8woqVr/medborgarbetygensom-avgor-manniskornas-framtid
https://www.aftonbladet.se/
nyheter/a/yvwzG2/overvakning-ochmedborgarbetyg--sa-kontrolleras-folketi-kina

En kvinna i publiken frågar: hur samlas
datan in ?
Det är via mobilen, GPS, TVn och andra
tekniska apparater i hemmet som står på,
stand-by. I väst används idag denna möjlighet inte i full utsträckning på det här
sättet - för övervakning, kontroll. Men
med auktoritära nationalistiska regimer,
som vi nu ser på flera håll i Europa, kan
det komma att användas för att härska.
Ja, superkontrollen finns redan och frågan är bara när den införs i stor skala i
samhället. Kinas system studeras med
stort intresse från andra nationalistiska
stater. I Taiwan finns det nu 1½ mobiltelefon per invånare; något som gör en total
bevakning möjlig via GPS så att varje steg
en tar registreras. Det är oklart om övervakningsmöjligheten används ännu eller
inte. Med 5G ökar noggrannheten i övervakningsmöjligheten enormt.
Schweiz har nu slopat de analoga telefonerna helt och alla som vill ringa behöver
en telefon med skärm.
Den moderna tekniken kommer inte att
skada mänskligheten om den moraliska
utvecklingen sker i samma takt. Annars
kommer tekniken att orsaka stor smärta
- är formuleringar från Rudolf Steiner.
Han menade att grunden för moralitet är
empati. Den moderna tekniska utvecklingen kan hindra eller hota tankekapaciteten hos människorna men med tillräcklig moralisk kraft i hanteringen av
den så kan den tjäna och inte dominera
människan.
Michaela Glöckler tar upp att i waldorfskolans kursplan har man undervisning
om den teknologiska utvecklingen, de
olika stegen: den industriella revolutionen, med framställning av produkter som har motsvarighet i människans vilja,
maskiner som ersätter muskelstyrkan
hos människan; mättekniken: av vikt,
längd, ljus, fuktighet osv - teknologi som
förstärker våra sinnen som har motsvarighet i människans känsla; och i vår tid:
datorer och skärmar - som har motsvarighet i människans tanke. Allt detta har
vi stor nytta av.
Men teknologi som ska ersätta eller påverka medvetandet och olika hjärnfunktioner – där behöver vi se upp.
Likaså behöver sinnesorganismen utveckla sig först, vi behöver växa upp och
sedan kan vi använda teknologin, så att
inte teknologin ska skada vår utveckling,
Men är tillräckligt många vakna för vad
som pågår? Den digitala tekniken och
skärmarna införs så smygande och smart
och vi är så omedvetna om hur det på-

verkar barnens utveckling. Hjärnan och
sinnena behöver tid för att mogna innan
vi kan låta teknologin tjäna oss. När beroende väl har skapats så kan människan
inte längre leda sig själv och det leder till
en dehumanisering av människan. Vi är
alla medansvariga till att vi låter detta
ske.
Att stoppar tekniken är ju inte det vi ska
eftersträva, men att reglera användningen där det går - problemet är dock att restriktioner kan göra skärmarna ännu mer
intressanta och åtråvärda för barnen.
Trots de katastrofer som 1:a och 2:a
världskriget innebar hade de även bieffekter som varit positiva: de väckte upp
människorna och utvecklade ett mer individuellt medvetande !
Men nu tycks vi ha somnat in igen och
skärmtekniken motverkar det: den trycker ner denna jag-utveckling igen !
Det märks inte minst i frågan om elektrosmog, som Michaela engagerat sig i
under lång tid. Det saknas inte forskning
om detta och är därför inte en informationsfråga; det är helt enkelt brist på intresse. ”Det alla gör kan ju inte vara så
farligt”. Men 5G - den nya generationen
som byggs ut av bl a Ericsson och Huawei
- är oerhört mycket starkare än 4G och
kommer att göra att väldigt många människor blir sjuka och marknaden ser då nya
möjligheter att göra vinster genom att erbjuda nya tjänster.
En ytterligare faktor i AI-utvecklingen
exemplifieras med två personer: Ray
Kurzweil och Dmitri Itzkov som är miljardärer och intresserade av att utveckla
robotar som är så intelligenta att de kan
ersätta en människa. Att en robot med
digital intelligens ska kunna avlösa den
biologiska varelsen. De menar att det ska
vara alla människors rätt att kunna få alla
sina livserfarenheter osv överförda till
en sådan robot när livet närmar sig slutet och på så vis få ”evigt” liv. De menar
och hoppas att utvecklingen kan ha nått
så långt år 2o45 och arbetar för att det ska
bli så.
Ray Kurzweil se ex vis: https://www.youtube.com/watch?v=nYC_Ufnuu7I
och Dmitri Itzkov t ex: https://www.youtube.com/watch?v=zEi3ZAYheTo
En annan viktig faktor är den sociala och
ekonomiska situationen: det förutspås
att 5o% av de yrken som finns idag kommer att försvinna inom nästa 2o år pga
datorer/digitaliseringen. Det innebär
ju väldigt stora förändringar - kommer
arbetslösheten att öka ? Hur påverkas
människor inställning till digitalisering
av det ?
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Skolorna och utbildningarna utbildar
människorna i riktningen till passiva konsumenter, inte till de tänkande, kreativa
entreprenörer, som kommer att vara framtidens behov. I stället blir skolorna allt
mer byråkratiserade, mer kontrollerade
och lär ut strävan efter att göra ”rätt”, en
anda av torr perfektion.
Jeff Bezos, Amazons grundare, som själv
gått på Montessori-skola, uttrycker att
det amerikanska skolsystemet behöver
göras om. Dagens skolsystem utvecklar
inte kreativitet hos eleverna och studenterna, men det behövs i framtiden. Utan
det kommer vi aldrig att kunna bemästra
problemen och han vill nu göra en stor
satsning så alla elever får Montessoriinspirerad pedagogik, för den anser han
kan ge kreativitet och tar sig själv som
exempel.

politiska intressen. I skolan sker detta
med hjälp av frasen "Digital kompetensbyggnad" som motivering. Tekniken som
används är smarta telefoner, bärbara datorer, läsplattor och WiFi. Det innebär att
undervisningen, skolorna och lärandet
i allt högre grad definieras av och genom
den digitala tekniken. Undertecknarna av
denna petition stödjer en utbildning mer
anpassad människan över hela Europa,
inriktad på de olika stadierna i den fysiska, själsliga och andliga utvecklingen. Vi
delar uppfattningen att förmedlingen av
en gedigen digital kompetens är en viktig
del av skolan. Förutom att ge en grundläggande förståelse för digital teknik,
uppmuntrar den också till förmågan att
använda den på ett kreativt, ansvarsfullt
och kritiskt sätt. Men - allt bör ske vid rätt
tidpunkt!

I svensk press nämns Jeff Bezos, ex vis
Veckans Affärer skriver 2o18 o7 17: ”Amazon-grundaren Jeff Bezos - nu världens
rikaste i modern tid. Förmögenhet på 15o
miljarder dollar.” Det rapporterar ekonomitidskriften Bloomberg.
https://
www.va.se/nyheter/2o18/o7/17/amazongrundaren-jeff-bezos--nu-varldens-rikaste-i-modern-tid/

Vi kräver att: Lärare, förskolelärare och
föräldrar själva får bestämma hur länge
(i vilken ålder) en utbildningsverksamhet
kan förbli skärmfri. De som håller i undervisningen måste kunna avgöra med vilket
medium de arbetar och undervisar, om
och i vilken utsträckning de använder digitala medier. För att uppnå detta är rätten
att ha skärmfria daghem, förskolor och
grundskolor avgörande. Utbildningspolitiken behöver överge sin fixering vid en
heltäckande digitalisering och tillåta användandet av kreativa alternativ, för dem
som i sin undervisning vänder sig direkt
till barnen och deras upplevelser lärande
och bildning i den verkliga världen.

Och ytterligare en pådrivande kraft: idag
har 1oo personer i världen en samlad förmögenhet lika stor som det 4 miljarder
människor äger. Med denna väldiga ekonomiska makt styr en liten grupp världen
och utvecklingen är ju snabb. Vad kan vi
göra ? En motrörelse är att stödja de företag som gör det vi tycker är bra och inte
nära de företag som inte gör det aktiva val
för den framtid som vi önskar oss, när vi
ex vis handlar, sluta köp från företag som
gör sådant vi är emot. Man talar on den
”sovande jätten” det är alla vi konsumenter som skulle kunna förändra mycket väldigt fort om vi gjorde oss medvetna och
handlade konsekvent.
Vi ska inte tappa modet, ärkeänglarna
hjälper optimisterna! särskilt ärkeängeln
Mikael - världsoptimisten - kan vi vända
oss till och inspireras av.
OBS! From 1 juli 2o19 gäller ny läroplan
för förskolan i Sverige och då blir digitala
verktyg obligatoriskt i förskolan.
https://sverigesradio.se/avsnitt/1298427
Om ELIANT - European Alliance of Initiatives for Applied Anthroposophy
https://eliant.eu/en/home/
Petition till de ansvariga för utbildning i
EU och dess medlemsstater
Den digitala revolutionen drivs framåt
med stor hastighet av ekonomiska och

