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Kära Forumläsare,

Forumredaktionen har glädjen att i detta nummer för 
sina läsare kunna presentera och välkomna fyra per-
sonligheter, som aktivt arbetar för den antroposofiska 
impulsen i Sverige: Annie Meijer, i styrelsen för Antro-
posofiska Sällskapet och de nya ledamöterna Anders 
Rosenberg och Jens Möller, samt Daniel Björklund, 
rektor för Skillebyholm. 

Den som i höstens mörker, nu i Mikaelitiden, vänder 
blicken inåt kan i flera bidrag hitta knoppar och frö an-
dra har lagt i själsmyllan, som t.ex. genom arbetet med 
klassmantra, med grundövningarna eller med sinne-
nas spiritualisering. Ur det direkt antroposofiska ställer 
Niels Erik Nielsen 17 väsentliga frågor kring Sällskapets 
uppgifter idag. Läsaren ges också en kort inblick i Karen 
Swartz doktorsavhandling om A S i Sveriges struktur. 

Utåt: ”Den som vill hålla sig till Mikael utvecklar kär-
lek i förhållande till yttervärlden och den finner därigenom 
det förhållande till sin inre värld som för honom samman 
med Kristus” (R.St.: Antr. Ledsatser). Hur Michail Gor-
batjovs världs- och människointresse, i rätt ögonblick 
byggde broar över avgrunder berättar Gerald Häfner i 
en spännande intervju. Och H. Salman tecknar en le-
vande bild av Ukrainas historia. 1962 avslöjade Rachel 
Carson i boken ”Tyst vår” pesticidernas förödande ver-
kan. Läs om hennes och hennes väninnas mikaeliska 
bragd i Anna Hallströms bidrag. Följ gärna notiser om 
alternativ jordbruk och läs om kung Charles III unika 
insats för det biodynamiska. Helt nya arbetssätt inom 
Waldorfpedagogiken lyfter bl. andra Ph. Reubke fram 
och Möller/Dahlin frågar var mänskliga begrepp som 
syfte, mening, värde och narration tar vägen i pedago-
giken. Berit Fröseths distinkta genmäle på Rebecka 
Kärdes osakliga, ytliga kortreportage om antroposofin 
i DN 28/8-22, som tidningen inte riskerade ta in, här 
kommer den. 

Bland många notiser om läget här och nu berättas 
om ett nytt sceniskt projekt med fragmentet ”The Inn at 
the end of the valley”. 

Vad som sker i AS i Sverige samt en inbjudan till 
höstmötet finns givetvis också med i detta nummer.

Johannes Ljungquist, som under 25 år gett ut vår 
tidskrift dog i juli i år. Ett hjärtevarmt tack till honom! 

Med hösthälsningar från redaktion 
genom Felix Nieriker

Rättelser
I Nr. 2, 2022, på sid. 17, i not 12, angavs fel boktitel "The Sufis, London”. 
Rätt boktitel är ”The Way of the Sufi, New York”.

I Nr. 2, 2022, på sid. 25 och 38 angavs fel födelseår för Bengt Ulin, 19328. 
Rätt födelseår är * 1928-07-26, † 2022-02-02, Bromma.



per spek t i v et

Att den antroposofiska världen, rörelsens 
olika sidor, uppmärksammas kontinuer-
ligt i svensk och internationellmedia, är 
ett tecken på att det som görs berör männ-
iskor. Ibland negativt och ibland positivt. 
Vi kan se två sidor fjärma sig från varan-
dra och sedan igen närma sig varandra. 
Den esoteriska sfären på ena sidan och 
sinnevärldens praktiska liv på den andra.  
Omvärldens kritik riktas oftast mot den 
antroposofiska idévärlden och i den andra 
polen får de antroposofiskt inspirerade 
verksamheterna vanligen beröm.

Sällskapet i Sverige och internationellt 
gör stora ansträngningar för att varje 
verksamhet ska kunna intressera sig för 
antroposofin och att dess medarbetare 
ska kunna känna till idébakgrunden till 
sitt arbete och att antroposofin kan vara 
en mäktig inspirationskälla. Med facit i 
handen kan man konstatera att många 
fantastiska idéer, sprungna ur den antro-
posofiska källan, har berikat vår värld och 
resulterat i en mängd praktiska lösningar. 

Detta är ett intressant fokuseringsom-
råde. Sättet hur man vårdar naturen och 
människan är dock beroende av ytterliga-
re en komponent, nämligen vården av den 
andliga dimensionen. 

Föreställningen om en andlig värld är 
diffus i vår civilisation. Bibliska, religiösa 
och esoteriska fragment blandas ihop, 
samt andra mer eller mindre seriösa bil-
der och föreställningar om det andliga.En 
vanlig föreställning är att man kan varse-
bli andliga väsen, bland annat änglar och 
detta är missvisande. Det skapar en illuso-
risk bild och leder till en annan svårighet: 
att man inte på allvar kan tala om det and-

Anden i mig
Janne Silvasti 

Landsrepresentant

liga.Tron på att man kan se konkreta äng-
lar på himlen betecknas som rent nonsens 
och att det saknar all vetenskaplig grund.

Nyfikenheten på det övernaturliga och 
det andliga finns dock och i många av da-
gens kulturella uttryck. Man kan uppleva 
att det finns spår av en personlig strävan 
och längtan efter andlighet och det är 
vanligt inom litteratur och film. Det över-
naturliga eller det andliga kan verkligen 
upplevas på varierande sätt.

En människa upplever den förtätade 
stämningen, för en annan är det de so-
ciala sammanhang som uppstår, gemen-
samma upplevelser, människomöten och 
för en tredje kan det vara någonting som 
man upplever i ensamheten i naturen, i 
sin meditation eller bön. Det kan också 
handla om det som man kan urskilja 
som ens egen andliga utveckling och de 
upplevelser ur detta som är svåra att pla-
cera in i den vanliga vardagen, de som är 
något extra, ovanligt, häftigt, unikt m.m. 
Okunskap leder till förnekande vad gäl-
ler oförklarliga upplevelser eller fenomen. 
Okunskap kan även leda till fantasterier 
och fantasier, där man håller personliga 
upptäckter för stora andliga visdomar.

Inom antroposofin talar man ofta om 
den enskilda människans skolningsväg. 
Genom meditativt övande förstärker man 
sitt själsliv och vidgar sin förståelse för 
fenomen i världen. Samtidigt förstår man 
alltmer av sig själv och kan exempelvis 
hantera sina emotionsyttringar med en 
annan medvetenhet än tidigare. Skol-
ningen ger själslivet stadga och stärker 
den sunda omdömesförmågan. Den an-
troposofiska vägen är individuell. Vi har 

olika förutsättningar och utgångspunkter 
för det som kallas egen skolning, egen ut-
veckling. Man kan befinna sig i ett läge där 
man behöver beliva sitt själsliv så att tan-
karna blir mer levande, själen mer kreativ 
och att ens gärningar har en mening sett 
ur ett större perspektiv och inte bara för 
en själv. Och att bli medveten om att man 
griper tag i dessa ting, är en insikt som har 
stor betydelse för människans existens. Ett 
alltmer utvecklat medvetande om sig själv 
är de första stegen i en andlig utveckling.

Det mesta handlar om medvetenhet. 
Först i den egna sfären och detta vidgas 
sedan till att omfatta allt större och mer 
omfattande kretsar. Hur denna utveckling 
ser ut och framskrider är olika för varje 
individ vad gäller den tid det tar och vilka 
olika vägar man går. Man kan inse att det 
är olika aspekter av människans karma. 

Varje människa utvecklas under sitt liv 
på jorden. Den antroposofiska kontexten 
visar hur man kan ta sig an sin skolning 
på ett medvetet sätt. Det betyder att man 
fattar beslut på individuell jagnivå. 

Hur det än må vara för var och en av oss, 
så har den antroposofiska läran inspire-
rat människor över hela världen. På vilket 
sätt varje individ bygger sin relation till 
antroposofin och hur den antroposofiska 
rörelsens framtid ser ut, är i första hand 
en andlig angelägenhet. Men hur vi sedan 
handskas med våra möjligheter är helt i 
våra egna händer.



notiser

Asien och är mentorer för nya och etable-
rade skolor i många länder.
SVEN SAAR / www.waldorfinstitute.uk
Källa: Das Goetheanum, Nr. 33-34, 2o22. 
Översättning: Red. GN.

Film om Hilma af Klint
med Rudolf Steiner

Lasse Hallströms biografiska film om Hil-
ma af Klint hade biopremiär den 19/1o och 
har premiär på Viaplay den 18 november.

Huvudrollen som Hilma spelas av Lena 
Olin och Tora Hallström. I rollen som Ru-
dolf Steiner kan vi se Tom Wlaschiha.
Källa: svd.se

The Waldorf Institute
Sedan september 2o21 leder Sven Saar och 
Alan Swindell det nya seminariet i Ring-
wood, Södra England. Det är den överläg-
set största och mest framgångsrika kursen 
för blivande Waldorflärare på ön.

I Storbritannien är alla utbildningskur-
ser (Waldorfpedagogik) på deltidsbasis och 
måste finansieras av eleverna själva. Här 
finns en lång tradition: Framförallt kurser-
na vid Emerson College och London Wal-
dorf Seminar är genom sina internationella 
program kända över hela världen. Emerson 
College avlöstes redan i början av inneva-
rande århundrade av West of England Stei-
ner Teacher Training (WESTT). I juli i år 
utexamineras Rudolf Steiner House’ Lon-
donkurs de sista studenterna. Bägge semi-
narierna är nu stängda.

Det nya Waldorf Institute vill vara en 
nystart och en antroposofiskt grundad 
tidsenlig väg ut ur krisen för de brittiska 
Waldorfskolorna: Moderna Waldorflärare 
ska inte bara vara välbekanta med grun-
derna utan de ska också kritiskt och själv-
medvetet kunna hantera traditionerna, för 
att i bästa mening kunna vara innovativa. 
De behöver också ha motståndskraft och 
kunna inta professionella positioner för att 
hålla måttet inför de prövande blickarna i 
kommande inspektioner och för att möjlig-
göra att skolorna överlever och har en sund 
ekonomisk framtid.

Moderna studerande vill kunna oriente-
ra sig och vidareutbilda sig på nya sätt och 
samtidigt också aktivt medgestalta proces-
sen: De vill vara uppfostringskonstnärer i 
vuxenutbildningen. Ett högt anspråk som 
Waldorf Institute inte minst genom sina in-
ternationella nätverk och dogmbefriade lä-
roplaner vill leva upp till: Dess erfarna do-
center erbjuder regelbundet onlinekurser i 
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Skolinspektionens
tillsyn av 

Waldorfkolorna
Skolinspektionen har genomfört en tema-
tisk tillsyn av 35 av landets 38 waldorfsko-
lor i grundskolan. I 27 av dem konstatera-
des brister i minst ett av sex inspekterade 
områden.

Hela rapporten finns att läsa på skolin-
spektionens hemsida.

På Lärarförbundets hemsida lararen.se 
kan man läsa Waldorfskolefederationens 
svar på kritiken.
Källa: skolinspektionen.se/aktuellt/nyheter/ny-rapport-tematisk-tillsyn-av-wal-
dorfskolor/

Avhandling om
Antroposofiska 

Sällskapet i Sverige
Lördagen den 27 augusti på Åbo Akademi 
så försvarade Karen Swartz sin avhandling: 
Management Matters : Organizational Sto-
rytelling within the Anthroposophical So-
ciety in Sweden.