Thank you for supporting our petition
For the Bündnis für humane
Bildung www.aufwach-s-en.de
Prof. Ralf Lankau
For the European Alliance for Applied
Anthroposophy/ELIANT www.eliant.eu
Dr. med. Michaela Glöckler
Vill du skriva på petitionen kan du gå in på
ELIANTs hemsida och göra det digitalt.
De går också att skriva ut namnlista som
man istället kan skriva under för hand och
skicka in.
https://eliant.eu/se/menue-main-se/
nuvarande/framstaellning-2o18-foer-raetten-till-skaermfria-daghem-barnhemoch-grundskolor/
ELIANTs hemsida finns i 38 olika språkversioner.
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Berättelsen om
den heliga Gral
Maria Linden
Under några varma sommardagar i början av augusti 2o18 hölls ett internationellt Gralseminarium i Hästholmen, vid
Vätterns strand nära Omberg. Seminariet hade titeln Att arbeta med den helande
Gralimpulsen i vår tid.
Harrie Salman1, sociolog och filosof från
Holland, höll under dessa dagar en föredragsserie, med titeln Journeying to Hyperborea. Där bjöd han in deltagarna till bland
annat ett utforskande av de keltiska och de
germanska Gralsmysterierna. Ett av föredragen hade titeln The Story of the Holy Grail
och följer här i en bearbetad och översatt
version (översättning av Maria Linden).
Berättelsen om den heliga Gral Av Harrie
Salman
Berättelsen om den Heliga Gral är en av
mänsklighetens stora andliga berättelser
och har berättats i många versioner. Genom Richard Wagners opera Parsifal har
sökandet efter Gralen också fått ett musikaliskt uttryck. Parsifals sökande, och hans
inre förvandling under detta sökande,
symboliserar berättelsen om varje modern
människa som i vardagens turbulens söker
efter sin individualitets kärna.
Vad är Gralen?
Låt oss börja med att ställa frågan: Vad är
Gralen? Ordet gral tycks härröra från det
latinska ordet gradalis (ett slags kärl). Idet
medeltida Frankrike var graal en kopp eller
skål. I berättelsen om den Heliga Gral har
Gralen helande krafter och ger näring till
dem som bor i Gralsborgen.
Olika historieberättare uppenbarar
olika aspekter av Gralen. I diktverket
Perceval - Historien om Gralen, författad
mellan 1181 och 119o av den franske diktaren Chrétien de Troyes, uppträder Gralen som en vid och djup dekorerad skål
innehållande en oblat, ett nattvardsbröd,
som ges till den gamle kungen Titurel. I
Robert de Borons berättelse Josef av Arimatea, som skrevs mellan 1191 och 12o2,
blev Gralen till den Heliga Gralen; den
Sista Måltidens bägare, vilken fördes från
Jerusalem till Europa av Josef och hans
släktingar.
Den tyske diktaren Wolfram von
Eschenbach tillfogade ett nytt perspektiv.
Enligt hans båda böcker Parzival och Wartburgkriget, författade i början av 12oo- talet,
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är Gralen en sten som föll ut från Lucifers
krona när ärkeängeln Mikael tog den från
Lucifers huvud. Denna sten fördes till jorden av änglar som beskyddade den. Den
förvarades senare i slottet Munsalvaesche
(eller Montsalvat —"Frälsningsberget")
hos Gralskungen Titurel och hans familj.
En duva förde varje Långfredag en vit
oblat till stenen, vilket förnyade dess andliga kraft.
Nya Gralsvisioner
En djupare insikt i Gralens essens kan vi
finna i visionerna från den stigmatiserade
tyska nunnan Anna Catharina Emmerich
(1774-1824). Hon berättar att Gralen hade
varit i Noas ägo. Den gavs av Melkisedek
till Abraham efter att ha blivit använd till
offrandet av bröd och vin. Den såg ut som
en klocka, utformad av naturen. Moses
förde med sig Gralen från Egypten och
den kom senare att tillhöra Jerusalems
tempelskatter. Men Gralens betydelse gick
förlorad och den såldes. Vid Jesu tid var
den i Veronikas ägo och användes av Jesus
för ceremonier. Detta kärl var den centrala kalken vid den Sista Måltiden, där
den omgavs av sex små koppar från vilka
apostlarna drack.2
Den tyska andeforskaren Judith von
Halle har nyligen öppnat upp djupare lager av hemligheten om Gral. Gralsstenen
beskrivs som en levande substans, vars
ursprung står att finna i ett tidigare skede
av Jordens utveckling. I en avlägsen forntid hade denna substans formen av ett ägg,
men vid Mose tid hade den utvecklats till
en kalklik form. Under senare århundraden öppnade den sig likt en blomma, för
att kunna inrymma den Sista Måltidens
vin och Kristi Heliga Blod.3
I sina visioner av Gralen har den amerikanska klarseende Estelle Isaacson fått
se att Gralen har funnits i olika former
alltsedan världens begynnelse. Som en
konsekvens av ett av Kristus tidigare offer,
uppträdde Gralen för första gången i det
tidiga Atlantis. Den var "skulpterad av harmonier, av klingande toner" och given till
mänskligheten "som en nåd, till att tygla
eller mildra syndafallets verkningar".4
Gralen som Kristi eteriserade blod
Judith von Halle skiljer mellan Gralen
som bägare och bägarens innehåll. Till sin
essens var Gralen Gralsblodet som strömmade ut ur Kristus Jesus sidosår, när hans
kropp genomborrades av ett spjut. Detta
blod och vatten hade flutit ner i en grop
under korset innan det samlades upp av
Josef från Arimatea i den bägare som användes vid den Sista Måltiden. Därefter
slöt sig bägaren som en blomma. Blodet
var inte längre en fysisk substans, utan det
renade och eteriserade Kristi blod.5

Nu inleddes en process som Judith von
Halle beskriver som ett "mångfaldiggörande" av detta blod, så att det kunde ges
till hela mänskligheten. Josef från Arimatea initierade den första delen av denna
process. Han reste med båt till Toulon i
Sydfrankrike, och en bit från kusten helgade han marken genom att låta några
droppar av Kristi eteriserade blod flyta ur
kalken. Han upprepade denna handling
på flera utvalda platser i Frankrike, England och på Irland tills han nådde Irlands
västkust. Där fann han invigda (druider)
som hade en särskild förståelse för hans
heliga handlingar.6 Deras efterföljare, irländska kristna munkar, spred budskapet om Kristus till Nordeuropa (Nidaros/
Trondheim och Skiringsal i Norge, Gotland i Sverige, och kanske även Finland),
till Nordfrankrike och till Centraleuropa.
Som ett resultat av Josef från Arimateas
heliga handlingar, blev jorden till en viss
grad eteriserad på de ställen där han utförde dessa handlingar. Från dessa platser
strålade nu en andlig verkan ut i Europa
och förändrade människornas blod, så att
det kunde bli bärare av deras individuella
jag. Vid denna tid var människorna fortfarande del av klaner och stammar, och
behövde en sådan förändring för att deras individuella jag skulle kunna väckas!
Endast som individer kan vi följa Kristus,
förbinda oss med vårt högre väsen och
älska andra. Denna process varade till det
fjärde århundradet.
Keltiska berättelser om
Kitteln och Gralen
Gralsblodet hade använts slut, och enligt en senare legend lämnade Josef från
Arimatea den Heliga Gral i Chalice Well
i Glastonbury. Gralen stod nu att finna
i den andliga världen. Från det keltiska
Västeuropa som Josef besökte, har de tidiga Gralslegenderna kommit. De dök upp
i Wales och Bretagne (i västra Frankrike)
och innehåller motiv från keltisk mytologi
och keltiska sagor.
Många keltiska myter talar om kittlar;
magiska föremål som representerar återfödelsens, regenerationens och överflödets naturkrafter. Den berömda kultiska
kitteln från Gundestrup, återfunnen i
Danmark, och de vackra kalkarna från
medeltidens Irland, vittnar om denna
symbols betydelse. Från den walesiska
boken Book of Taliesin (av barden Taliesin,
från femhundratalet) kommer berättelsen Preiddu Annwn (Rovet från den Andra
Världen). I denna historia reser ett följe av
hjältar, ledda av kung Artur, till den Andra
Världen för att erövra kitteln som ägs av
denna världs härskare. Enligt en annan
berättelse mottog Taliesin sin visdom från
Ceridwens kittel.

I en saga från Bretagne livnär sig herdepojken Peronnik den Enfaldige helt och
hållet från ett nästan tomt kärl. I en senare episod ser vi honom övervinna sju
prövningar vilket förlänar honom ett gyllene kärl. Detta kärl förser honom med
mat och rikedom, men har också helande
krafter och kan väcka upp döda. Detta
kärl vaktades (tillsammans med en diamantlans) av en jätte. Herdepojken blir så
småningom till en riddare som leder en
armé för att bekämpa muslimerna i Palestina. Med denna saga befinner vi oss
redan i Gralens värld.8
En annan berättelse från Bretagne berättar om en eremit som under Skärtorsdagsnatten år 75o mediterar över Kristi
Passion. I en inre vision hör han Kristi
röst, och får ta emot "Den lilla boken om Gralen", i vilken han läser om mänsklighetens
öde och om Kristus uppdrag. Nästa dag
ger han sig iväg för att söka efter denna
lilla bok, så som Kristus sagt åt honom
att göra. Efter att ha övervunnit ett antal
prövningar finner han boken. Kristus ber
honom att kopiera den, eftersom den kommer att stiga till himmelen på Kristi Himmelsfärdsdagen.9
Gralsfamiljen
Medan den anonyma eremiten från Bretagne sökte efter Den lilla boken om Gralen,
fanns det redan en Gralsfamilj som vaktade Gralen. Den tyske diktaren Albrecht
von Scharfenberg beskrev ursprunget till
denna familj i sitt diktverk Den unge Titurel, skriven i slutet av tolvhundratalet.
Berättelsen börjar i ett annat keltiskt område; Galicien (i nordvästra Spanien) där
Gralen hade uppenbarat sig i en av Kung
Titurels visioner, svävande över berget
Munt Salwasch där han hade sitt slott. Berättelsen förtäljer att han byggde ett runt
tempel till Gralen, men detta ska förstås
som ett esoteriskt tempel.
Keltiska och kristna motiv sammanflätades för att skapa en kedja av berättelser — keltiska element såsom kitteln
och Kung Arturs riddare, och det kristna
elementet med kalken från den Sista Måltiden. Dessa berättelser var en del av hovkulturen under medeltidens sista århundraden, och de spelade en väsentlig roll i
utbildningen av den kristne riddaren.
Gralstraditionen nådde sin höjdpunkt i
Wolfram von Eschenbachs Parzival. Hans
källor var Chrétien de Troyes Gralsberättelse och mäster Kyots stjärnvisdom. Kyot
av Katalangen var gift med Schoysiane,
Anfortas syster.1o I Wolframs berättelse
finner vi en esoterisk kristendom, som
utvecklar sig i inre förvandlingsprocesser
inom den av Titurel grundade Gralsfamiljen. Vi bevittnar denna familjs öden, däribland krisen som orsakades av Titurels
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barnbarn Anfortas, vilken blev sårad på
grund av sin orena kärlek. Anfortas kunde
inte bli helad av Gralen, men kunde inte
heller dö eftersom han utförde Gral-ceremonin varje vecka. Han förväntades frälsas av sin systerson Parzival, vilken ännu
inte var redo till detta då han som ung
man kom till Gralsborgen. Bakom några
av dessa personligheter står historiska
personligheter som levde vid en bestämd
tidpunkt och på en bestämd plats. Wolfram själv gav en antydan om att Parzival
levde på 8oo- talet.
Parzival och Gawan
I Wolframs berättelse är Parzival den
huvudsakliga hjälten och Anfortas efterföljare som Gralskonung. Han tog emot
utbildning vid hovet, men behövde fortfarande lära sig att hysa medlidande och
att intressera sig för andra människors
öden. Han var tvungen att genomgå lidanden och prövningar på sin inre utvecklingsväg. Endast genom att ställa
frågan till sin morbror Anfortas om vad
som felades honom, vilket han gjorde fem
år efter sitt första besök i Gralsborgen,
gav han morbrodern möjlighet att bli helad — genom att få berätta om sitt misstag
och skapa ordning i sitt öde. Under dessa
fem år hade Parzival, som ingått äktenskap med Kondwiramur (hans vägvisare
till kärlek), många äventyrliga upplevelser. Strax innan han återvände till Gralsborgen hade han fått insikt i sitt öde genom biografiska samtal med sin morbror,
eremiten Trevrizent.
Berättelsen har ytterligare en hjälte;
den äldre riddaren Gawan, son till kung
Lot av Norge vilken var gift med en av
kung Arturs systrar. Gawan blir förälskad i änkan Orgeluse (den högmodiga) i
vars tjänst Anfortas hade fått sitt sår. Hon
förödmjukade Gawan liksom hon gjort
med många riddare som hon hade använt
för att hämnas sin makes död. På grund
av sitt hat mot män hade hon blivit ett lätt
byte för Klingsor, svartmagiker och herre
över Chastelmarveille (Undrens slott). I
denna borg höll han hundratals kvinnor
vilka hade förlorat sig själva i kärlekens
illusioner. I våra dagar skulle man säga
att Klingsor visste hur man manipulerar
människors svagheter och dubbelgångare. Gawan övervann prövningarna som
väntade honom inne i slottet, befriade
kvinnorna och blev den nye borgherren
över Chastelmarveile. Orgeluse blev hans
hustru, och endast efter att detta karmiska helande hade ägt rum kom Parzival
till Gralsborgen för att ställa den helande
frågan till Anfortas.
Rudolf Steiner identifierade Parsifal
som en reinkarnation av Mani, den Helige Andes profet vilken levde på två-