Läs mer i krönikan på sid. 12. 
Källa: doria.fi/handle/1oo24/18567o

Living Connections
5o personer med erfarenhet av meditation 
träffades den 8-11 september för frågor kring 
utövandet av meditation. Enligt Claus-Peter 
Röh leder frågan ’När är jag helt ett med mig 
själv och hur förvandlas mitt tänkande, mitt 
kännande och min vilja i detta tillstånd?’ in i 
det meditativa tillståndet.

Det lönar sig att observera vilken kraft 
som leder till inre ro. På frågan om det fanns 
ett ”antroposofiskt” sätt att meditera svarade 
Röh: ”Konstnärlig aktivitet och meditation 
kan bli inspirerade av antroposofiskt arbete. 
Den andliga aspekten av aktiviteten blir mer 
medveten: jag bygger upp koncentration och 
hänvändelse av fri vilja. Jag tar till mig det 
som händer i världen. Genom denna med-
vetenhet uppstår nya möjligheter för upple-
velser och gärningar som växer fram ur ett 
ansvarstagande gentemot människor och ti-
den vi lever i.” Röh beskrev att deltagarna i 
konferensen hade gått igenom väldigt olika 
erfarenhetsvägar och även upplevt livsfaser 
som formats av buddhismen. Ett medvetet 
arbetssätt gör det dock möjligt att beskriva 
sina egna erfarenheter och komma till ut-
byte av idéer med varandra. På kollokviet 
blev det tydligt att detta blir fruktbart i min-
dre grupper. Utbytet blir särskilt värdefullt 
när en självkorrigerande kraft lever mellan 
människorna och på så sätt alla kan lära av 
varandra.
Sebastian Jüngel & Wolfgang Held, 13. Oktober 2o22 
Källa: dasgoetheanum.com/living-connections 
Översättning: Red. FN.



samtal

Mikhail Gorbatjov  
* 2 mars 1931, † 3o augusti 2o22

Ett samtal med Gerald Häfner,
om en enastående brobyggare mellan öst och väst.

Wolfgang Held ställde frågorna.

Vad tänkte du när du fick reda på Mikhail Gorbatjovs död?

Den djupa tragedin i detta liv! I mina ögon är Mikhail Gorbat-
jov en av 19oo-talets största, kanske den största, politiker. Han 
åstadkom otroliga saker – och ändå skördade han mycket otack-
samhet och oförståelse i sin region. Nu dog han skamligt ensam, 
ignorerad, till och med dödshatad av majoriteten av sina lands-
män. Med detta är en till tragedi förbunden, som jag känner är 
ännu större. Det hänger ihop med frågan om vad som har blivit 
av hans storslagna impuls idag. Säkert hade Gorbatjovs mission 
planetariska dimensioner, indirekt och i vissa fall oavsiktligt. 
Men först och främst var denavsedd för hans land och för hans 
medmänniskor. Han ville befria dem från trångmål i ett anti-
mänskligt, totalitärt samhälle. Att demokratisera Sovjetunionen 
och Ryssland, att öppna dem för andlig frihet och pluralitet samt 
för ett fritt och samtidigt socialtnäringsliv, att omvandla det to-
talitära, statiska systemet till en av människor självbestämd, ut-
vecklingsbar ordning, det var Gorbatjovs mål. Och idag? Putin 
styr mer och mer ensamt och oläraktigt, auktoritärt, aggressivt, 
inåt rent av totalitärt och utåt för han krig. Den som vågar kalla 
sakerna för vad de är måste byta ut sin frihet mot fängelse. His-
toriens gång är ibland grym. 3o år efter det stora politiska töväd-
ret som Mikhail Gorbatjov åstadkom, blir detta största land på-
jorden styrt av krafter som inte representerar det han har försökt 
eftersträva.

1985 blev Gorbatjov generalsekreterare för KPDSU och därmed 
regeringschef och vi lärde oss vad "glasnost" och "perestrojka" 
betyder. Vad betydde det för dig som politisk aktivist under det 
kalla kriget?
 
Det kalla kriget blev allt farligare. I mitten av 8o-talet hade vi 5o 
gånger overkill. Med andra ord var arsenalen av nukleära, bio-

logiska och kemiska vapen i öst och väst så enorm att den kunde 
ha utplånat mänskligheten 5o gånger om. Dessutom blev förvar-
ningstiderna allt kortare. Jag kämpade i fredsrörelsen på den ti-
den. Vi förespråkade ensidig nedrustning. Vi förklarade: "Jag är 
redo att leva utan skydd av militär rustning!" Vi var övertygade 
om att det måste vara vi som börjar, sedan skulle andra sidan 
följa efter. Regeringen på den tiden förklarade oss naiva och far-
liga. Alla var rädda för Sovjetunionen respektive ryssarna. De 
sa: Även om väst skulle avväpna sig, skulle den andra sidan dra 
fördel av det.

Sedan hände det otroliga: Sovjetunionens generalsekreterare, 
vilken ansågs vara det största hotet, förklarade inför den franska 
nationalförsamlingen, förklarade i den tyska förbunds dagen, 
förklarade i den amerikanska kongressen att vi måste avsluta 
kapprustningen. Sovjetunionen kommer därför ensidigt att dra 
tillbaka kärnvapenmissiler och han föreslår att den andra sidan 
gör detsamma. Han förändrade världen och historiens gång. 
Och: Mannen talade inte kallt, beräknandeoch kalkylerande, 
utan öppet, ärligt, från hjärtat. Man kände: han menar allvar. 
Vad ingen västerländsk och ingen europeisk politiker hade vågat 
göra, hade han, Gorbatjov, modet att göra. Man kände en otrolig 
glädje sprida sig runt jorden.

Det var imponerande vad som kom ut ur det. Cykeln med 
ömsesidig kapprustning hade stoppats. Kärnstridsspetsarna 
förstördes på ett kontrollerat sätt under överinseende av bägge 
sidor. Inte nog med det: Från och med då var observatörer från 
andra sidan närvarande vid manövrar och större trupprörelser. 
Förtroende bildades. Gorbatjovs inverkan gick utöver det mili-
tära. Järnridån mellan öst och väst, muren och taggtråden, som 
delade Tyskland och Europa, föll till följd av den frihet som Gor-
batjov gav länderna i Central- och Östeuropa. Den östliga militä-
ralliansen, Warszawapakten, upplöstes och senare COMECON, 
rådet för ömsesidig ekonomisk hjälp, samt själva Sovjetunionen.
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Istället bildades Nato-Ryssland-rådet eller Partnerskap för fred. 
Jag hoppades då: «Nu växer Europa samman! Ett gemensamt 
rum för säkerhet och frihet. Vi kommer att skapa en stor, demili-
tariserad zon där vi kommer att säkerställa fred inte mot varan-
dra, utan med varandra, genom att ständigt stärka förtroendet 
– inklusive Ryssland!"

Han tyckte mycket om att vara bland människor. Han ville 
prata med dem och lära av dem.

"Faror väntar dem som inte reagerar på livet." Det sa Gorbatjov 
under sitt besök i Tyskland. Av detta blev orden: "Den som kom-
mer för sent denkommer livet att bestraffa." Vad menade han?

I det andliga livet härskade ideologi, i politiken en centralistisk 
apparat och i näringslivet en plan. Och nu säger deras högsta 
representant att man måste lyssna på livet. Till det som är le-
vande – och till det som utvecklas och förändras över tid, män-
niskorna. Att lära av livet innebär slutet på varje totalitärt an-
språk. Med denna mening sa Gorbatjov adjö till ideologier som 
partiets maktanspråk, funktionärer och apparatchiks (de som 
gynnas av en utvidgning av teknokrater), centralism och plan-
ekonomi – och satsade på livet, på kraften i en levande ande som 
kan tända en gnista och förändra hela världen. Det var så folk 
förstod honom. Och de upplevde det som ett stöd. Och den 6 ok-
tober 1989talade han i en situation som var spänd till bristnings-
gränsen, när DDR- gerontokratin (gerontokrati kallas en styrel-
seform  där befogenheterna hos makthavarna huvudsakligen 
baseras på hög ålder) skulle firas, fast folk för länge sedan hade 
fått nog av allt totalitärtspex. Till skillnad från sina föregångare 
talade Gorbatjov för det mesta fritt. Han uttryckte sig spontant i 
samtalet. Han ville prata med människor och lära av dem. Han 
tyckte bäst om att mingla, en mardröm för säkerhetspersona-
len. Så även den här gången. Gorbatjov bröt sig ut ur protokol-

let och sprang till en grupp människor som genast omringade 
honom. Han talade fritt, improviserat, seriöst, autentiskt. For-
men matchade innehållet. Gorbatjov uppmuntrade sina vänner 
i DDR. De visste nu att Ryssland, till skillnad från 1953 och 1968, 
inte kommer att skicka stridsvagnar.

Hur var det möjligt att Gorbatjov med sina idéer hamnade på 
toppen av SUKP(Sovjetunionens kommunistiska parti)?

Hur kunde det hända? Lenin - Stalin - Malenkov - Chrusjtjov - 
Brezjnev - Andropov - Tjernenko - dessa var hans föregångare 
som generalsekreterare för SUKP. Det är värt att föreställa sig 
dessa fysionomier, dessa karaktärer för ett ögonblick, då blir 
kontrasten tydligare. Mikhail Gorbatjov föddes som bondpojke i 
norra Kaukasus. Vad få vet är att hans farfar arresterades under 
Stalin och försvann i 14 månader. Familjen fick darra inför om 
deras älskade farfarskulle komma hem igen. Gorbatjov gjorde 
tidigt karriär i partiet, var först sekreterare för ungdomsfrågor, 
sedan för jordbruk och medlem av centralkommittén. Han an-
sågs begåvad ochen man med framtid. Hans stora beskyddare 
var Yuri Andropov, den tidigare chefen för KGB, som, allvar-
ligt sjuk och endast i tjänst under en kort tid, försökte förnya 
socialismen och letade efter unga, spirituellt öppna kadrer.  
 
1999 sa han i den tyska förbundsdagen: "Mot bakgrunden av 
globala förändringar öppnade Tysklands enhet ett perspek-
tiv för världssamfundets övergång till ett nytt, fredligt skede i 
världshistorien". Hur ser du det?

Det stämmer. Det kalla kriget var över, Europa var på väg att 
återförenas i frihet och fönstret stod vidöppet för en ny, bestå-
ende fredsordning. Men tyvärr bara under en kort tid. Sedan 
smälldes det igen. Från båda sidor. Tyvärr måste jag säga, att den 
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hand som Gorbatjov oreserverad och öppen räckte fram,inte 
togs emot av västvärlden. Eller bara i den mån vi hade nytta av 
den. Därför räcker det inte om vi tackar honom för den tyska 
enigheten. Vad Gorbatjov ville ha, ett "gemensamt hus Europa", 
i en gemensam, partnerskapsbaserad säkerhet, förhindrade väst 
allt mer och i slutändan blev det rent ut sagt söndertrampat.

Utvidgning av Nato till öst? Utplacering av nya strategiska va-
pen? INF-fördraget (avtalet mellan USA och Sovjetunionen om 
att avskaffa medel- och kortdistansrobotar)? George W. Bush Jr. 
tyckte att man inte längre skulle hålla löften som hans far gett. 
Hans motivering: "We want the cold war!» Däri ligger västvärl-
dens historiska skuld.