hundratalet och var grundare av Manikeismen. Vem är då Gawan, kung Lots
son? En källa berättar för oss att han kan
ha fötts i Skåne på 8oo- talet, som en reinkarnation av Siegfried — hjälten från
Nibelungen-sagan som levde i Nordtyskland på fyrahundratalet.11
Den Nordiska Gralen — ganganda greida
I ett av sina föredrag talade Rudolf Steiner om sin Gralsforskning.12 Han ville
söka Parsifals namn på den Heliga Gralen och beslöt sig för att fråga de Nordiska nationernas Ande (Vidar). Svaret löd:
"Lär er att förstå yttrandet att det genom mina
krafter flöt in i den
nordiska Parsifalsagan: ganganda greida."Och
Steiner berättar vidare: "En dag, medan jag
med min inre blick följde månens guldglänsande skära, så som den uppenbarade sig på
himlen med den mörka månen som en stor
skiva svagt synlig...så att man med sin fysiska
blick såg den guldglänsande månen — ganganda greida, den vandrande måltiden — och
i denna den
stora oblaten, den mörka skivan. Detta är inte
synligt om man bara kastar
en ytlig blick på månen, men blir tydligt om
man tittar noga efter — och där, i den ockulta
skriftens underbara bokstäver, stod namnet
Parsifal!"
Vi ser här den glänsande månskäran
liksom en Gralsbägare vilken håller den
stora Gralskivan. Denna skiva lyser svagt
eftersom solens andliga kraft genomtränger månen och lyser upp dess mörka
sida, där vi ser solens ande.13
Den nordiska Parcevalsagan blev översatt på 12oo-talet, under den norske
kungen Håkon Håkonssons regeringstid
(1217-1273), som en relativt fri version av
Chrétien de Troyes berättelse. I kapitel
elva får vi höra om Parcevals första besök
till Gralsborgen när Gralen i en procession bärs in i salen:
Som den nästa i följden kom en vacker jungfru in och bar i sin hand, precis som om det var
evangeliet, något man på det franska språket
kallar en
Gral, men som vi kan kalla "processionell
måltid" (ganganda greida). Ett så starkt sken
strålade ut från den, att ljuset från salens alla
flammor försvann som stjärnljus försvinner i
solens ljus. Den var tillverkad med stor hantverksskicklighet, av guld och de mest dyrbara
ädelstenar som fanns i världen.14
I kapitel tolv berättar eremiten för Parceval om ganganda greida:
Det är ett heligt föremål som den mäktige
mannen (Titurel) ser till bli framburet till honom som tröst och näring för hans själ och för
hans liv; detta heliga föremål är av ande och
inte av kött.15
På gammalnorska betyder ordet greidi
mat och dryck (inklusive en plats att sova

på) vilka erbjuds med gästfrihet. Ordet
ganganda betyder gående (runt). Gralen
var för Chrétien en andlig föda (viatikum,
proviant), som på ett processionellt sätt
bars genom Gralsborgen.
Konklusion - Den helande Gralen
Gralsblodet från Kristus transformerade
strukturen i det mänskliga blodet, så att
det kan vara bärare av våra individuella
jag. Vårt jag kan förbinda sig med Kristus
när den mänskliga själen har blivit luttrad och dubbelgångaren transformerad,
så att vårt ego likt en blomma kan öppna
sig för att ta emot vårt högre jag. Då har
själen själv blivit en Gral, öppen att motta
anden.
Anfortas kunde inte bli helad av Gralen. Innan helandet kunde ske måste
han ordna upp sin karma. På en första
nivå genom hjälp från Gawan, som understödde Orgeluse i helandet av hennes
själ. Och därefter med Parsifals hjälp då
denne ställde den förlösande frågan som
öppnade Anfortas själ för Gralens helande kraft. Precis som Anfortas har vi alla
Anfortas-sår, sår vi behöver kännas vid
och som behöver bli helade. Dessa sår är
ett resultat av syndafallet, där vårt lägre
jag avskildes från vårt högre jag. År 1913
talade Rudolf Steiner om de döende delarna av våra fysiska och eteriska kroppar, vilka är tillgängliga för mörka krafter, men inte för vårt medvetande.16 Han
anmärkte: "Den heliga Gral var och är
inte något annat än det som kan nära den
levande delen av själen, så att den kan bli
herre över den döda delen". Gralen var en
bild av den nya visdom som själen behöver för att motverka de mörka krafter som
förhindrar oss att förbinda oss med vårt
högre jag. I samma föredrag
relaterar Steiner detta till delningen av
vår själ; delningen mellan vår jordbundna Anfortasnatur och vår Parsifal-natur
som strävar efter det andliga. Vår Anfortas- natur med sina döende delar och sår
kan helas av Kristus, när vi utvecklar en
andlig medvetenhet i vår Parsifal-natur.
Vi är vana att täcka över vår Anfortas-natur med skam, och känner rädsla inför att
titta på den. På så vis skapar vi goda förutsättningar för vår dubbelgångare (på en
psykologisk nivå: vår skugga). Den omger
och beskyddar vår Anfortas-natur så att
vi inte behöver möta de svagheter som
ledde till våra sår. Introspektion, men
även medkännande frågor kan hjälpa oss
att möta dessa sår och kan sätta igång
en helande process. Här uppstår de nya
Gralsberättelserna, i vilka vi bygger vår
egen Gralsborg som en plats för helande.
Berättelserna om kung Artur blev givna
för förnimmelsesjälen; de tidiga Gralsberättelserna riktade sig till förståndssjä-
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len; men berättelsen om Parsifal kan utbilda den moderna självmedvetna själen:
medvetenhetssjälen. I Parsifals historiska tid blev eleverna i Gralsskolan enligt
Rudolf Steiner kallade "Parsifals". De gick
igenom det jordiska livets dal (det är betydelsen av ordet parcifal), från människans fallna tillstånd mot uppståndelsen
av sin sanna mänskliga natur.
Rudolf Steiner presenterade antroposofi
som en Gralsvetenskap. Den leder till en
modern process där vi kan lära av vårt
öde, och möta vår fallna natur och vår
dubbelgångare, och återupprätta förbindelsen till vår himmelska natur. Vi kan
här se en ny form för helande, och en ny
inre visdom i arbete.
"Gralen bjuder in oss att föra fram inför
den alla våra sår. Och alla är sårade —
sårade av saker vi har gjort och av saker
som vi har underlåtit att göra."17
1 Detta är en bearbetning av ett föredrag hållet av Harrie Salman den 1:a augusti 2o18, under ett Gralseminarium i Hästholmen vid Omberg.
2 The visions of Anne Catharine Emmerich, bok III,
Angelico Press, Kettering, USA (2o15, s. 73-74).
3 Judith von Halle: Das Abendmahl, Verlag am
Goetheanum, Dornach (2oo6, s. 41-48) samt Judith von
Halle, Descent into the Depths of the Earth, Temple
Lodge (London, 2o11).
4 Estelle Isaacson: The Grail Bearer, LogoSophia,
Peterborough, USA (2o16, s. 124).
5 Judith von Halle: Joseph von Arimathea und der Weg
des Heiligen Gral, Verlag für Antroposophie, Dornach
(2o11, s. 68-76).
6 Ibid, s. 89.
7 Ibid, s. 76-89.
8 Rudolf Meyer: Der Gral und seine Hüter, Urachhaus,
Stuttgart (2oo3, kapitel 5).
9 Ibid, kapitel 4.
1o Estelle Isaacson: The Grail Bearer (s. 224-244) samt
The Younger Kyot, LogoSophia, Peterborough, USA
(2o17) "
11 Andreas Delor: Atlantis, vo1.3, Verlag Ch. Möllmann, Borchen (2o16, s. 36).
12 Rudolf Steiner: Föredrag hållet den 1:a januari 1914
i Leipzig, i: Christ and the Spiritual World: The search
for the Holy Grail (GA 149).
13 Ibid. Föredrag hållet den 2:a januari 1914 i Leipzig.
14 Norse Romance II, Knights of the Round Table.
Red. Marianne E. Kalinke & D.S. Brewer, Cambridge
(1999, s. 139, 151).
15 Ibid, s. 181
16 Rudolf Steiner: Föredrag hållet den 7:e februari 1913
i Berlin, i: The Mysteries of the East and of Christianity
(GA 144).
17 Estelle Isaacson: The Grail Bearer (s. 1o).