Till detta kommer historiens tragiska ironi att de förändringar 
som Gorbatjov initierade har gett frihet och fredsutdelning till 
många länder i världen, men i slutändan exkluderat hans eget 
land. Även här är vi medskyldiga. För i Mellaneuropa och i väst 
fanns ingen vilja att hjälpa Ryssland, som mentalt, socialt och 
politiskt var omintetgjort, att komma på fötter igen, liknande det 
som gjordes i Tyskland efter andra världskriget. Snarare spred 
sig en triumfatorisk hållning i väst, vilken förödmjukade Ryss-
land istället för att hjälpa till. Detta, men i ännu högre grad den 
gäspande andliga tomheten, den politiska stagnationen och den 
ekonomiska letargin efter tre kvarts sekel av planekonomi och 
totalitarism störtade landet in i ett trauma av förlorad makt, för-
lorad ordning och storhet. Lätt frodas aggressiv nationalism på 
sådan jordmån. Det finns ingetsom kan ursäkta att Ryssland nu 
gör usla och odugliga försök att återställa denna förlorade stor-
het genom att underkuva sina grannar med en krigisk invasion. 

En av bilderna från den här omvälvningstiden är Gorbatjovs och 
Helmut Kohls vandring på Bolshoi Zelentschuks flodstrand(i 
Kaukasus, övers. anm.). Samtalet gick till historien som koft- 
diplomati.

Politik skapas av människor. Alltid. I slutändan är det alltid män-
niskorna som vrider historiens hjul, åt ena eller andra hållet. Gor-
batjov visade detta emblematiskt när han avslutade sovjetappara-
tens styre eller kriget i Afghanistan, besegrade totalitarismen och 
upplöste Warszawapakten. Han var en man med inre styrka och 
substans. Allt försiggick trevande. Målet var inte klart, bara håll-
ningen, attityden. Gorbatjov var från början motståndare till 
tysk enhet; han fruktade Natos expansion österut. Han ändrade 
sig först efter sina erfarenheter med människorna i Öst- och 
Västtyskland samt efter skapandet av förtroende och närman-
den i samtalen med Kohl och Genscher.

Han blev hyllad som tidigare John Kennedy blev.
 
Det stämmer. Man ska inte glömma att Helmut Kohl i tidskrif-
ten Newsweek 1986 jämförde honom med Goebbels. Detta är 
ett exempel på hur hatisk synen från väst till öst var på den 
tiden och hur viktigt det var att Kohl själv kunde övervinna 
denna syn i mötena. Han fick senare be om ursäkt för det i för-
bundsdagen. Man kan inte påstå att det var lätt för Kohl att be 
om ursäkt. Jag minns inga andra ursäkter från honom, även 
om det ofta hade funnits anledning till det. Det säger mer om 
Gorbatjov än om Kohl. Det övertygande i hans väsen gjorde att 
en dylik jämförelse verkade omöjlig. Vad fascinerade människ-
or så? Jag tror att det var hans påtagliga autenticitet, integritet 
och moraliska substans. För övrigt bidrog Raisa Gorbacheva, 
hans extremt intagande fru, som följde honom överallt, också 
till den positiva bilden.

Och det räcker inte om denna utsträckta hand inte antas? 
 
Gorbatjovs hand togs gärna emot. Men i slutändan bara där väst 
förväntade sig fördelar. Däremot avvisades den där det hade va-
rit upp till oss att hjälpa till och agera. Men framför allt ledde 
hans väg in i tomma intet. För dit han ville gå, fanns det ingen-
ting. Inga idéer, inget fast stöd. Det var och är också vårt miss-
lyckande. Gorbatjov, och detta är hans största bedrift, avslutade 
det grymma 'socialistiska experimentet i öst'. Propagerat som 
ett alternativ till kapitalismen hade det misslyckats långt innan 
det gjorde det på grund av sin brist på frihet. Glasnost och pe-
restrojkan ledde till frihet och förändring – men vad betydde 
det för näringslivets system? Liksom kapitalismen är blind för 
det sociala är socialismen blind för friheten. De letade efter en 
väg som förenar frihet och socialitet. Men Gorbatjov hade ingen 
aning om en nyordning av näringslivet. Och utan att varken ha 
några vägledande idéer eller en strategi, tog lössläppta krafterav 
materiell egoism över landet. Det tidigare statsstyrda näringsli-
vet föll i händerna på en kast av oligarker och kleptokrater (en 
stat som regeras av personer som utnyttjar regeringens möjlig-
heter). Om det hade funnits en politisk och ekonomisk ordning 
som kunde kombinera frihet, demokrati och socialism, och om 
stegen för att nå dit hade varit tydliga, hade det kanske blivit an-
norlunda. De existerade inte – och så hamnade "folkets rikedom" 
på ogenomskinliga vägar i oligarkkretsarnas händer . Det är de 
som tillsammans med Putin bestämmer den ryska ekonomin 
och politiken idag.
 



samtal

Vad är vi skyldiga Gorbatjov? 

Vi borde fortsätta där han slutade, alla på sin plats. Han var en 
enorm framgångsrik förlorare. Han förlorade allt. Han har förlo-
rat makten, sitt inflytande, sitt rykte, sin ställning i landet. Han 
riskerade allt. Gorbatjov var tvungen att passera genom denna 
port för att få till det som är mest värdefullt: glasnost och pe-
restrojka – mänsklig frihet och utveckling. Denna gorbatjovska 
kraft att gå igenom nollpunkten för att sedan ägna sig åt insikt i 
livet och till en ny viljekvalitet, önskar jag alla människor. Gor-
batjovs verk är ofullbordat. Det uppmanar oss att fortsätta, att 
förena, frihet, demokrati och socialism.

Gorbatjov, den store idealisten och realisten i historiens nuva-
rande stund, den som inte fick resonans från sin omgivning, 
som gick mot intet, är det det?

Ja. Det berör mig och det gällerinte bara honom. Någon dyker 
upp med en enorm impuls. Och du frågar dig själv: var är de som 
förstår honom, som arbetar med? Varför kunde vi inte ha gjort 
något annat, varför kunde inte människorna i Ryssland reagera 
annorlunda på Gorbatjov? Varför fick han så många beundrare, 
så många profitörer och så få riktiga medstridande? Historien 
är alltid en kamp av antagonistiska krafter, och framsteg är rela-
tiva, aldrig absoluta.

Här berör vi en arketyp som ingår i myten om kristendomen – 
han och bödlarna, ljuset och mörkret som inte tar emot det.

Så är det. Varvid denna gest förändras – hävdar jag: den flyttas 
mer och mer till den inre skådeplatsen. Vi är mindre åskådare 
av yttre händelser. Oavsett om vi vet det eller inte är vi allt mer 
och mer delaktiga. Gorbatjov kunde göra vad han gjorde från 
den absoluta maktposition som en generalsekreterare för SUKP 
hade i det dåvarande sovjetiska systemet. Men Gorbatjov själv 
avskaffade denna position. Den finns inte längre. I framtiden 
kommer det allt mindre att handla om att en individ bestäm-
mer mänsklighetens kurs som en "ledare". Det är snarare vik-
tigt att förstå hur vi alla bär detta ansvar och bestämmer denna 
kurs. Det är därför allt viktigare att vi lär oss något som delvis 
var framgångsrikt under och genom Gorbatjov, till exempel un-
der en tid med medborgarrörelsen i DDR, i Polen, i de baltiska 
staterna, i Armenien och Georgien. Där bodde ett ämne som 
gjorde att människor med tända ljus kunde stå emot pansarvag-
nar. Men det fungerade bara tillfälligt. Både tysk och europeisk 

enhet fastnade halvvägs. Andligt sett har det som skilt oss inte 
övervunnits, bron har inte byggts mellan det västerländska och 
det östliga systemet.

Resonans saknades. Hur visar sig detta fenomen i det mellan - 
och mikrosociala?

Jag kan knappast föreställa mig en mer anti- andlig miljö än 
SUKP:s centralkommitté. Det faktum att den ändå uppnådde 
så mycket visar dess kraft. Om man vill influera någonting idag 
måste man samarbeta. Tiden då enskilda, framgångsrika indi-
vider verkade som ledare går mot sitt slut. Kollegialt samarbete 
tar deras plats. Vi behöver detta idag i en mycket omfattande 
mening. Det hjälper att lyssnatill det som talar till mig från en 
enskild person respektive från en grupp människor. Var kan 
jag främja utvecklingen? Samtal kommer att ersätta dekret. Det 
var också Gorbatjovs gest. Med perestrojka menar man lagen 
om mänsklig utveckling och med glasnost andlig frihet som 
dess förutsättning. Med detta har Gorbatjov rest två pelare. 
Andligfrihet och utveckling är grundpelare för varje världs-
åskådning som inte leder till tvång eller till -ismer, utan som 
ständigt förändras och utvecklas tillsammans med människor-
na. Till detta kom gesten med öppna armar: Låt oss bygga ett 
gemensamt hus i Europa, låt oss tillsammans arbeta för ned-
rustning! Där vi gör dessa tre gester till vårt uppdrag, är vi på 
väg att fortsätta Gorbatjovs verk.

Källa: Das Goetheanum, Nr. 37, 2o22. 
Översättning: Red. FN.
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Ukrainas  
heliga historia

Harrie Salman

Nuvarande Ukraina,tillsammans med land-
områdena längs nedre Volga och Donfloderna 
i öster, utgör vaggan till den tidiga indoeurope-
iska kulturen. För omkring 65oo år sedan var 
detta gemensam boplats för förfäderna till de 
moderna europeiska folken (germansk-, keltisk- 
och slavisktalande,) innan de delade upp sig och 
erövrade Europa. Den sägenomspunne invigde 
Skythianos kan ha levt där och inspirerat deras 
kultur. Men också av andra grunder är Kiev-
området ett heligt territorium, inte enbart för 
ukrainarna själva, utan även för ryssarna. I 
denna artikel utforskar den holländske kultur-
historikern Harrie Salman Ukrainas historia.

Aposteln Andreas och kristendomens 
ankomst
Legender från Georgien och Grekland 
berättar för oss att aposteln Andreas för-
de kristendomen till området vid Svarta 
havet. Den ryska versionen av denna be-
rättelse beskriver hur Andreas kom till 
Krim och bestämde sig för att följa loppet 
av den närliggande floden Dnjepr, från 
flodmynningen och norrut. På så vis kom 
han till den kulle där staden Kiev senare 
byggdes. Ståendes på kullen förutsåg An-
dreas i en profetia en betydelsefull fram-
tid för denna plats, som senare kom att bli 
det första centrat för rysk kristendom. 

Den första ryska staten grundades i Kiev 
år 882 av svenska vikingar. De kontrol-
lerade redan vattenvägarna i Östeuropa, 
dit de främst hade kommit som handels-
män, men också för att tillfångata slavar 
som de sålde i Grekland och på arabiska 
slavmarknader. Före 882 hade de sin bas i 
Holmgardr, som nu kallas Novgorod (’Den 
nya staden’), i norra delen av Ryssland. 
Detta var centrum för deras handelsimpe-
rium Gardarike (’städernas kungarike’). 
Genom att erövra Kiev i syd skapade de 
en stat som omfattade nästan alla slaviska 
stammar som talade det tidiga ryska språ-
ket. De svenska angriparna kallades för 
’Roddarna” eftersom de anlände i sina 
skepp som roddes, och från detta ord fick 
landet namnet ’Roddarnas land’ (’Land of 
the Rus’), som sedan blev till ’Ryssland’.