Rudolf steiner

Anförande till
eurytmi
Rudolf Steiner: Anförande till en eurytmiuppvisning 28/12 1923 i Dornach
När man betraktar eurytmistens rörelser
drivs man egentligen till att på ett omfattande sätt uppleva naturen, och först den
som gör det, ser eurytmin på rätt sätt.
Tänk er att någon som ser på eurytmi
skulle kunna säga: nu ser jag en eurytmisk rörelse som påminner mig om det
intryck en gran som rörde sig, eller inte
rörde sig, i vinden gjorde på mig under
min skogspromenad. – Och om det sedan
inte stannar vid denna förnimmelse utan
den beträffade säger sig: ja nu först förstår jag granen genom eurytmin; för granen står inte där i skogen för att bara vara
”gran”, granen är en bokstav i det alfabete
som väver genom världen, det ursprungliga, eviga, oändliga världsordet och eurytmin upplyser mig om det som granen
talar och uttrycker – då förstås eurytmin
på rätt sätt. Eurytmi kan också göra förståeligt hur källan, hur blixten talar o.s.v.
I vår tid duger bara det som uttrycks genom idéer och abstrakta begrepp när
man vill förklara något. Men naturen är
inte så fattig, så fruktansvärt skugglik,
som våra abstrakta begrepp är. Och man
må inte tro att man får tag i naturens
väsen när man vill tvinga in den i detta
spindelnät av begrepp och tror att man
beskriver den. Naturen är ju oändligt rik,
inte bara kvantitativt utan särskilt när det
gäller dess kvalitet. Om vi vill komma
naturen nära måste vi anstränga oss betydligt mer än bara genom vårt huvud.
Det huvudet som sådant har att säga om
granen är inte mycket och vi måste sätta
vår fantasi i rörelse, allt som finns i oss,
om vi på ett kärleksfullt sätt vill framställa de enskilda tingens och processernas
andliga natur. Först när vi kan skapa något ur naturen som på visst sätt skapar en
förnimmelse av förundran över det som
världsalltet bildar genom oss, av oss, först
då arbetar vi oss fram till det egentligt
konstnärliga, till den konstnärlighet ur
vilken varje konstart vuxit fram i världshistorien. Ur en sådan stämning kan vi
inspireras till att på rätt sätt bygga upp en
ny konstart som den eurytmin är.
Särskilt på antroposofisk mark är det
mycket angeläget att man förnimmelsemässigt verkligen förstår det konstnärliga och särskilt ett nytt konstnärligt

element, som ju eurytmin är. I modern
tid har det konstnärliga starkt fått stryka
på foten för att människan i sitt kunskapande bara uppskattar nyktra begrepp .
Konsten har successivt allt starkare blivit
en lyxvara. Men när konsten upplevs som
lyxvara i livet skapar detta en förskräckande borgerlighet över hela jorden och
mänsklighetens framtid leder direkt in i
den största kälkborgerlighet om man inte
skapar ny konstnärlighet ur tidigare ej
aktiverade konstnärliga källor. Just detta
har vi försökt få till på vårt område med
eurytmin. Och vi längtar efter att ett sådant optimalt förnimmande av denna
eurytmi som konstnärligt element ska utvecklas inom Antroposofiska Sällskapet!
Översättning: Red. GN
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En källa
Lilian Goldberg
Hej, Forum!
Jag har hittat ett diskret tecken på, att
Sveriges kulturarv har en källa, vars vatten också kan spåras i antroposofins rika
flod. Det är bara ett ord men vilket ord!
Ordet dyker upp i dikten ”Dödsängelen”
av Stagnelius. Steiner poängterar ju vid
många tillfällen, att vi behöver närma oss
de döda och att vi behöver balansera tankar på livet mellan död och födelse med
tankar på livet mellan födelse och död.
Stagnelius uppenbarar ofta ett sådant
synsätt i sina dikter. I ”Dödsängelen” använder han t o m ordet ”eterkropp”! Dödsängeln talar till den döende ynglingen ”i
himmelsk purpur/vävd av morgonstrålar” och säjer: ”Din eterkropp av helgonen skall klädas/I himmelsk skrud”.
Jag tror inte, att Stagnelius’ eterkropp
kan tillskrivas lika exakta betydelser
som den eterkropp vi blir bekanta med i
antroposofiska texter. Snarare handlar
det om en allmänt luftig själsupplevelse
och en substantiell kontakt med ett slags
genomskinlig men påtaglig andevärld,
som i Stagnelius mun formas till en
kropp, gjord av kännbar immateriell substans, vars kläder vävs av ljus och tankar.
”O starke Ängel! dig som tankar vinga!”
Stagnelius tog tankar på allvar och såg
dem som instrument för högre väsens
rörlighet och verksamhet. På det sättet
tycker jag han förebådar antroposofiskt
kynne här i Sverige.

ti ll m i n n e & bok a n mä la n

Till minne
Medlemmar som rapporterats avlidna
sedan förra numret av Forum Antroposofi.
Adolf Poppe
* 1923 o9 24 † 2o19 o5 12, Järna
Clara Geiger
* 1929 12 23 † 2o19 o5 15, Järna
Edur Karlsson
* 1932 o9 25 † 2o19 o4 o6, Norrköping
Vi tar gärna emot nekrologer över avlidna
medlemmar, och även icke medlemmar
som varit aktiva i antroposofiska sammanhang. Skickas till medlemssekretariatet. E-post: kontakt@antroposofi.nu

lev na dst eck n i nG

Rita Wessius
* 1938 † 2o18, Stockholm

Rita Wessius, Stockholm, har avlidit i en
ålder av 8o år. Hon sörjs närmast av sin
syster Irene samt sina syskonbarn och
vänner. Rita Wessius föddes i Rezekne
nära ryska gränsen i Lettland 1938 och
kom 1944 med fiskebåt till Sverige som
flykting tillsammans med sina föräldrar
och sin mormor.
Efter uppväxt i olika flyktingläger och
senare på skilda orter där föräldrarna
skaffat försörjning blev hon placerad i ett
katolskt skolinternat i Stockholm fram
till sin realexamen. Därefter utbildade
hon sig som kartriterska och fick anställning vid Stockholms stads tekniska
avdelning. Där träffade hon sin blivande
make som var en hänförd antroposof.
Båda två kom att bli aktiva inom antroposofin och levde tillsammans ett liv helt
färgat av dess tankar.
Rita hade en stor konstnärlig talang
och trots att hon mycket väl hade kunnat
ge sin in på en konstnärlig yrkesbana, valde hon att ha målandet som sin främsta
fritidssysselsättning. Trots detta blev hon
känd inom vissa kretsar som eftertraktade hennes alster, främst porträtt och
djurbilder, och som ofta la beställningar
till henne. Hon älskade också att inreda
hem och gav goda smakråd vid förfrågan.
Ett ytterligare intresse var biodynamisk
odling och under några år tillämpade
hon det tillsammans med sin make i villan ute i Sollentuna. Senare när hon som
änka återkom till Kungsholmen i Stock-

holm besökte hon regelbundet sin systers
trädgård ute på Lidingö. Där blev hon en
inspirerande källa för växtodling och senare även biodling. Hennes biodynamiska kunnande gav stort intryck på syster
Irenes familj och resultatet är än idag en
prunkande trädgård med livskraftiga bisamhällen.
Vid Lidingöfamiljens och vännernas
sammankomster bjöd hon på humoristiskt skådespel och teatraliska infall som
fick alla att skratta ljuvligt. Ritas hastiga
frånfälle blev en stor förlust för syster Irene med make och deras barn, barnbarn
och vänner. Saknaden är stor.
Syster Irene med familj och vänner
bok anmälan

Prästen som
vägrade tro
på Gud
Rebekka Bergman
Titel
Stintzing – prästen
som vägrade tro på Gud.
Inbunden, 164 sidor.
Författare
Pelle Råssjö
Erik Stintzing och ett av hans syskon,
Ingrid, var båda waldorflärare. Intresset
för antroposofi fick de av sin far Roderich, ”Rodel” Stintzing, vars liv nu skildras i en bok av barnbarnet Pelle Råssjö:
”STINTZING - prästen som vägrade tro
på Gud”. Boken är en spännande berättelse i såväl internationell nutidshistoria
som en individs yttre och inre livsväg.
Född 1885 och död 1964 upplevde ”Rodel” två världskrig, det första delvis i sitt
hemland Tyskland, det andra i huvudsak från sitt nya hemland Sverige. Innan
han blev präst hade han uppdrag i mellanstatliga, politiska sammanhang. Han
följde nazismens framväxt, släktingars
vägval och öden.
Under sina studier i nationalekonomi/
juridik hade han blivit uppmärksam på
jordbrukets betydelse, frågeställningar
som han kom att engagera sig i. Rodel
lärde känna antroposofin och Kristensamfundet i Tyskland. Vi får ta del av
hans försök att dela intresset för antroposofi med andra här i Sverige, liksom
hans önskan att bli aktiv inom Kristensamfundet.

Roderich Stintzing katalogiserade, och
gjorde därmed tillgänglig, en stor arvsdonation skrifter av Rudolf Steiner och
annan antroposofisk litteratur för biblioteket Carolina Rediviva i Uppsala.
Boken (inbunden, 164 sidor) kan beställas från författaren: rassjo@outlook.
com, o7o 983 8331
bok anmälan

Att på ett
nytt sätt
förundras över
det vardagliga
Maja Rehbein
Titel
Am Anfang war die Hand.
Meditationen über ein Wunderwerk.
Författare
Eva Malm
Förlag
Novalis Verlag Steinbergkirche-Neukirchen, 2o18, 269 sidor.
Svensk översättning
Handen som handling: om kultur och
bildning.
Carlssons Bokförlag, utgiven 2o16
Denna bok, med den ursprungliga svenska
titeln: Handen som handling: om kultur och
bildning, publicerades 2o16. Eva Malm har
mångårig erfarenhet som waldorflärare och
under den senare delen av sitt yrkesliv var
hon i ledarposition för Waldorflärarhögskolan
i Bromma. 2o18 utgavs boken på tyska och vi
har hämtat en recension från den tyska tidskriften info3.
red/GN
Är inte våra händer något av det mest vardagliga vi känner till? Boken visar hur
hjärnan först genom och med handen
kunnat utvecklas. Författarinnan varnar
för en utveckling som denna: ”Intellektualiteten har glömt vad den har att tacka
handen för.”
Genom 17 kapitel leder oss författarinnan och konsthantverkaren Eva Malm
genom detta omfattande tema. Vid betraktelsen av handen kommer den ”filosofiska förundran”, för den är samtidigt
subjekt och objekt, jag och icke-jag.