En rysk tradition berättar att vikingar-
na blev inbjudna att skapa ordning bland 
de slaviska och finska stammar som bod-
de i norra Ryssland. Enligt Rudolf Stei-
ner förde vikingarnas ankomst med sig 
en ny impuls från Sverige till de östsla-

betraktades som ’Helig Vishet’ som talar 
i Vishetsböckerna i Gamla Testamentet. 
Enligt denna tradition inkarnerade Helig 
Vishet i Maria, Jesu mor, som därigenom 
blev Maria-Sophia. I den rysk/ukrainska 
kulturen ersatte Maria de tidigare slavis-
ka stammarnas jordgudinna, som vörda-
des som gudinnan Mokosh och bar titeln 
’Den fuktiga jordens moder’.

Förstörandet av Kiev Rus år 124o och 
uppkomsten av Moskva-Ryssland
År 124o ödelades Kiev av den mongolis-
ka armén, anförd av Batu, barnbarn till 
Djingis Khan. De flesta furstendömena i 
de ryska länderna, bortsett från Novgo-
rod, erövrades och tvingades att betala 
skatt till mongolerna, som av ryssarna 
kallades tatarer.

Mongolerna införde en helt annan so-
cial ordning i Ryssland. Den baserades 
inte längre på lag och individuellt medve-
tande (av skandinaviskt ursprung), men 
på underkastelse under de mongoliska 
statstjänstemännen och den mongoliska 
flockens kollektiva medvetande.

Mot denna bakgrund tog i Moskva un-
der tidigt 13oo-tal en ny rysk delstat form, 
som under flera århundraden inte inklu-
derade Kiev. Utifrån den nya delstaten 
Moskva spred sig så detta kollektiva med-
vetande (av asiatiskt ursprung) till hela 
det centrala Ryssland. Delstatens struktur 
övertogs från mongolerna och karaktäri-
serades av kollektivism och undertryck-
ande av individualitet, samt av despotism, 
terror, våld, förnekelse av mänskliga rät-
tigheter, korruption och förtryck av kvin-
nor. Detta statssystem har hållit stånd i 
Ryssland ända in i nutiden och syns med 
tydlighet under såväl tsarernas som kom-
munismens tid, och även i dagens Ryss-
land under Vladimir Putin. Endast några 
få ryska ledare har önskat förändra detta 
tillstånd, bland dessa kan särskilt nämnas 
Michail Gorbatjov. 

Från år 132o fram till sextonhundrata-
let regerade Litauen, och senare den li-
tauisk-polska konfederationen, i Kiev och 
större delen av Ukraina. Dessa århundra-
den hade en djup inverkan på utvecklan-
det av ukrainsk kultur. De förde Ukraina 
in under inflytande av den centraleuro-
peiska kulturen, som lägger stor vikt vid 
utvecklandet av individuellt medvetande. 
Efter att den skandinaviska impulsen till 
individualism långt tidigare kommit till 
Novgorod och Kiev, kom nu från Litauen 
och Polen en andra impuls av europeiskt 
individuellt medvetande till Ukraina.

Efter medeltiden fortsatte den nya 
ryska staten Moskva att utvidga sitt ter-
ritorium mot Sibirien, Centralasien, Kau-
kasus och Svarta havet. Under ett krig 
med Polen- Litauen erövrade den ryska 

viska stammarna, nämligen impulsen till 
det individuella; till jaget. Denna skan-
dinaviska impuls bidrog till att utveckla 
en social ordning, med utgångspunkt i 
stammarnas familjerelationer men med 
ett tilltagande erkännande av varje en-
skild person som självständig individ.

Bland vikingarna fanns också en del 
kristna. På 9oo-talet kom dessutom bul-
gariska missionärer till Kiev, där de bygg-
de en kyrka till profeten Elias. År 988 blev 
kung Vladimir döpt efter de grekisk-orto-
doxa ritualerna och tvingade därefter sitt 
folk över till kristendomen. Innan han 
gjorde detta hade han skickat sändebud 
till olika centrum för kristendom och till 
judarna och muslimerna. Sändebuden 
rapporterade tillbaka att gudstjänsterna 
i Hagia Sophiakatedralen i Konstantino-
pel, med freskerna, sångerna och rökel-
sen, helt överväldigade dem. De upplevde 
att de befann sig som i en annan värld. 
Vladimir upptog därför den grekiska for-
men av kristendom och ingick en allians 
med den grekiske kejsaren.

Staten Kiev Rus
De ryska landområdena, indelade i 
många furstendömen, vilka styrdes av 
medlemmar ur Kievs vikingadynasti, 
blomstrade under ett par århundraden. 
Genom äktenskapsband blev deras fur-
star förbundna med kungahusen i andra 
europeiska nationer. Under åren 1o28 och 
1o29 uppehöll sig Olav Haraldsson (995 – 
1o3o), förvisad från Norge, en tid vid ho-
vet till kung Jaroslav den Vise (978 – 1o54) 
i Novgorod; Jaroslav var make till Olavs 
hustrus halvsyster. Olav blev av Jaroslav 
uppmanad att erövra områdena som till-
hörde de muslimska bulgarerna, vilka 
bodde längs med Volga, öster om nuva-
rande Moskva. Han avböjde detta och 
vände i stället tillbaka till Norge.
Jaroslav var gift med Ingegerd Olofsdot-
ter från Sverige, som startade byggandet 
av St. Sophiakyrkorna i Kiev och Novgo-
rod. Innan han blev Storfurste av Kiev år 
1o19, hade Jaroslav varit furste av Novgo-
rod tre gånger. Han lade grunden till re-
publiken Novgorod och hade sin bostad 
där. Jaroslav utfärdade och kungjorde 
den första lagsamlingen i de östliga sla-
vernas områden. Denna lag introduce-
rade flera element från skandinavisk lag 
och den reglerade förhållandet mellan de 
olika sociala grupperna. Varje stad hade 
sin egen folkförsamling, vilken var en de-
mokratisk institution. 

Sophia-kyrkorna i Kiev Rus blev upp-
kallade efter Sophiakyrkan i Konstanti-
nopel. I rysk teologi var Sophia (som 
betyder ‘vishet’ på grekiska) inte ansedd 
som en egenskap hos Kristus, vilket var 
fallet i den grekiska traditionen, utan hon 

essä



armén Kiev år 1654. Detta år etablerade 
kosackerna sin egen delstat Zaporizhia, 
som emellertid år 17o9 förlorade sitt obe-
roende till Ryssland. Kosacker var mili-
tära grupper som bestod av människor 
som flytt från de feodala förhållandena 
i de ryska och polsk-litauiska länderna. 
Ordet ’kosack’ är turkiskt och betyder 
en ’fri person’ (som i ’Kazakstan’, det fria 
folkets land). De tilläts vara fria eftersom 
de beskyddade gränserna. Det är viktigt 
att veta att dessa människor hade demo-
kratiska traditioner. I denna kortvariga 
kosackstat dök namnet Ukraina för för-
sta gången upp, som det fria området vid 
gränsen mellan de ryska, polska och tur-
kiska imperierna. Namnet Ukraina bety-
der ’Gränsland’. 

Under 17oo-talet blev kosackstaten 
(som inkluderade ett stort område runt 
Kiev i östra Ukraina) och det mesta av 
dagens Ukraina inlemmat i Ryssland. Sö-
der om kosackstaten låg ett område som 
sträckte sig längs med Svarta havet från 
Donbas till Odessa. Det var under os-
manskt (turkiskt) styre och erövrades av 
den ryska armén från år 1775 och framåt. 
Området blev kallat Nya Ryssland, och 
eftersom det inte levde många männ-
iskor här, måste tsarerna bjuda in ryssar 
från andra platser för att kolonisera detta 
landområde. Bara några få ryssar kom, 
vilket ledde till att tyska kolonisatörer så 
småningom slog sig ned. Dessa områden 
hade aldrig förut varit inlemmade i staten 
Kiev, och inte heller i staten Moskva. År 
1783 adderades Krim till denna koloni. 

Uppkomsten av ukrainskt nationellt 
medvetande
Efter att Ryssland tagit kontroll över 
Ukraina, landet vid gränsen, vaknade det 
under 18oo-talet upp ett nationellt med-
vetande bland landets intellektuella be-
folkning. De skrev på det ukrainska språ-
ket, som ursprungligen var en dialekt av 
det gamla ryska språket, men som blivit 
till ett eget språk som inte är lätt att för-
stå av rysktalande. En av de ledande re-
presentanterna för denna nya nationella 
medvetenhet var författaren och målaren 
Taras Sjevtsjenko (1814 – 1861), berömd för 
sin dikt Kobzar (barden). Han var grun-
daren av ukrainsk litteratur och blev en 
ivrare för ukrainskt oberoende. Av denna 
anledning fick han tillbringa flera år i 
ryskt fängelse. 

En annan viktig representant för 
ukrainsk kultur var filosofen Gregory 
Skovoroda (1722–1794). Ofta har författare 
och kompositörer av ukrainsk härkomst 
räknats som ryska konstnärer, eftersom 
det funnits en tendens i Ryssland att un-
dertrycka ukrainsk kultur och språk – un-
der tsar- och kommunisttiden. Som ett re-

Väst- Ukraina (inklusive skinheads och 
huliganer) som spelade en våldsam roll 
under händelserna i Kiev på Maidan (2o13 
– 14), och senare i Azov- bataljonen. 

Den ukrainska (och polska) nationa-
lismens mörka skugga dök också upp i 
pogromer (våldsamma angrepp) på ge-
menskaper av judar som hade bott i östra 
Polen och västra Ukraina sedan 11oo-
talet. Mellan 1881 och 192o genomfördes 
mer än 13oo pogromerpå ukrainskt terri-
torium, där kanske uppemot 25o ooo ju-
dar dödades. Under nazistyret deltog vis-
sa ukrainare återigen i Förintelsen. Detta 
är en del av Ukrainas oheliga historia. 

”Brödra-nationerna”
I Ryssland ses ukrainarna som ryssarnas 
’småbröder’ och faktum är att de har ge-
mensamt ursprung i 9oo-talets viking-
astat Kiev. Denna stat bröt emellertid 
samman under 12oo-talet. I slutet av med-
eltiden upprättades en ny rysk stat, dit 
Ukraina inte hörde. Bara genom erövring 
blev det inlemmat i Ryssland som koloni 
på 16oo- och 17oo-talet, mot befolkning-
ens vilja. Retoriken kring ”bröderna 
Ryssland”, (kallat Stor-Ryssland), Ukrai-
na (kallat Lill-Ryssland) och Vitryssland 
(Belarus) tjänar till att rättfärdiga Ryss-
lands dominans över dessa länder, vilka 
endast delar en kort gemensam historia 
under medeltiden och en lika kort his-
toria av ryskt undertryckande av deras 
nationella identitet. För Putin existerar 
inte rätten till nationell suveränitet för 
Ukraina och Vitryssland (Belarus). Han 
behöver dem som buffertstater.