å r stema 2o19

Ur handens rörelser utvecklas språket!
Särskilt den möjlighet som tumgreppet
utgör är en grundbult för kultur. Gripandet för till be-gripandet. Även skrivandet
är handling. Inte så sällan är det först ur
detta som tankarna emanerar.
Barn har ofta identitetsproblem eftersom de leker för lite. ”Människan är enligt sitt väsen hantverkare.” Handen har
en ”verbartad aktivitet”. Är den då ett
substantiv eller ett verb?
Denna överraskande och stimulerande
bok är skriven med ett levande och rörligt
språk. I sin upprepande, poetiska stil tar
sig Eva Malm an temat, hela tiden ur nya
perspektiv. Närheten till litteratur och
filosofi verkar dessutom belivande. Citat
presenteras ofta på en helsida som en bild
för sig och verkar genom detta ännu mer
värdefulla. Plötsligt har man läst Heidegger eller Paul Valéry – hur mycket är härvidlag inte det väsentliga.
Författarinnan förmedlar sina grundliga insikter i korta och lätt fattbara meningar. Stora tankar visar sig ofta i frågeform:
är jorden ett föremål eller en levande verksamhet? Svaret: ”Vi har en skrämmande
makt. ... Svaret ligger i våra händer.”
Eva Malm, född 194o, lever i Göteborg,
där hon också arbetat som waldorflärarinna. Hon berättar om waldorfutbildningens svårigheter i Sverige och avvisar
PISA-hysterin. Hennes bok kan helhjärtat rekommenderas: den är lätt att läsa
och riktar sig till var och en.
Ur tidskriften info3 januari 2o19. Övers.: Red. GN
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Årstema 2o19
Till Allmänna Antroposofiska sällskapets årstema 2o19
Sedan några år fokuserar vi på Grundstensmeditationen i vårt arbete. Själen
övar sig i att intensivt lära sig uppleva sig
själv som ett tredelat väsen i förhållande
till kosmos. Detta är ett centralt motiv att
vårda inom Antroposofiska Sällskapet.
Under det kommande arbetsåret vill vi
fördjupa arbetet med den andra strofen
ytterligare och förmedla övningar i förhållande till andebesinnande och leda in
dem i det meditativa elementet. Wolfgang
Tomaschitz, generalsekreterare i Österrike och Jaap Sijmons, generalsekreterare i Nederländerna, har i denna mening
författat två texter som kan vara stimulerande i denna riktning.

I de följande numren av Anthroposophie
weltweit kommer ni att hitta ytterligare
bidrag till denna tematik, som kan vara
stimulans för arbetet i era gruppaftnar
och andra grupperingar. Vi vill starkt rekommendera följande tillägg till de redan
givna litteraturtipsen:
Die Weihnachtstagung zur Begründung
der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft 1923/24, GA 26o.
Meditativa erfarenheten av tiden genom
Grundstensspråkets andra strof
Möjligheterna att meditativt umgås eller
leva med Grundstensspråket är mångsidigt. Ofta kan redan aktiviteten att besinna sig på ett ord eller en rad, öppna vida
perspektiv. Vi ska här skildra ett möjligt
försök till en sådan övning.
Framtidsupplevelse: soluppgång
En av stroferna i Grundstensspråkets
mellandel har att göra med sättet som vi
upplever och erfar tiden på. Språket kan
leda till en mer levande tidsupplevelse än
den som vanligtvis är möjlig i vardagsmedvetandet och i denna erfarenhet, som
– i vår tid mycket starkt – löser upp krafter, som Rudolf Steiner en gång yttrade,
avvisar ”det som i vår själ vill in i framtiden.”1
På följande sätt kan vi hitta en möjlig
form för en meditativ bearbetning av detta tema: I ett första steg besinnar vi oss
på vårt vardagsmedvetandes mycket begränsade möjligheter att förhålla sig till
framtiden. Ur vardagsmedvetandets perspektiv är den helt mörk. Vi vet helt enkelt
inte vad de närmaste minuterna, timmarna, nästa dag o s v, kommer att föra
med sig. Vi kan bara ha förväntningar på
framtiden. För vår vardagliga själv- och
världsförståelse är den situationen konstituerande – vilket Rudolf Steiner upprepat hänvisat till2 - och den ovillkorliga
reaktionen på detta är ångest. Ångest för
det ovissa, det som inte går att planera,
som vi bär i oss som en bakgrundsstämning, som ”livets säkra bitar”3, som Rudolf Steiner inte utan humor yttrade en
gång. Följer man inte det som ovillkorligt
infinner sig emotionellt, utan till viss del
bemästrar och kontrollerar denna upplevelse,4 kan följden av besinningen förtätas till en positiv stämning. En stämning
åt hållet att framtiden bland alla sina möjligheter är radikalt öppen.
Detta resultat kan nu i ett andra steg kompletteras med en bild. Bilden av den uppgående solen5, där elden – och det är just
betoningen i detta andra steg – ännu inte
antagit någon gestalt alls av den kommande dagen. Bilden av den värmande

solen står för en helt ogestaltad framtid,
som vi kan våga oss in i, eftersom den inte
är främmande utan håller något berett
för oss. Som vill göra något av oss. På det
sättet kan meningen som meditativt uppstår ur samspelet mellan besinning och
imagination beskrivas. Stämningen är
inte längre ängslig, utan en övertygande
förväntan, inställd på att ”låta sig undervisas av verkligheten”.6
Och det hittills meditativt bearbetade kan i ett tredje steg accentueras och
fördjupas genom att lägga till raden ur
Grundstensspråkets mellandel ”Låt ifrån
östern upptända vad genom västern sig
formar”. Nu får det meditativa skeendet
ett starkare drag av något väsensartat där
tilltal och bön är möjliga. Framtiden är
nu inte längre bara öppen, utan upplevs
som något viljeartat, som ett samtal mellan det fortfarande formlösa med det som
antar gestalt och ger gestalt. Från denna
utgångspunkt kan talrika vidare upplevelseperspektiv öppnas, men också nya
frågor – om hur jag är invävd7 i detta samtal, frågor om österns och västens krafter
i mig, om den kvalitativa tidserfarenheten i det mikaeliska8 ...
Samspelet mellan besinning, bild och
språk kan beskrivas som en meditativ
försöksanordning, där språkets meningsinnehåll hämtas fram ur området för det
själsligt upplevbara och samtidigt förs
upplevandet genom språket och lyser
upp.
Att uppleva solen vid midnatt eller
solen under natten
Så avrundas i själen ett sätt att öva genom
vägen från tanke, till bild och ord. Denna
väg skulle inte finnas om inte ett levande
ljus kastas in i själen ur anden, som fångas upp som imagination eller skuggas ner
till tankar. Även om vi inte är medvetna
om det möter vi vid varje steg väsensartade sammanhang.
Förhoppningsfullt lever vi i riktning
mot att möta solen. Varifrån kommer
denna stärkande förväntan gentemot ljuset och värmen från den uppgående solen? Här hänvisas vi till en motsatt upplevelse, solnedgången och natten. Utifrån
vad hittar vi vägen genom natten? Låt oss
se på uppvaknandet. Med vårt medvetande dyker vi upp ur det ljus- och bildlösa
och vänder oss mot solen. Oförberedd
kan man knappast genomtränga denna
blick. Vi besinnar oss på att vi gentemot
osäkerheten från den öppna framtiden,
som ligger framför oss, inte förnimmer
vad natten för fram till oss, lika lite som
det som varje morgon ger till oss av det
som ligger bakom oss. Vi förnimmer inkarnationens kraft. Den kommer ur lemmarna, genom vilka vår jagorganisation
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och astralkropp drar in i vår fysiska och
eteriska kropp.9
Rudolf Steiner förmedlar en imagination så att vi ska kunna känna oss in i den
andliga verkligheten. Vi ska tänka oss, att
bakom det gyllene solskenet på dagshimlen verkar andra hierarkins väsen. Jag
var tillsammans med dem under natten.
På det sättet dyker bilden av att skåda solen vid midnatt bakom jorden upp. Vi har
följt solens gång från att den försvinner i
kvällsrodnaden och sedan visar sig under natten blåaktigt-rödaktigt glimrande.
Solen gör ett moraliskt intryck på oss och
antar alltmer väsensartade former. Det är
hierarkierna som vi möter i den nattliga
solen.1o Under natten upplever vi eller
minns alla våra tidigare inkarnationer
och dyker igen ner i vår nuvarande. Även
hierarkierna blickar tillbaka på våra tidigare jordeliv och visar oss i solljuset under dagen det som vi enligt vår karma är
tillåtna att se i den synliga världen, denna, från gudarnas sida förrådskammare
där de kan demonstrera det karmiska.11
Av dessa skäl lever vi förtroendefullt
gentemot solen, eftersom våra själar känner att vi kan förvänta oss det hierarkierna låter oss komma till del och som vi
redan under natten levt ut. Vi uppnår en
jämvikt i själen när vi känner efter att
dag- och nattrytmen tillsamman låter
oss uppleva vår jordetillvaros mening. Vi
kanske då hör orden ur Grundstensspråket: Ty Kristusviljan råder i omkretsen,
skänkande själen nåd i världens rytmer.
Soluppgången och minnet av solen vid
midnatt blir i oss till en bild för det rena
tidsskeendet i själen, i hjärtat och i huvudet, i vilket solen kan gå upp över våra
moraliska impulser från natten.
Källa: Anthroposophie weltweit nr 5, 2o19.
Översättning: Red. GN

Gratis bok till medlemmar: Grundstenen
Kontakta sekretariatet om du vill ha den!
1 GA 59, Vom Wesen des Gebetes, föredrag 17 februari 191o, Berlin.
2 Framförallt GA 13, Kap. Die Weltenentwicklung und der Mensch
liksom GA 115, 4:e föredrag 4. nov. 191o.
3 GA 134, föredrag 28. december 1911, Hannover.
4 Se till detta Rudolf Steiners övningsanvisningar gällande positivitet och fördomsfrihet i GA 13 och 95, där det också finns hänvisningar till tidserfarenheten.
5 Vi behöver inte säga så mycket om vikten av meditationen den
uppgående solen, Steiners egna anvisningar omspänner från
”Hur uppnås...” till Ledsatserna. Kanske är sammanhanget mellan värme och tidserfarenhet mindre känt, såsom det uttalas i
raden ”Och kärlekens välsignelse ger värme åt tidens kretslopp
att uppenbara alla världar” i den meditation som Benediktus
antyder för Johannes i 3:e bilden i Första mysteriedramat.
6 GA 134, föredrag 28:e december 1911, Hannover.
7 GA 134, föredrag 28:e december 1911, Hannover.
8 GA 229, föredrag 13:e oktober 1923 und GA 26, Die Weltgedanken
im Wirken Michaels und im Wirken Ahrimans‘ och Wo ist der
Mensch als denkendes und sich erinnerndes Wesen?
9 GA 236, föredrag 27:e juni 1924, Dornach.
1o GA 236, föredrag 27:e juni 1924, Dornach.
11 GA 236, föredrag 22:a juni 1924, Dornach.

Protokoll fört
vid årsmöte i
Antroposofiska
Sällskapet i Sverige
Den 6 april 2o19 i Robbyge
33 medlemmar närvarade vid årsmötet.
1. Öppnande av stämman
Erland Kornfeld öppnade årsmötesförhandlingarna och hälsade de närvarande
välkomna.
2. Fastställande av röstlängd
Ett papper sändes runt där de närvarande
kunde skriva upp sig, så att en namnlista
skulle finnas som underlag för röstlängd,
för den händelse att rösträkning skulle
bli aktuellt.
3. Val av mötesordförande
Till ordförande valdes Pär Granstedt.
4. Val av protokollförare och två justerare, tillika rösträknare
Till sekreterare valdes Joel Hallklint.
Till justerare tillika rösträknare valdes
Nina Ljungquist och Dick Tibbling.
5. Fastställande att mötet är stadgeenligt utlyst
Att mötet blivit stadgeenligt utlyst bejakades. Kallelsen hade postats tre veckor
före mötet.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
7. Verksamhetsberättelse 2o18
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Erland Kornfeld.
8. Revisorernas berättelser
Revisionsberättelsen från Katarina Nyberg, lästes av Erland Kornfeld.
Internrevisor Torsten Lundberg läste upp
sin rapport.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Föreningens balans- och resultaträkningar föredrogs av Erland Kornfeld.
Resultat- och balansräkning godkändes
av mötet.
1o. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2o18 års förvaltning.
11. Uppföljning av budget och verksamhetsplan
Budget och verksamhetsplan från Höstmötet 2o18 föredrogs av Erland Kornfeld.
Kommentar: Kostnad för den nya lokalen
i Robyggehuset är ej med i budgeten.
12. Val av styrelse - valberedningens
förslag
Botvid Aquilon presenterade valberedningens förslag:
För omval: Regula Nilo och Erland Kornfeld som ställde sig till förfogande för en
ny period. För nyval: Ilve Steiber.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
13. a). Stadgeändring
Förslag: Ändra stadgarna under punkt 7.
Föreningsmöten, från: ”Val av godkänd/
auktoriserad revisor och suppleant” till:
”Val av revisor och suppleant”.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Kommentar: Detta för att möjliggöra val
av en lekmannarevisor.
b). Val av revisorer
Förslag till revisor: Göran Målkvist.
Förslag till internrevisor, omval av: Torsten Lundberg.
Årsmötet beslutade enligt förslagen.
14. Val av valberedning
Årsmötet föreslog omval av Nina Ljungquist (sammankallande) och nyval av
Susanne Almgren och Jürgen Vater.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
15. Motioner och styrelsens förslag
Motion 1: Markus Tibbling förslog ett
namnbyte på Fria Högskolan för Antroposofi.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att bereda frågan vidare med Högskolekollegiet och berörda parter och förelägga förslag till Höstmötet 2o19.
16. Fastställande av tidpunkt för höstmötet 2o19
Datum för höstmöte fastställdes till 16
november 2o19 i Järna.
17. Övriga frågor som rör föreningen
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att börja klimatkompensera för resor inom föreningen och att utreda en klimatpolicy
för resor till Höstmötet 2o19.
18. Stämmans avslutande
Erland Kornfeld tackade alla som deltagit
i årsmötet och grundstenen lästes av
Mats-Ola Ohlson.
Vid protokollet: Joel Hallklint
Justeras: Nina Ljungquist, Dick Tibbling
Bilagor: Röstlängd/närvarolista, internrevisorns rapport, revisionsberättelse (finns på sekretariatet).
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Kalendarium för
Fria Högskolan för Antroposofi
Högskolekretsen
Söndag 22 september, kl 14–17.3o
Söndag 24 november, kl 14–17.3o
Lokal: Robygge i Ytterjärna
Högskolemedlem som önskar delta i
Högskolekretsen kan anmäla det till
Anna Hallström, Mats-Ola Ohlsson
eller Dick Tibbling.

Högskolearbetet med
klasstimmarna hösten 2o19
Baskemölla
8 sep, 1oe klasstimmen och 1o nov.
Kl. 1o:3o till 12;3o
Klassansvarig: Hester Renouf.
Dormsjö
Söndagarna kl 1o-12 den 1/9 och 2o/1o
Klassansvariga: Martin Hausner och
Malte Nordling. Lokal: Snödroppen.
Göteborg
Följande lördagar fortsätter Högskolearbetet hösten 2o19:
Lördag 31 augusti kl 1o-12
Lördag 28 september kl 1o-12
Lördag 26 oktober kl 1o-12
Lördag 23 november kl 1o-12
Lördag 14 december kl 1o-12.
Följande lördagar fortsätter vi det eurytmiska fördjupningsarbetet i språkets ljud
som ett led i arbetet "Känn dig själv."
Lördag 24 augusti kl 1o-12.
Lördag 21 september kl 1o-12.
Lördag 19 oktober kl 1o-12.
Lördag 16 november kl 1o-12.
Lokal Waldorfförskolan Solgläntan,
Uddeholmsgatan 5, Göteborg.
Klassansvariga: Alexandra Ivan, Vendela
Klose och Inger Wennerblom.
Järna
Lördag den 7 september
9.3o-1o.3o Meditationsövning och samtal
kring den trettonde klasstimmen
11.oo-12.oo Trettonde klasstimmen, fritt
hållen.
Lördag den 28 september
9.3o-1o.3o Meditationsövning och samtal
kring den fjortonde klasstimmen
11.oo-12.oo Fjortonde klasstimmen, fritt
hållen.
Lördag den 23 november

9.3o-1o.3o Meditationsövning och samtal
kring den femtonde klasstimmen
11.oo-12.oo Femtonde klasstimmen, fritt
hållen.
Klassansvariga: Anna Hallström, Inger
Hedelin.
Kalmar
Under höst/vinter 2o19 kommer vi i Kalmar att arbeta med den sjunde klasstimmen:
Söndagen den 22 september kl 9.oo - 11.45
Söndagen den 27 oktober, kl 9.oo - 11.45
Söndagen den 24 november, kl 9.oo - 11.45
Lokal: Kemisalen på Solmarka gård
Klassansvarig: Hans Johannesson
Norrköping
Söndagen den 25/8 kl 1o.oo. Bearbetning
av 12 och 13 klasstimmen.
Söndagen den 22/9 kl 1o.oo. Bearbetning
av 16 och 17 klasstimmen.
Söndagen den 27/1o kl 1o.oo 7:e repetitionstimmen.
Söndagen den 24/11 kl 1o.oo Bearbetning
av 7:e repetitionstimmen.
Klassansvariga: Elisabet Löve, Birgitta
Johansson
Stockholm
Onsdag 4 september kl 19:oo Fördjupningsstudium I:4
Onsdag 18 september kl 19:oo 4:e klasstimmen
Onsdag 2 oktober kl 19:oo Fördjupningsstudium I:5
Onsdag 16 oktober kl 19:oo 5:e klasstim
Onsdag 3o oktober kl 19:oo Fördjupningsstudium I:6
Onsdag 13 november kl 19:oo 6:e klasstimmen
Onsdag 27 november kl 19:oo Fördjupningsstudium I:7
Onsdag 11 december kl 19:oo 7:e klasstimmen
Lördag 14 december Halv högskoledag
kl 1o–ca 13 2:a Pragtimmen
I anslutning till timmen och ett samtal
därefter: adventskaffe som vi alla bidrar
till i form av olika sorters kaffebröd –
knytkalas helt enkelt.
OBS: Tag med det blå kortet även till
fördjupningsarbetet.
Klassansvariga i Stockholm: Thomas
Andersson, Per-Erik Jonsson och Göran
Nilo

Vill du ta kontakt med någon klassansvarig kan du få kontaktadressen via
Antroposofiska Sällskapets sekretariat,
Joel Hallklint, kontakt@antroposofi.nu
tele: o8-554 3o2 2o
Umeå
1 september: 7 klasstimmen
6 oktober: 8 klasstimmen
1o november: 9 klasstimmen
8 december: 1o klasstimmen
Klasstimmarna hålls kl o9.3o i Salen på
Mariagården, Kassjö.
Klassansvariga: Ursula Flatters och
Janecke Wyller
Växjö
Lördag 31 August kl 9.oo.
Lördag 29 september kl 9.oo.
Lördag 26 oktober kl 9.oo.
Lördag 3o november kl 9.oo.
Vi möts på lekskolan Nyponblomman.
Klassansvariga: Karin Andren och
Annica Johansson.
Örebro
29 sept. kl. 14, 17e klasstimmen
24 nov. kl. 14.
Klassansvarig: Hester Renouf.

Sommarverkstad
i Fria Högskolan
5-7 juli, Robygge i Ytterjärna
Undertecknade bjuder in alla medlemmar i Fria Högskolan för Antroposofi till
arbetsmöte. Temat är både ett gemensamt arbete med 7:e och 8:e klasstimmarna, eurytmi, meditationsövningar, fria
samtal och ett bearbetande av innehållet
i klasstimmarna. Här finns möjlighet att
samtala om personliga frågor och erfarenheter på ett anspråkslöst sätt.
Vi har bokat Antroposofiska Sällskapets lokal i Robyggehuset, Järna och
detta är en fortsättning på vårt arbete
med Sommarverkstad och Vinterverkstad med målsättning att gå igenom alla
de 19 klasstimmarna.
Ingen kursavgift, men var och en står
själv för mat och logi.
Du får rabatterat pris på Hotell Kulturhuset
om du uppger Sommarverkstad i Fria
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Kalendarium för
Antroposofiska Sällskapet
Högskolan. Glöm inte att ta med det blå
kortet!
Program:
Fredag kväll 18-21
Presentation och förväntningar. Förslag
till teman.
Lördag förmiddag 9-12
Eurytmi, 7:e Klasstimmen och gemensam
meditationsövning
Lördag eftermiddag 14-17
Högskolesamtal och samtal till teman
Lördag kväll 18-21
Tema: Varseblivningsmeditation med
smält silver och guld.
Söndag förmiddag 9-12
Eurytmi, 8:e Klasstimmen och gemensam
meditationsövning.
Söndag eftermiddag 14-17 (senast)
Högskolesamtal och samtal till teman.
Återblick och planer för framtiden.
Varmt välkomna!
Erland Kornfeld, Mats-Ola Ohlsson,
Thomas Andersson, Anita Jülke-Drufhagel,
Susanne Almgren och Per Dahlström.