Kiev är den andliga födelseplatsen för 
den ryska kulturen, men ödelades år 124o 
av mongolerna. Efter Konstantinopels 
fall år 1453 utropade Moskva sig själv som 
centrum för den ortodoxa kristendomen. 
Krigen som Ryssland har fört sedan 24 
februari 2o22 är ett våldsamt och brutalt 
uttryck för rysk nationalism, där demo-
ner av falsk överlägsenhet gentemot det 
ukrainska folket verkar; något som det 
ryska folket måste övervinna. Detta krig 
ignorerar det faktum att Ukraina har bli-
vit en oberoende stat som inte accepterar 
den ryska despotismen med sin mongo-
liska mentalitet av brutalt våld. Ukraina 
är inte längre en del av det förlorade Nya 
Ryssland, inte heller av det kollapsade 
Sovjetunionen.

Fröet till den nya kulturen
Ukraina har varit ett slagfält sedan år 
124o. Det har lidit enormt av sina grannar. 
Sedan slutet av 18oo-talet har landet blivit 
del av ett globalt slagfält för anglo-ame-
rikanska intressegrupper. År 1918 skrev 
Rudolf Steiner om denna tragiska situa-
tion i sin anteckningsbok:

sultat av detta blev ukrainska ansett som 
ett landsortsspråk, och i dagens Ukraina 
kan intellektuella av ukrainsk härkomst 
uttrycka sig bättre på ryska än på ukrain-
ska. Bland dem tar nu många kurser i det 
ukrainska språket. Enligt folkräkningen i 
Ukraina år 2oo1 utgjorde ryssarna en mi-
noritet på endast 17,3 %. 

Under 18oo-talet utvecklades den natio-
nella medvetenheten inte bara i Ukraina, 
men också i andra nord- och östeuropeis-
ka nationer, inklusive Ryssland. I Syd- och 
Västeuropa hade detta redan skett sedan 
slutet av medeltiden. Nationellt medvetan-
de spelar en viktig roll i utvecklandet av en 
nationell identitet, ett nationellt språk och 
en nationell kultur. I en sund situation kan 
andliga inspirationer mottas av represen-
tanter för ett levande kulturliv. I en osund 
situation kan nationellt medvetande bli 
till nationalism, där den ledande natio-
nella gruppen kränker minoriteternas 
rättigheter. Vid sådana tillfällen blir deras 
kulturella uttryck, som tex utbildning på 
det egna språket, undertryckt och det kan 
till och med leda till fysisk eliminering av 
dessa minoriteter. 

Längtan efter oberoende och nationalis-
mens skugga
Under loppet av första världskriget eröv-
rade den tyska armén Ukraina. Ukraina 
var ute efter politiskt oberoende och 
kunde upprätta sin egen stat år 1918. Krim 
var inte inkluderat i denna stat. En egen 
västukrainsk folkrepublik existerade år 
1918 och 1919 med Lviv som huvudstad 
och med polska, judiska och slovakiska 
minoriteter. Den ukrainska staten eröv-
rades av Röda Armén år 1921 och år 1922 
blev Ukraina inlemmat i Sovjetunionen.

Detta inlemmande visade sig vara en 
katastrof för Ukraina. Bönderna, många 
av dem med kosack-ursprung, motsatte 
sig kollektiviseringen av sina gårdar. Bön-
der med ett stort antal boskap avrättades 
eller deporterades. Under åren 193o – 1933 
miste upp till 5 miljoner ukrainare livet 
i den stora hungersnöden, eftersom de-
ras skördar konfiskerades enligt order av 
Stalin. Det är därför inte överraskande att 
ukrainare i början av andra världskriget 
tog emot de tyska soldaterna som befriare, 
år 1941. En grupp väst-ukrainska nationa-
lister, bland dem Stepan Bandera, erbjöd 
sin hjälp till tyskarna. De blev emellertid 
arresterade och skickade till tyska kon-
centrationsläger. Först år 1944 blev de 
befriade och sändes till Ukraina för att 
organisera motstånd mot den framryck-
ande sovjet-armén. Bandera räknas van-
ligen som fascist, men inte nazist. Putins 
påstående om att Ukraina är en nazi-stat 
är propaganda. Han refererar till gruppen 
av troligen ett tusental nationalister från 
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Utan frihet  
ingen 

utveckling
Philipp Reubke

Att låta barnen vara ifred i sin barndom, 
att inte stängsla in dem i det vuxenvärl-
den menar vara nödvändiga förhåll-
ningssätt, var redan för 1oo år sedan en 
hjärteangelägenhet för reformpedagoger. 
I det följande reflektioner till fri lek och 
religiös tolerans i Waldorfförskolor.

När Emma Pikler i början av 193o-talet i 
Budapest öppnade sin praktik för pedi-
atrik och fick sitt första barn, präglades 
politiken i Ungern av en högerinriktad 
regering under Miklós Horthys ledning, 
som befrämjade antisemitiska lagar och 
brutalt förföljde oliktänkande. Pikler 
började i denna kontext utarbeta sin små-
barnspedagogik. I dess mitt står idén att 
det fria initiativet är det viktigaste för 
barns utveckling: ”Det är väsentligt att 
barn själva upptäcker så många saker 
som möjligt. Om vi bistår dem med lös-
ningar till alla uppgifter, berövar vi dem 
just det som är det viktigaste för deras 
andliga utveckling.”1

Just vid samma tid utvecklade musikpe-
dagogen Heinrich Jacoby tillsammans med 

regimer som förbjuder inrättningar som 
använder de grundläggande idéer som de 
ovan nämnda pedagogerna använder. Det 
är oroliga föräldrar och tjänstemän inom 
uppfostringsministerierna som menar 
att barnen inte kommer att ha en chans 
på arbetsmarknaden om de inte från tre-
årsåldern tillbringar sin tid i förskolan 
med program som vuxna programmerar 
och tar motsvarande kontrollerade inlär-
ningssteg. I Frankrike har den kanaden-
siska vetenskaparens inom pedagogik 
Catherine L’Ecyer bok ”L’émerveillement 
et la curiosité naturelle de nos enfants” 
blivit en bestseller - samtidigt införs skol-
plikt från 3 års ålder och förskolans juri-
diska status avskaffad. I boken med höga 
försäljningssiffror även i Spanien, Stor-
britannien och USA heter det samtidigt: 
”Om vi översköljer små barn med externa 
stimuli, förlamar vi deras medfödda för-
måga att kunna förvånas och kväver deras 
egen motivation.”6 I det Förenade Kunga-
riket omöjliggör inlärningsprogram, 
tester och säkerhetsföreskrifter den fria 
leken i förskolor. Samtidigt publicerar 
den kända journalisten Sue Palmer på sin 
hemsida: ”Research connects too early 
school start to long term damage to men-
tal health (Forskning visar att en alltför 
tidig skolstart ger långvariga skador i den 
mentala hälsan)”.7

Förvåningsutrymme
Waldorfförskolor över hela världen er-
bjuder sedan årtionden en omgivning 
som är naturlig, konstnärligt tilltalande, 
som stimulerar egenaktivitet, förvåning 
och inlärning, vilket är idealt för fri lek. 
Men man kan här och där höra och läsa 
om bekymrade röster som invänder att 
tankefriheten i dessa inrättningar inte är 
garanterad, eftersom Rudolf Steiner som 
bekant hade en spirituell världsåskåd-
ning, som på omvägen över lärarna också 
överförs till eleverna.8 Och även om man 
i samband med det hänvisar till att Stei-
ner upprepat betonat att Waldorf inrätt-
ningar på inget sätt ska förmedla någon 
som helst religion eller världsåskådning 
och inte heller den av Steiner beskrivna 
antroposofin,9 förblir denna farhåga hos 
en del, eftersom spiritualitet och religion 
under århundraden var förbundet med 
stränga föreskrifter och idéer som lär-
des ut dogmatiskt. Lät man sig kuvas av 
reglerna och trodde man på dogmerna, 
hörde man till en bestämd grupp, och om 
intet, blev man utesluten.

Den som läser Steiner noggrant hit-
tar att han vad gäller världsåskådning 
tänker precis på samma sätt som om 
egeninitiativet i uppfostran: Såsom ett 
barn under sex år bäst utvecklas genom 

rörelseterapeuten Elsa Gindler revolutio-
nära pedagogiska förhållningssätt. Det 
revolutionära bestod i att de vuxna måste 
ändra sitt förhållningssätt i uppfostran 
istället för att ständigt bedriva översit-
teri i förhållande till barnen: ”De vuxna 
lärarnas mentalitet och förhållningssätt 
måste ändras. Barnens utveckling störs 
av föreskrifter, olämpliga frågeställning-
ar och förhastade hjälpinsatser. Barnen 
förlorar förmågan och modet att själva 
försöka, prova, improvisera och tillåta 
sig egna spontana yttringar, inom musi-
kens område och i rörelsens och språkets 
uttryck.”2 Jakoby måste brådstörtat av-
bryta sitt samarbete med Gindler och fly 
till Schweiz. Han visste att han som alla 
människor som höll friheten högt och 
som judisk medborgare annars skulle 
sluta i Naziregimens förintelseläger.

När Maria Montessori 1932 inför Nationer-
nas Förbund i Genève höll ett tal med 
temat fredspedagogik och betonade, att 
i längden skulle bara en uppfostran till 
frihet och självständighet leda till fred,3 
var i Italien samtidigt fascismen på fram-
marsch. Mussolini vände sig från och med 
1934 mot sin stora samtidas inrättningar, 
som outtröttligt betonade: ”Barn har en 
oemotståndlig strävan efter frihet. Det är 
inte som en vas som man fyller, utan som 
en källa som man ska låta sprudla.”4

På samma sätt som Motessori-inrättning-
arna i Italien tolererades några år blev 
också Waldorfskolorna i Tyskland det, 
men sedan blev de tvungna att stänga. 
Rudolf Steiner hade redan 1919 intonerat 
den revolutionära pedagogiska tonarten: 
”Vi ställs då inför uppgiften att inte vilja 
lära barnen alla möjliga saker utifrån vår 
egen vilja, utan (...) att vara på ett sådant 
sätt runt dem att barnen kan härma saken 
i fråga.”5 Man befrämjar i första hand det 
lilla barnets utveckling genom uppfost-
rarens självuppfostran. Det viktigaste är 
att ge det tid och rum för fri lek i en om-
givning som motsvarar dess behov.

Inlärningsprogram, tester och 
säkerhetsföreskrifter

Även om kända författare inte tröttnar 
på att framhäva att det lilla barnets inlär-
nings- och utvecklingsvilja blir perma-
nent störd genom att trycka ner det egna 
initiativet, har man intryck av att bild-
ningspolitiken i flera länder permanent 
vill återkalla den pedagogiska revolutio-
nen som började för 1oo år sedan. Fri, 
av barnet självt initierad lek är igen sus-
pekt, eller bättre uttryckt: Det tolereras 
som något sympatiskt- romantiskt, men 
i förskolepedagogiken ges detta ingen 
speciell plats. Idag är det inte totalitära 

”Ukraina är det anglosaxiska slagfältet för 
[kontrollen över] det ryska kulturfröet. Ukraina 
är inte mindre än en nutida teaterscen för kam-
pen mot Centraleuropa, som pågått sedan 1914.”