Nordiskt högskolemöte

Titta gärna in i kalendariet på vår hemsida - där kan finnas annonser för nya
händelser och möten!
antroposofi.nu/kalender
Anmälningar till sällskapets aktiviteter
görs, om inget annat nämnts, till
sekretariatet på: o8-554 3o2 2o eller
kontakt@antroposofi.nu

Den verksamma kraften i Fria Högskolan
för Andlig Vetenskap
Vårt möte riktar sig till högskolemedlemmar i Norden och arrangeras av de Antroposofiska Sällskapen i Norden tillsammans med ledningen för Freie Hochschule
für Geisteswissenschaft vid Goetheanum
genom Claus-Peter Röh och Paul Mackay.
Inbjudan mejlas ut till högskolemedlemmarna och postas de till som inte har mejl.
Vi hälsar er varmt välkomna!
För förberedelsegruppen
Mats-Ola Ohlsson
Generalsekreterare i svenska Antroposofiska Sällskapet

Sommarverkstad i Fria Högskolan
Se hela inbjudan här bredvid i högskolans
kalendarium.

1o augusti
17 juni
Utställning
i samband med Rudolf Steiners mysteriedramer
Måleri – Skulptur - Installation
Vernissage 17. juni 18.oo – 2o.oo
Introduktion till utställningen
27. juni 14.oo – 15.oo
Utställningen pågår 17. – 3o. juni

Högtidligt månadsfirande
Kl 18-22 i Robygge i Ytterjärna
Hjärtligt välkommen!
Mer info på: antroposofi.nu/kalender

14 september
Högtidligt månadsfirande
Kl 18-22 i Robygge i Ytterjärna
Hjärtligt välkommen!
Mer info på: antroposofi.nu/kalender
Kommande datum är: 19/1o, 16/11, 14/12.

Arrangör: Bildsektionen i Sverige i samarbete med Mysteriedramagruppen

11-13 oktober

i Järna

11-13 oktober

5-7 juli

25-29 juni
Mysteriedramer i vår tids apokalyps
Kulturhuset i Ytterjärna
Väktaren vid tröskeln
Själarna vaknar
samt föredrag av Michael Debus, konstnärliga arbetsgrupper
Läs mer och ladda ner program på:
ytterjarna.se
Varmt välkomna till sommarens mysteriedramer önskar Dramagruppen i Järna

Nordiskt högskolemöte
Den verksamma kraften i Fria Högskolan
för Andlig Vetenskap
Se hela inbjudan här bredvid i högskolans
kalendarium.

16 november
Höstmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kallelse i tidning nr 3-2o19
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NORRKÖPING

Retreater

Norrköpingsgruppen

sommar-höst 2o19
Antroposofisk meditation
Lördag 17 augusti
Mitt livs-sammanhang
En dag som handlar om att stanna upp
och se det livs-sammanhang som jag
står inne i: Världen och människorna.
När det blir tydligare för mig kan jag se
mitt eget initiativ, mina bidrag.
Lördag 19 oktober
Att växa i det inre
Att växa och bli skapande i det inre dvs
att i det meditativa öppna upp för nya
känslor och tankar.
Att känna att jag därigenom får kraft att
bära mitt liv.
Lördag 9 november
Tystnadens kraft
Att gå in i tystnaden som är inre vaken
ro.
Att där närma sig den innersta kärnan
och det som verkligen är det väsentliga.
Alla retreater kl 1o oo – 18 oo på Kulturhuset i Ytterjärna.
Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 115o:-, Medlem i Antroposofiska sällskapet 3oo:Kostnad för lunch och fika tillkommer
Anmälan och info: anna@antroposofi.
nu, o7o6861252

Antroposofiska Sällskapet Norrköpingsgruppen är en lokal sammanslutning av
medlemmar i det Allmänna Antroposofiska Sällskapet. Sällskapet har till syfte
att bära en fri högskola för antroposofisk
forskning. Denna högskola strävar efter
att finna och formulera andliga lagbundenheter på olika verksamhetsområden,
som de vanliga forskningsmetoderna eller tanke- och synsätten inte kommer åt.
Denna antroposofiska forskning är integrerad i många olika kulturområden där
verksamheten bygger på antroposofi,
t.ex. waldorfpedagogik, biodynamiskt
jordbruk, antroposofisk läkekonst, läkepedagogik, olika konstarter som arkitektur, eurytmi m.m.
Norrköpingsgruppen har en lokal för
sammankomster och där finns ett bibliotek med huvudsakligen böcker och
föredrag av Rudolf Steiner.
Biblioteket har öppet tisdagar 18.oo –
18.3o under tiden september till och med
maj. Hagebygatan 69, Norrköping.
www.antroposofi.nu/norrkoping
E-post: antroposofi.norrkp@telia.com.
Övrig tid: kontakta någon i styrelsen.
Birgitta Johansson, ordförande
tel. o768-19 13 11
Per Hallström, sekreterare		
tel. o736-849 366
Program med kursutbud på hemsidan!
www.antroposofi.nu/norrkoping
Vill du veta mer om antroposofi, eurytmi, musik, waldorfpedagogik och social
tregrening?
Vi ordnar kurser, workshops och studiedagar på teman i anslutning till antroposofi,
antingen i vår lokal i Norrköping eller lokalt hos er. Förfrågningar och intresseanmälan: Maivor Forster, tel. o739 – 792 338.
Tisdagsgruppen
Start tisdagen den 4 sept. kl. 18.3o - 19.45.
Vi börjar höstens arbete med studium av
årets tema från Goetheanum bl a ”Grundstensmeditationen” av Rudolf Steiner.
Kontaktperson: Maivor Forster tel. o739 –
79 23 38.
Nya deltagare är välkomna!

Vitaliserande eurytmi
Välkomna till stärkande och livgivande
eurytmi i grupp i Ensjöholms vackra
sal. Måndagar 18.oo med start 16/9.
Anmälan till Elisabeth Löve o76o-29 49
58
Meditation
Sönd 15/9, 13/1o, 1o/11 och 8/12 kl. 17.
-18.3o på Hagebygatan 69. Introduktion,
övningar och samtal. En väg till att praktisera antroposofisk meditation, inspirerad av Arthur Zajonc, fysikprofessor
och f.d. generalsekreterare för Antroposofiska Sällskapet i USA. Anmälan görs
till Dori Inderbitzin. tel. o737- 23 oo 88 el.
o121- 133 43.
”Te hos Sofie” på söndagar
Start söndagen 28 aug kl. 18:3o – 2o:3o
Sedan gruppen startade 2o17 har vi studerat boken Teosofi och studerar nu Andlig
Skolning. Nya medlemmar är varmt välkomna! Vi varvar bokstudierna med att
då och då bjuda in mer erfarna personer
till samtal kring olika relevanta ämnen.
Mötena sker varje söndag i lokalen på Hagebygatan 69.
Kontaktperson:
Eskil
Hallström.
Tel. o7o6-98 18 88
eller eskil.hallstrom@gmail.com

Kalendarium
28 sept
Kulturnatten Öppet hus kl. 11.oo – 13.oo.

15 okt
Föredrag av Joel Miller PhA filosof.
Vår historia: om Homo Sapiens - intelligens, teknologi, språk och samhällsbyggare. Plats: Hagebygatan 69. Tid: tisd 15
okt kl. 18.3o – 2o.oo.

Datum ej klart
Workshop med eurytmi
Eurytmiskt övade av motiv ur R. Steiners
Grundstensmeditation. Föredrag till temat med fokus på polaritet och utveckling i människans själsliv - utmaningar
och förvandlingsmöjligheter.
Medverkande: Göran och Charlotte
Krantz. Kostn. 4oo:- endast föredraget
1oo:Plats: Ensjöholms by. Tid: kl. 9.3o-15.oo
Datum ej klart.
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5 nov
Föredrag av Susanne Wärnhjelm.
Barnens Utveckling - Hur kan vi stödja
den-?
Plats: Hemgården. Tid: tisd 5 nov kl.
19.oo-21.oo.

3o nov
kl. 11-13 Rudolf Steinerskolans Julbasar
med bokbord.
Arr: Rudolf Steinerskolan i Norrköping.
För info se www.rudolfsteinerskolan.se

4 dec
Ensjöholms by arrangerar ljusfest och
julmarknad
Plats: Ensjöholms by. Tid: onsd 4 dec kl.
16 – 19. Se: www.ensjoholm.se

15 dec
Eurytmi och Julföredrag Eurytmi med
Moving Art Company och medverkande
barn och ungdomar. Julföredrag av Göran Nilo. Medarrangör: Ensjöholms By.
Inträde 1oo kr.
Plats: Ensjöholm. Tid: lörd den 15 dec kl.
16.oo

6 jan
Trettondagsfirande med Trekonungatema
Plats: Hagebygatan 69. Tid: månd 6 jan
2o2o kl. 16.oo – 17.3o. Kaffe och kaka.

STOCK H OLM

Stockholmskretsen
Föreningen Stockholmskretsen är en
ekonomiskt fristående förening inom
Antroposofiska sällskapet i Sverige.
Stockholmskretsens uppgift formuleras i
stadgarna: att ”initiera, bedriva, samordna och understödja ideell antroposofisk
verksamhet i Stockholm med omnejd”.
Detta sker bl a genom våra olika verksamheter i lokalen på Hagagatan 14. Där finns
ett bibliotek med antroposofisk litteratur
och viss försäljning och hålls föreläsningar, konstnärliga arrangemang kursverksamhet och studiegrupper.
Som medlem i Antroposofiska sällskapet kan du också bli medlem i Stockholmskretsen genom att sätta in årsavgiften 3oo kr på vårt bankgirokonto:
474-3167 - ange ”medlemsbidrag”, ditt
namn och vilket år det gäller.
Är du inte medlem i Antroposofiska sällskapet så kan du ändå stödja oss genom att
sätta in valfritt belopp på samma konto,
ange ”gåva”. Vår verksamhet kan endast
till en del bäras av medlemsbidragen och
förutsätter till stor del frivilliga gåvor.
Bibliotek och antikvariat
Hagagatan 14, 113 48 Stockholm
Tel: o8-34 87 41
T-bana: Odenplan, nära Stadsbiblioteket
Antroposofisk litteratur på svenska,
tyska och engelska.
Öppettider: måndag-torsdag kl 16.15-18
Fredagar stängt!
Ordförande: Annika Stigdotter tel o866o 93 13
Hemsida:
www.antroposofi.nu/stockholm
- se där under: Lokalavdelningar
Facebook:
Stockholmskretsen - Antroposofiska
sällskapet
Stockholmskretsens Bankgiro: 474-3167
(medlemsbidrag, gåvor)

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

Kalendarium
Lokal: Hagagatan 14
Evenemang/föredrag kostar 1oo kr;
pens/stud: 8o kr
Endast kontant betalning!