Likväl innehåller detta kulturella frö 
uppfyllandet av Ukrainas heliga histo-
ria, som började med kristendomens 
ankomst. Enligt Rudolf Steiner kommer 
detta frö, efter 15oo år, att skapa en kul-
tur av kärlek och broderskap. Det finns 
många mörka krafter som arbetar för 
att förstöra detta frö, så att den nya kul-
turen inte kan uppstå. Ryska eliter och 
anglo-amerikanska intressegrupper 
finns bland dessa förstörelsekrafter. Låt 
oss hoppas att det godas krafter kommer 
att beskydda och välsigna den Heliga So-
phias landområde, vilket sträcker sig från 
Kiev till Novgorod. 

Översättning: Maria Linden
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egeninitiativ och fri lek, så också varje 
vuxen person gällande spiritualitet och 
världsåskådningsfrågor. Tvång, före-
skrifter, förhållningsregler och dogmer 
hör till en förgången tid, en öppen och 
frilåtande stämning inbjuder till experi-
menterande, sökande och förvåning och 
gynnar var och en till utveckling - vuxna 
och barn. Det spelar ingen roll om barn 
har ett enormt rörelsebehov och ständigt 
springer, hoppar och bråkar eller om de 
är kontemplativa, ständigt frågar eller 
bygger kojor, i Waldorfförskolan finns 
plats och tid för deras initiativ. Det spelar 
ingen roll om föräldrarna är muslimer, 
judar, kristna eller ateister, intresserar 
sig för yoga eller basketboll, i Waldorf-
förskolan bemödar sig lärarna om att 
tillsammans med alla föräldrar skapa en 
stimulerande omgivning för barnens fria 
lek. Fostran för frihet och tolerans hör till 
de viktigaste idealen i Waldorfförskolan - 
och i antroposofin: ”Där handlar det om 
att just därför att människor blir alltmer 
individuella, ska man försöka befria sig 
från alla slag av dogmer. I vår tid måste 
toleransen just i relation till det religiösa 
livets tankar få breda ut sig.”

Källa: Das Goetheanum, Nr. 2o, 2o22. 
Översättning: Red. GN.
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ment-des-pro-ecoles-steiner-o2-1o-2o19-2338941_23.
php#xtmc=steiner&xtnp=1&xtcr=1.

9. ”Detta allmänmänskliga (…) måste särskilt få ett 
uttryck i waldorfprincipen genom att denna waldor-
skola inte i någon riktning är en skola av religiös eller 
filosofisk övertygelse eller en skola med en bestämd 
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en slags antroposofisk skola.” Rudolf Steiner, Gegen-
wärtiges Geistesleben und Erziehung. Föredrag den 15 
augusti 1923, GA 3o7, Dornach 1986.

vecklade och förklarade. Jag började ana 
vad som kunde göras för att hjälpa barnen 
med svårigheter. Jag sände efter böcker 
från Amerika av forskaren Carl H. De-
lacato och i Sverige kom så småningom 
Ylva Ellneby och i Danmark Britta Holle 
med konkreta förslag till övande. 

Jag började på egen hand gestalta le-
kar och övningar som hela klassen fick 
genomföra. De var hela tiden med på no-
terna. Barn känner igen när man ger dem 
det som är på riktigt. Många av de lekar 
som barn leker i alla länder runt om på 
jorden är just övningar av det här slaget, 
lekar som övar samspelet och koordina-
tionen mellan händer och fötter, ögon 
och öron samt språket: bollskolor, hopp-
rep, fingerlekar, rytm och ramsor m.m.

Vid ett föräldramöte i min sons för-
skola kom en kväll lärare från dåvarande 
Järna Waldorfskola och berättade om 
Waldorfpedagogiken så som de bedrev 
den där. Det var en ny generation av lä-
rare som hade ambitionen att anpassa 
Waldorfpedagogiken till svenska förhål-
landen och till den nutida pedagogiska 
forskningen. Deras arbetssätt ledde så 
småningom till att Järna Waldorfskola 
delades och i stället bildades Örjansko-
lan som förvaltade den gamla linjen samt 
Nibbleskolan, sedermera Solvikskolan, 
som nu helt gick in för ett nytt sätt att se 
på Waldorfpedagogiken och sätta in den i 
en ny tid. Det som jag fick höra under det 
här föräldramötet gjorde mig nyfiken, ty 
jag kände igen mycket av det som jag hört 
under föreläsningarna i Stockholm.

Som intresserad kollega fick jag möjlig-
heten att delta i Solvikskolans kollegiums 
utvecklingsarbete under flera år. Varje 
torsdagskväll efter det ordinarie kolle-
giemötet kom, förutom jag, intresserade 
föräldrar, studenter från Waldorflärar-
utbildningen, kollegor från andra skolor 
och sällade sig till övandet.

En grundläggande tanke inom Waldorf-
pedagogiken är utvecklingsvägen gå – tala 
– tänka. Med gå avses då hela den fysiska 
kroppens rörelseutveckling från den ny-
föddes ostrukturerade rörelser fram till 
kontrollerad balansgång, som bör vara 
uppnådd vid skolmognaden vid sju års 
ålder. Med tala avses att fullt behärska 
modersmålet, läsa och skriva samt tala det 
tydligt och grammatiskt korrekt. Detta är 
det främsta arbetsområdet under åren 7 – 
14 år. Tänka innebär sedan att under åren 
15 – 21, genom att studera mänsklighetens 
kulturella och historiska utveckling från 
urtid fram till nutid, komma fram till ett 
eget konstruktivt, kritiskt och självstän-
digt tänkande.

Grundtanken alltså: en väl utvecklad 
förmåga till rörlighet och fri behärskning 

s ko l a

Solvikskolan
Lena Forsberg

För en tid sedan kunde vi på TV se en serie 
program som skildrade livet på Solviksko-
lan utanför Järna i Södermanland. Det vi 
fick se och höra var upprörande och det 
finns all anledning att hysa medkänsla 
med de elever som berättade om sina upp-
levelser. Men det var bara några få av de 
lärare som var verksamma på Solviksko-
lan som aktualiserades i programmet. 
Och det var bara några enstaka elever som 
fick delge sina erfarenheter. Solvikskolan 
var och är så mycket mer än det vi fick se. 
Man skulle också kunna göra program 
som visade upp alla de positiva sidor och 
kvaliteter som levde, lever och växer där. 
Man skulle kunna berätta om alla de barn 
som grundskolan inte klarade av, men 
som på Solvikskolan började leva upp och 
blomstra. Man skulle kunna se på peda-
gogiken där med de naturvetenskapliga 
ögon som då var aktuella i hela den peda-
gogiska världen.

Själv tog jag min lärarexamen vid Väs-
tra Seminariet i Växjö våren 196o. Under 
mina första år som lågstadielärare letade 
jag efter det optimala sättet att undervisa 
7 – 9-åringar i den svenska grundskolan. 
Jag såg som min främsta uppgift att lära 
barnen läsa och skriva, ge dem grunderna 
i matematiken samt orientera dem i natur 
och i samhälle. Dessutom skulle vi tri-
vas tillsammans i klassrummet och öva 
ett socialt samspel. Jag iakttog äldre kol-
legor, läste lärarhandledningar och för-
sökte med alla tillgängliga medel gestalta 
undervisningen på bästa sätt. De flesta 
barnen fann sig väl tillrätta och lärde sig 
vad som förväntades. Men det fanns alltid 
några få som inte självklart löste de upp-
gifter som jag ställde dem inför. När jag 
iakttog deras svårigheter kom till mig tan-
ken att något fattades, innan de var mogna 
att enkelt klara av att läsa och skriva.

I lärartidningar började man på 6o-
talet skriva om dyslexi, om läs- och 
skrivsvårigheter. Man började tala om 
den högra och vänstra hjärnhalvan och 
deras olika funktioner. Dyslexicentrum 
i Stockholm erbjöd föreläsningar, där le-
dande forskare förklarade hur ögon, hän-
der och hjärnhalvor samarbetar vid läs-
ning och skrivning. Jag deltog i alla dessa 
föreläsningar. Det var professor Chris-
topher Gillberg och Peder Rasmussen 
från Göteborg, Tore Duvner m.fl. som ut-
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av den fysiska kroppen är grunden för ett 
fritt, rörligt och levande tänkande.

De övningar som då utvecklades under de 
här torsdagskvällarna handlade till störs-
ta delen om den första sjuårsperioden, 
d.v.s. om den fysiska kroppens utveckling, 
om skicklighet i händer och fötter, om ba-
lans, om lyssnande och uppmärksamhet, 
om smidighet i rörelserna, om samspelet 
i gruppens rörelser. Men också musikalis-
ka element kom in i övandet. Rytmer och 
klanger som genom lyssnande och sam-
ordnade rörelser byggdes upp till ljud- och 
klangrum som var beroende av allas abso-
luta uppmärksamhet och närvaro.

Solvikskolan har som sin underrubrik 
Skolan för fostran genom konsterna. Och 
detta var vad jag upplevde. Varje konst-
art har sina medel. Bildkonstnären arbe-
tar med färg och form, ljus och mörker, 
linjer och ytor. Musikern har toner och 
klanger, takt och rytm, den egna stämman 
samt olika instrument. Skulptören arbe-
tar med hårda eller mjuka material och 
gestaltar sina verk med hjälp av konkava 
och konvexa ytor. Men i alla konstarter är 
det människans förmåga att fritt och fullt 
ut behärska sina sinnen och sina rörelser 
som gör att konstverket får sin gestalt. Och 
summan av och målet för allt konstnärligt 
övande är den sociala konsten. Att kunna 
leva tillsammans som mänsklighet. Detta 
var vad som övades av barn och lärare i 
Solvikskolan. Det var fullt ut ett praktise-
rande av de teorier om barns utveckling 
som jag hört beskrivas under föreläsning-
arna i Stockholm och som blev bekräftade 
under min pedagogiska utbildning vid 
Rudolf Steienerseminariet i Järna.

Efter min Waldorfpedagogiska utbild-
ning var jag tillbaka i grundskolan som 
klasslärare under ett par år, men fick så 
frågan om jag ville ta nästa första klass i 
Solvikskolan, vilket jag gjorde. Under de 
sex år som jag var där, 198o – 86, märkte 
jag ingenting av det som skildrades i TV-
programmet. 

Mina tre barn har gått i Solvikskolan. 
Min äldste son arbetar med forskning 
och utveckling på Scania i Södertälje. 
Min dotter har utbildat sig till förskole-
lärare på högskolan i Kristianstad och 
min yngste son är bilförsäljare på Din Bil 
i Södertälje. Alla tre är kreativa, självstän-
diga och modiga. Min dotter får ta hand 
om områdena bild, musik och teater i den 
kommunala förskolan där hon arbetar.

Efter ytterligare några år i Järna som 
grundningslärare för Mariaskolan, den 
tredje Waldorfskolan där, flyttade jag 
hem till Skåne. Parallellt med studier i 
specialpedagogik vid högskolan i Kris-
tianstad utbildade jag mig i Kirofonetik 

vid kurser i Österrike och Norden. Kiro-
fonetik är en språkmassage som används 
inom läkepedagogiken, Waldorfskolor-
nas motsvarighet till specialpedagogik, 
för barn med språk- och beteendestör-
ningar.  Under mina sista år som lärare 
kunde jag så fullt ut hjälpa barn med den 
typen av problem som varit grunden för 
mitt pedagogiska sökande. Vid en av sko-
lorna i Kristianstads kommun fick jag 
möjligheten att hjälpa inemot 5o barn. 
Det var barn som inte talade rent vid skol-
starten, överaktiva och utagerande barn, 
ängsliga barn, för tidigt födda, en mutist, 
barn som stammade, barn till nyanlända 
där föräldrarna inte talade svenska m.fl. 
Alla dessa barn kunde få hjälp tack vare 
den inspiration jag fått ta del av genom 
Waldorfpedagogiken och då särskilt ge-
nom Solvikskolan.

Genom åren har jag läst en hel del av Ru-
dolf Steiners efterlämnade skrifter. Jag 
har gått Allmänna och Pedagogiska linjen 
samt 1½ år på Eurytmilinjen, jag har del-
tagit i studiegrupper och Högskolearbete 
och själv lett meditationsgrupper och ut-
bildningskurser. Jag upplever att Rudolf 
Steiner har givit oss stora panoramabil-
der över allt som hör till människans liv i 
Universum. Frågor från omgivningen gav 
honom möjlighet att gå djupare in i vissa 
områden. Andra områden finns kvar och 
ligger som möjligheter för oss att utforska. 
Rudolf Steiner tog inte avstånd från natur-
vetenskapen. Han menade att människans 
själsliga och andliga liv kunde utforskas 
med samma noggrannhet som den fysiska 
världen. Och människans själsliga och 
andliga liv är inte det samma i dag som för 
hundra år sedan när Rudolf Steiner levde. 
Nya förmågor öppnar sig i oss. Oändliga 
möjligheter för forskning och samlande 
av kunskaper ligger framför oss. Kunska-
pen är ett styckverk. Ingen människa kan 
omfatta helheten. Men vi kan glädja oss åt 
varandras kunskapsrön. Och visa intres-
se. Stegrat intresse är kärlek. Först kär-
leken är det som kan binda samman alla 
de pusselbitar som kunskapen erbjuder. 
Först kärleken och det stegrade intresset 
för varandra är det som kan göra världen 
hel. Rudolf Steiners önskan var självstän-
digt tänkande människor som skapade sin 
pusselbit till mänskligheten.

Med detta vill jag ge en vidare bild av den 
skola som gett mig och många kollegor så 
mycket i vårt sökande efter pedagogiken 
och barnens växande. Jag har skrivit ner 
mina tankar kring mitt sökande i en liten 
bok. Vill Du veta mer kan Du beställa den 
direkt hos mig lefo@telia.com Den kostar 
1ookr + porto.

di s p u ta t ion

Avhandling om 
Antroposofiska

Sällskapet i 
Sverige

Maria Bergbäck & Pernilla Fogelqvist

För mer än tio år sedan gav sig Karen 
Swartz ut på en utforskande resa. Hon 
ville genom en akademisk avhandling 
fördjupa sig i antroposofin. Åbo akademi 
visade sig välvillig och det är där hon lagt 
fram sin avhandling Management Mat-
ters : Organizational Storytelling within 
the Anthroposophical Society in Sweden.

Lördagen den 27 augusti var vi på plats 
i Audiotorium Armfelt i Åbo för att be-
vittna processen. På scenen tillsammans 
med Karen var hennes opponent profes-
sor Benjamin Zeller, Lake Forest College, 
USA och kustos Marcus Moberg, Åbo 
akademi.

Vi hade mött Karen redan på torsdags-
kvällen, då vi skulle ta nattfärjan till Åbo. 
Fjärilarna fladdrade i hennes mage och vi 
kom tillsammans med hennes ungdoms-
vän från USA att bli en tight grupp genom 
hela förloppet av förberedelser, den for-
mella disputationen, lättsam middag och 
skönt eftersnack ända tills vi skiljdes åt 
på måndagen vid Stockholms central.

När hon startade sin process stod det inte 
klart för henne att avhandlingen skulle få 
fokus på organisation, men som alla ut-
forskande resor visade sig vägen för hen-
ne när hon började gå. Det är alltså det 
Antroposofiska Sällskapet i Sverige som 
är i fokus men hela rörelsen blir berörd.

Materialet i avhandlingen bygger på tju-
goåtta intervjuer med ett brett spektrum 
av personer inom den antroposofiska rö-
relsen. Intervjuerna gjordes under perio-
den 2o14–2o16. Mot slutet av intervjuerna 
började hon se att berättelser återkom och 
därmed inte fyllde henne med fler per-
spektiv. Det visar till viss del på en sam-
stämmighet samtidigt som det finns olika 
bilder, vilket framkommer i hennes av-
handling. Hennes analys delas in i hur de 
intervjuade ser på vad som skett tidigare 
samt hur de ser på nutiden och framtiden.

För oss som var på plats framstår vilken 
inre styrka hon besitter. Hon har gjort 
något som anses banbrytande, ett nytt 
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grepp att se på organisationer utanför fö-
retags eller offentlighetens sfärer. Flera 
röster förutom hennes opponent lyfte 
fram att detta är en ny metod att analy-
sera new religions, ett begrepp som är 
mycket bredare än det vi vanligtvis me-
nar med religion.

Hennes resa är som vilken hjältesaga som 
helst fylld med motstånd och irrvägar, 
men nu kom hon fram. Hon är så värd att 
fira!

Vi hoppas att hon kommer att bjudas in 
för att få dela med sig av sitt arbete och att 
det i sin tur kan leda till reflektion över 
vad som lever idag med antroposofin som 
källa.

omfattande att det rymmer möjligheten 
till olika uppfattningar. Kan det hända 
att vi antroposofer båda är rättrogna dog-
matiker och egensinniga fritänkare på 
samma gång? Det Kärde låter bli att näm-
na är att denna litteratur innehåller sam-
tida antroposofisk forskning vars syfte är 
djuptgående samhällsförändringar inom 
terapi, miljö, pedagogik. Konstruktiva 
idéer för en ny ekonomisk ordning, vilket 
den som bara kastar en blick omkring sig 
ser att det är ett skriande behov av.
   
Hon imponerades dock av Faust-upp-
sättningens regi och Goetheanumsce-
nens resurser. Här hittar hon äntligen 
något nyskapande. Samtidigt kan hon 
inte motstå frestelsen att ge en snedvri-
den, okunnig framställning av det hon 
menar är antroposofernas hållning till 
dramat. De flesta upplever kärleksdra-
mat mellan Faust och Gretchen som en 
tragedi, skriver hon, men antroposo-
ferna ser det inte så. De tror ju på rein-
karnation, man får en ny chans i nästa 
liv, jordelivet betraktas som en bagatell! 
Detta påstående är inte bara slarvigt, 
utan respektlöst. Den som intresserat 
sig en smula för  antroposofins männis-
kosyn, t.ex. läkepedagogiken, förstår att 
Steiner betraktade livet på jorden som 
det allra viktigaste och nödvändigaste 
för människans andliga moraliska växt. 
Han varnade för tendensen att fly in i en 
fjärren himmel, att skjuta utvecklingen 
på framtiden. Ja, han riktade ständigt 
medvetandet mot jorden och gav långt 
före vår tid värdefulla råd hur vi kan räd-
da den åt kommande generationer.

Kärde tar även upp några allmänna upp-
fattningar om antroposofin: Waldorfpe-
dagogik, skapande och lek i skolan, bio-
dynamiskt jordbruk, alternativmedicin. 
Ord som pseudovetenskap ligger nära till 
hands, skriver hon. Efter SVT’s dokumen-
tär om Solvikskolan även ordet sekt. Ja, 
det är många observationer som Kärde 
gör i sitt stora svep. Ett tacksamt objekt för 
mobbning har alltid varit klädseln. Tidi-
gare var det ”yllefolket”, nu är det männ-
iskor klätt i linne färgat i aprikos och la-
vendel. Ju mer jag läser, ju mer gåtfullt blir 
det vad Kärde egentligen vill. Är Kärde 
emot dessa verksamheter? Att vetenskaps-
begreppet är omdebatterat, vet vi. Cen-
trala filosofer och författare har ägnat sig 
åt idéer som tål att jämföras med Steiners 
begrepp. Att hundratals konstnärer inom 
den antroposofiska rörelsen använder allt 
annat än pastellfärger, det kanske Kärde 
också vet? Men mångfalden är inte så en-
kel att driva med. Kärde nämner riktigt 
nog att förespråkare finns på höga sam-
hällspositioner, men såsom Kärde fram-

dag e n s  n y H e t e r

På resa i den 
antroposofiska 

galaxen
Berit Frøseth

En kommentar till Rebecka Kärdes artikel i 
DN 28 augusti.

I ett stor uppslag i DN berättar Rebecka 
Kärde om en upptäcktsresa till Goethe-
anum i Schweiz.  Anledningen är den årli-
ga uppsättningen av Goethes Faust. Finns 
det kanske ett öppet intresse? Men Kärde 
verkar haft en mer tvetydig agenda. Vi får 
höra om eurytmister med nollställda mi-
ner och svepande armar, vykort med pas-
tellfärgade astralkroppar, smaklös sön-
derkokt mat, om likriktning och allt som 
är ”höjt över!” Låt gå att byggnaden hon 
möter i Dornach påminner om ett rymd-
skepp. Steiners arkitektur betraktades i 
sin tid som nyskapande expressionism, 
men i de fria associationernas värld är allt 
möjligt. Vi befinner oss ju i den ”antropo-
sofiska galaxen.” Och visst kan Kärde vara 
rolig. Lösryckt ur sitt sammanhang kan 
det att meditera över ett frö för att skåda 
högra världar onekligen verka bisarrt, 
även för den som ägnat sig åt uppgiften 
med största allvar. En mer vetgirig läsare 
ställer kanske frågan; varför?

Kärde verkar ändå vara en påläst rese-
när. Hon tar upp en del av Steiners kun-
skapsteori och skriver att Steiner och 
Goethe vägrade att erkänna gränsen mel-
lan ande och natur. So far so good. Enligt 
denna världsåskådning är det andliga en 
immanent och oskiljaktig del av den fy-
siska världen, dock inte höjt över! Att det 
just var kunskapen om enheten mellan 
materia och ande som gjorde det möjligt 
for Steiner skapa konkreta reformer inom 
så många verksamhetsområden kommer 
knappast fram som något väsentligt i 
Kärdes många upptäckter, där det mesta 
verkar rätt så världsfrånvänt.

Formellt sätt skall Rudolf Steiners 
skrifter vara fria från dogmer, men de 
facto fungerar de som en ”religiös ur-
text”, skriver Kärde, som häpnar över den 
oöverskådliga ”exegetiska” bokproduk-
tion man hittar i Goetheanum. Att det 
funnits en hetsig debatt om hur man skall 
tolka Steiners verk och att referenser till 
Steiners tankar är ett vanligt sätt att ge 
argumenten tyngd, har hon alldeles rätt i. 
Samtidigt säger hon att Steiners verk är så 

Från vänster: 
Benjamin Zeller, Lake Forest College, USA, kustos 
Marcus Moberg, Åbo akademi och Karen Swartz.
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Den alternativa 
kungen

Louis Defèche

Drottning Elizabeth II var känd för sin åter-
hållsamhet. Hon höll sig strikt neutral. Denna 
typ av kunglig hygien innebar att hon bespara-
des mycket kritik från allmänheten eller press-
sen. Den nya kungen Charles III däremot be-
steg tronen från ett liv fullt av engagemang. I 
samband med hans trontillträde riktades strål-
kastarljuset mot honom och hans uttalanden 
till förmån för biodynamiskt jordbruk, integra-
tiv medicin och homeopati.