Tisdag 17 september kl 19
”Resor i Rudolf Steiners fotspår”- om
ett arbete kring Steiners liv & verk, att
fördjupa relationen till hans personlighet
och öka förståelsen för hans motiv till
sitt handlande efter år 19oo. Göran och
Lennart Nilo

Tisdag 1 oktober kl 19
Konsten att använda svärdet och vågen
- om ärkeängeln Mikael i konsthistorien
Mats Wilzén berättar och visar bilder

Torsdag 1o oktober kl 19
OBS veckodagen!
Waldorfpedagogiken – 1oo år
Claes-Peter Röh

Tisdag 15 oktober kl 19
Om eurytmin i Sverige
Aurora Granstedt & Kristina Tucinska

Tisdag 29 oktober kl 19
Trialog: Bör vetenskapen bry sig om det
andliga? Pär Granstedt

Studieforum
Fria forumet för RS studier
Måndagar kl 18.3o
Omkostnad: 2o kr per gång
Hur får man ordning på skolningsvägen
när den beskrivs så olika i Rudolf Steiners böcker och föredrag?
Självständigt och tillsammans kommer
vi att söka upp och lära känna denna process. Här krävs en vilja till självstudium!
Nya deltagare tas nu bara emot efter
samtal !
För info: ring Sergeij Almstedt
tel o8-34 87 41 måndagar kl 16.15-17.

a nnonser
a nnons

a nnons

F r å n sek r eta r i atet

Medarbetareförbundet - MeF

TRIA – tregrening i arbetslivet

Medlemskap

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

TRIA – social tregrening i arbetslivet – är
branschen, som organiserar antroposofiskt orienterade huvudmän i Arbetsgivaralliansen.

MeF är till för alla medarbetare oavsett vad
man arbetar med. MeF ger medlemmarna
stöd utifrån en unik kombination av kunskap i arbetsrätt och bred erfarenhet av antroposofisk självförvaltning.

Maria Liljedahl, som började i vintras som
vår nya branschansvariga på kansliet har
mer än väl kommit in i sitt nya uppdrag och
blivit varm i kläderna som TRIA:s rådgivare och förhandlare. Hon nås på telefon o8545 912 o1 eller o7o8-48 32 84 och har e-post
maria.liljedahl@arbetsgivaralliansen.se.

Goetheanum meddelade att man under
april välkomnat 76 nya medlemmar. Och
under perioden 13 april till 1o maj, är 45
ej längre medlemmar (utträden, tappade
medlemmar och uppdaterade medlemslistor i landssällskapen) i Allmänna Antroposofiska Sällskapet.

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

Branschrådet har träffats ett antal gånger
i år och då har det visat sig att ledamoten
Karolina Bergom Larsson, som representerade skolsidan har valt att lämna rådet p
g a alltför stor arbetsbelastning och genom
fyllnadsval valdes Margit Deurell in som
ny ledamot. Hon är f n förskolechef på Mikaela Waldorfbarnstuga och har även lång
erfarenhet från ledningsarbete inom waldorfskolan.
Vi uppmanar alla medlemmar att se över
sina lokalavtal för att de bättre ska kunna
svara mot behoven i verksamheten – hör
av er till kansliet vid frågor. Bl. a är det
möjligt att kunna ha pensionskassan Prometheus som grundvalsalternativ genom
lokalt kollektivavtal.
Arbetsgivaralliansen har ett stort kursutbud inom bl.a. arbetsrätt, arbetsmiljö, kollektivavtal, ledarskap, där en del kurser är
kostnadsfria och andra erbjuds till självkostnadspris för medlemmarna. Utbudet
finner du på arbetsgivaralliansen.se/kurser.
I en situation där många av våra medlemmar möter stora utmaningar i en regulativ
och föränderlig omvärld, ställs stora krav
på både organisation och medarbetarskap.
TRIA kan utifrån idén om den sociala tregreningen ge många inspirerande impulser som stöd för utvecklande av bl.a. ett
socialt hållbart ledarskap:
•

Bli medlem du också!
Styrelsen och medarbetarna genom
Per Hallström och Helena Yli-Koski

•
•

Ett fritt kreativt och socialt liv, som
ger mening och möjlighet till personlig utveckling och initiativtagande under ansvar
Ett rättsliv präglat av alla människors
lika värde med rättigheter och skyldigheter
Ett solidariskt förhållningssätt i arbetsliv och ekonomi där olika prestationer styrs av behov.

Branschrådet TRIA
genom Rüdiger Neuschützz

Källa: Anthroposophie weltweit, nr 6, 2o19.

Artiklar på hemsidan
antroposofi.nu/forum
Följande texter finns publicerade på hemsidan för medlemstidningen:
•

Om utgivningen av Rudolf Steiners
samlade verk (GA, "Gesamtausgabe"),
av Cato Schiötz, tidigare publicerad i
Antroposofi i Norge 2o17.

•

Att fylla 72 år – berättelser i anslutning
till C Ritters artikel.

•

Om tregrening. Hans Möller.

•

Frågor som gäller livet - Materialism,
andlighet och social tregrening av
Frans Carlgren.

•

Om Kaj Skagens bok, ”Morgen ved
midnatt” av Ole Harald Dahl.

•

Waldorf made in China, av Nana Goebel, ur Das Goetheanum nr 25-2o15.

•

Antroposofi som religion, av Johannes Kiersch, ur Das Goetheanum nr
6-2o15.

•

Flowforms - Unik hantverkskultur
med betong och konststen i Järna.

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET

Studium på Gotland
Andlig Skolning gruppen, Gotland, välkomnar nya
medlemmar samt besökare till vårt studium i Ganthem.
Kontakt: helena.industri@gmail.com

Medlemsin for mation
ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET

Medlemsgrupper
Björkagruppen, Katrineholm
Yvonne Boukari,
yvonne.boukari@gmail.com
Brommagruppen, Stockholm
Nils Olof Dunkars, o8-25 87 o6
Delsbogruppen, Delsbo
Matti Remes, matti@staffansgarden.com
Filosofigruppen, Järna
J.C. Lassen, j.chr.lassen(at)hotmail.com,
o7o-799 22 2o
Grundstensgruppen, Järna
Katarina Hausmann, tel.o8 55171595,
katarina.hausmann@telia.com, eller
Marie Haglund tel. o156-14o95
Jeanne d´Arcgruppen, Örebro
Rebekka Bergman, o19-23 34 46,
rebekkabergman@outlook.com
Johannes Bureusgruppen, Uppsala
Annika Asmussen, o7o-11 44 o73
annika.asmussen(at)tele2.se,
Adja Asmussen, o76-631 4o 41
adja(at)tele2.se
Järnagruppen, Järna
Artur Granstedt,
o158-33 o75, artur.granstedt@jdb.se
Kalmargruppen, Kalmar
Hans Johannesson, o73 5673226
Mariagruppen, Västerås
Kristina Mezéi, o21-8o4649
Mikaelgården, Järna
Dick Tibbling, o8-551 5oo 67
Norrköpingsgruppen
Birgitta Johansson
Novalisgruppen, Järna
Kristian Holmberg, o7o3- 688 544
Pestalozzigruppen, Järna
Elisabeth Chyle, o8-551 5o3 29
Rudolf Steinergruppen, Stockholm
Annika Stigdotter, o8-66o 93 13
Selma Lagerlöfgruppen, Stockholm
H. Osika, o8-551 5o5 1o el o8-551 5o5 93
Tavestagruppen, Järna
Walter Druml, o8-551 742 61
Umeågruppen
Roland Karlsson, o9o-3oo 61 o7o-546 oo
61, rolandkarlssono1@tele2.se
Urielgruppen, Växjö
Daniel Ekman,
o47o-636 96, o7o-633 93 23
Österlengruppen, Baskemölla
Eva Breitholtz, o73649o3oo
evabreitholtz@gmail.com

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

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

Styrelse
Antroposofiska Sällskapets styrelse:
Mats-Ola Ohlsson, generalsekreterare
mats-ola@antroposofi.nu o8-554 3o2 2o

Regula Nilo, sekreterare
regula@antroposofi.nu

Janne Silvasti
janne@antroposofi.nu

Ilve Steiber
ilve@antroposofi.nu

Läs mer om grupperna på hemsidan:
antroposofi.nu/ studie_arbetsgrupper

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

Erland Kornfeld, ordförande & kassör
erland@antroposofi.nu

U t g i v n i ng spl a n f ör 2o19
Deadline för 3-2o19 ca 3o aug.
För längre uppslag, vänligen anmäl i
god tid innan deadline.
A nnonser ing
Kontakta oss. För privatpersoner: radannonser 8o kr. Tidskriftens format: höjd
315 mm, bredd 235 mm.

Goethelådan
Lådor väcker nyfikenheten, de kan förslutas, förseglas och gömmas, de kan gläntas på och öppnas, de kan upplåtas för att synliggöra det som
finns gömt inuti.
En ostform är ett kärl eller en låda med lock
i trä för ostberedning. Denna vardagens artefakt
användes tidigare i stor utsträckning för att forma
och förvandla koagulerad mjölk till ostmassa
och för avrinning av den klara och gulaktiga
vasslan. Den koagulerade mjölken fick genom
formen sin fasta form i lådan. Den trasiga och
avlägsna ostlådan hittades många år senare i
en antikaffär i Gnesta, och denna gången blev
ostformen förvandlad genom konstnärlig återvinningsprincip eller omvandlingsprincip till
färgform, till Goethelåda.
Genom färg och form blev lådan förvandlad till ett objekt i primärfärgerna rött, gult
och blått, målade på lådans horisontala och
vertikala ytterkanter, liknande den neoplasti-

cistiska principen, jord och himmel. Detta är
ju enligt Steiner glansfärgerna. Inuti lådan är
de kompletterade med de fyra så kallade bildfärgerna grönt, rosa (pfirsichblüt), svart och vitt.
En helsvart figur i lera (Goethe) står som en färgens väktare, omgiven av grönt i färgrummet.
Goethefiguren har ryggen vänd mot betraktaren och tittar med förundran och vördnad på
det som enligt honom var färgens nödvändiga
prismatiska födelseort och polära ursprung,
nämligen ljuset och mörkret. Det svarta och
det vita. Ett taoistiskt liknande guds öga tittar på betraktaren från lådans vägg och botten.
I detta färgens tempel uppmanar färgens väktare; ”känn dig själv!”
Marius Wahl Gran
Bild: Berit Frøseth, ”Goethes universum”, låda i trä och akryl, (17.5 x 25 cm).