År 2o13 publicerades reportaget The Far-
mer and his Prince, där filmaren Ber-
tram Verhaag besökte prins Charles gård, 
som drivs av hans gårdsförvaltare David 
Wilson enligt principerna för ekologiskt 
jordbruk.

Prinsen som naturfilosof
Under intervjuerna delade den blivande 
kungen med sig av sin världsbild: "Vi 
måste inse att vi själva också är en del av 
naturen och att vi inte existerar separat 
från den. Men många har vuxit upp med 
just den uppfattningen. Allting betraktas 
på ett rent vetenskapligt och rationellt 
sätt, men vi glömmer att vi själva är en del 
av hela processen. Vi är naturen. Inåt och 
utåt." Hans sätt att tänka, som syftar till 
att förstå det andliga sambandet mellan 
naturen och människan, har alla antro-
posofins kännetecken. "Helheten måste 
ses som en helhet. Problemet är att vi har 
delat upp allting i separata fack, så att 
man inte längre kan se en helhetsbild."
För honom handlar det inte bara om att 
reformera jordbruksmetoderna, utan 
också om vårt sätt att tänka, att kunskapa, 
vårt inre liv: "Känslan för det heliga sak-
nas. Vi måste hitta det heliga igen. För i 
slutändan är det det enda sättet att undvi-
ka att den här planeten förstörs." Förutom 
att tillämpa denna filosofi i sitt person-
liga liv och på sin egen mark förespråkar 
han också en mer global reform: "Det per-
versa subventionssystemet runt om i värl-
den stöder fel metoder för livsmedelspro-
duktion. Det konventionella systemet ger 
upphov till biverkningar som helt enkelt 
ignoreras och inte tas med som kostnader 
[...]. Om man också skulle kunna vända 
på detta subventionssystem så att ekolo-
giskt eller hållbart jordbruk blir billigare, 
vilket är fullt möjligt, särskilt för konsu-

menten, kan det bli dyrare att producera 
livsmedel som är skadliga för miljön och 
hälsan." Det finns alltså definitivt en po-
litisk dimension i den blivande kungens 
kommentarer, som skulle kunna använ-
das mot honom som representant för kro-
nan, men det är inte på detta område som 
han attackeras mest.

Hans favoritfiende
Under de senaste två decennierna har 
prins Charles varit en tydlig anhängare 
av komplementärmedicin och homeopati 
i synnerhet. År 2o19 tillkännagav till ex-
empel den sedan länge etablerade ”Lon-
don Faculty of Homoeopathy ”namnet på sin 
nya beskyddare: Prins Charles. Detta gav 
honom förnyad kritik, särskilt från ”Good 
Thinking Society”, en organisation som står 
de så kallade ”skeptikerna” nära. Prinsen 
har en mycket speciell fiende inom det 
här området: Edzard Ernst, världsomspän-
nande företrädare för antihomeopati-rö-
relsen. Edzard Ernst, en tysk läkare med 
brittiskt medborgarskap, var professor i 
komplementärmedicin vid universitetet i 
Exeter, där han genomförde kritiska ana-
lyser av alternativa behandlingar.
Edzard Ernst har aldrig tröttnat på att 
kritisera Charles, och detta i en sådan 
omfattning att tidningen Die Zeit 2o11 
publicerade en lång artikel med titeln 
"Edzard mot Charles". I samband med 
att hans favoritfiende tillträdde tronen 
gav Edzard Ernst nyligen flera intervjuer, 
vars citat om kungen väl uttrycker Ernsts 
fientlighet: "Det han väljer ut är bara 
kvacksalveri" (Der Spiegel), eller: "Charles 
har blivit till åtlöje inom vetenskapens 
område " (Der Standard). Ernst anser att 
kungen vilseleder allmänheten genom att 
främja alternativa terapier. Han anklagar 
honom för att sälja tvivelaktiga växtba-
serade läkemedel som inte är vetenskap-
ligt evidenta. I år publicerade han boken 
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Prins Charles, Jersey, juli 2o12.

ställer antroposofin, verkar detta snarare 
oroväckande.   

Enligt Kärde har Antroposofiska Säll-
skapet ett problem med tillväxten, då 
”vanliga människor” kan skicka sina 
barn till waldorfskolan. Nej, man ändrar 
kanske sällan världsåskådning genom 
upptäckten av en utmärkt ansiktskräm 
från Weleda. Men Kärde bidrar knappast 
till utmaningen att tränga lite djupare in i 
fenomenen. För även vanliga människor 
förstår nog att det finns ett sammanhang 
mellan idéns trovärdighet och det som 
vuxit fram ur den.
   
På 197o- och 8o-talet fick antroposoferna 
mycket uppmärksamhet och behandlades 
seriöst i pressen. Författaren Frans Carl-
gren skrev dussintals artiklar, arkitek-
ten Abbi Asmussen och konstnären Arne 
Klingborg intervjuades på löpande band. 
Sektmedlemmar? - Knappast! Tre stora 
utställningar kring antroposofin visades 
på Liljevalchs, samt i konsthallar i flera 
länder. Publiktillströmningen var enorm. 
Antroposoferna stod på barrikaderna för 
alternativ vård, ekologiskt helhetstänkan-
de, friskolor, ny arkitektur och trädgårds-
konst (t.ex. Rosendal), samt en värld med 
färg! Idéer som många idag betraktar som 
en självklarhet. Vad har hänt? Hur kom-
mer det sig att den ensidiga materialistiska 
scientistiska synen på tillvaron fått så stor 
plats i politik och offentlighet? Kärde har 
tydligen ett intresse, men erkänner sam-
tidigt att hon kanske har missat poängen. 
Kan detta bero på en klämkäck, ytlig jour-
nalistik, som just ser sig ”höjt över”?



Charles, The Alternative Prince. Den före 
detta vetenskapsmannen verkar vara be-
satt av kungen. Är det av personliga skäl?

För en utvidgning av 
vetenskapsbegreppet

Men som om allt detta inte vore nog har 
kungen inte bara uttalat sig till förmån 
för ekologiskt jordbruk och homeopati 
- han har också offentligt uttryckt sin 
beundran för Rudolf Steiner och bio-
dynamiskt jordbruk. Detta skedde 2o17 
i ett tal som han höll via videolänk vid 
öppnandet av Jordbrukssektionens kon-
gress vid Goetheanum: "Rudolf Steiner 
var faktiskt en av de första i vår tid som 
tydligt insåg samspelet mellan lantbruk, 
markens bördighet och hälsan hos väx-
ter, djur och människor. Det är verkligen 
anmärkningsvärt att så många av de jord-
bruksprinciper och metoder som Steiner 
klargjorde i Jordbrukskursen från 1924 
fortfarande idag är mycket värdefulla. 
Om hans vision och de råd han gav vid 
den tiden hade fått ett brett erkännande 
och tillämpats i praktiken hade mycket 
av den skada som det intensiva jordbru-
ket har åsamkat vår planet under en lång 
tidsperiod [...] kunnat undvikas."

Allt detta har bidragit till att han i dag av 
vissa tidningar kallas för "kungen av anti-
vetenskap och charlatanvän" (L'Express). 
Genom sina modiga uttalanden har 
Storbritanniens kung alltså vänt samma 
grupper av människor mot sig själv som 
också agiterar mot den antroposofiska 
rörelsen. Dessa är "skeptikerna" och de 
som tillsammans med dem betraktar ve-
tenskapen endast ur en reduktionistisk-
materialistisk synvinkel. Det är troligt 
att kung Charles III kommer att vara mer 
reserverad och försiktig i framtiden på 
grund av den position han nu befinner sig 
i. Han kommer därför inte att offentligt 
kunna plädera för och bevisa att den kon-
ventionella vetenskapen kan och måste 
utvidgas med ett holistiskt, känsligt och 
spirituellt tillvägagångssätt. Denna upp-
gift blir alltmer brådskande med tanke 
på det växande politiska inflytandet från 
militanta rörelser som förespråkar en re-
duktionistisk, materialistisk och dogma-
tisk inställning till vetenskapen. En stort 
bygge där Högskolan för Antroposofi vid 
Goetheanum kan ge ett betydande bidrag 
under de kommande åren.

Källa: Das Goetheanum, Nr. 38, 2o22. 
Översättning: Red. GN.

jo r d b r u k

Jordbruks- 
visioner i  
öst & väst

Hermann Pohlmann & 
Walter Siegfried Hahn

Idag finns det samfälligheter kring bio-
dynamiska gårdar i många länder i värl-
den. Men varifrån kommer de synsätt 
som växte fram nästan samtidigt i USA, 
Tyskland och Japan? 
Under åren 2oo7/o8 arbetade vi båda för-
fattare tillsammans på idén om social 
skulptur för det frivilliga året för social 
design (Gesellschaftsgestaltung) i Tysk-
land. Sedan drogs den ene till Brasilien, 
den andra till Filippinerna. Några år se-
nare hittade var och en för sig en ny möjlig 
uttrycksform för social skulptur: Vad sägs 
om socialt, solidariskt jordbruk (känt in-
ternationellt som CSA = community sup-
ported agriculture) inte bara regionalt, 
utan globalt, för produkter som handlas 
globalt, som kaffe eller kakao? I Filippi-
nerna utvecklades ett projekt kring det 
så kallade civet-kaffe, för vilket man hit-
tade kunder i Tyskland som möjliggjor-
de denna utveckling och stöttade den.  
I Brasilien skapades ett nätverk av cirka 
2oo CSA-gårdar. Hermann Pohlmann 
hittade dock partner från Mexiko för det 
globala kaffeprojektet vid jordbrukskon-
ferensen 2o16 i Dornach. Vid ett nyligen 
genomfört onlineevenemang av den för 
Asien ansvariga delen av World Goethe-
anum Associations Office presenterade 
han detta projekt som heter Teikei. Övriga 
talare var Alice Groh från USA, som till-
sammans med Trauger Groh var en viktig 
grundare av CSA-rörelsen och Wallapa 
van Willenswaard från Thailand, som 
driver CSA i samband med sjukhus- och 
universitetskök och sitter i styrelsen för 
internationella CSA-föreningen Urgenci.  
Termen Teikei kommer från japanskan 
och beskriver ett gammalt koncept för 
solidariskt samarbete. Intressant nog 
finns det en liknande term med samma 
betydelse på indianernas språk, där Tei-
kei-kaffe produceras idag. Teikei är dock 
också namnet på konceptet i Japan, vilket 
helt motsvarar CSA. Många människor i 
Japan och Korea är på så sätt anslutna till 
jordbruket. 

Hur var det möjligt att detta koncept upp-
stod i Japan nästan samtidigt som det 
slog igenom i USA och Europa?

I väst kommer idéernas ursprungliga 
innehåll förvisso från Rudolf Steiner, 
eftersom jordbrukskursen inte bara ger 
insikter i en ny form av jordbruk, utan 
också gör det mycket tydligt att "fram-
tidens gårdar" (titeln för Trauger Grohs 
visionära bok) bara kan frodas och växa 
inom nya sociala sammanhang.

Hur kom idéerna till Japan? 
Pohlmann fick först reda på, eftersom 
saken också beskrivs allmänt, att den 
första CSA i Japan hade grundats av fem 
hemmafruar tillsammans med bönder. 
Han lyckades träffa och intervjua en av 
kvinnorna personligen. I samtal med den 
8o-åriga Toya stod det snabbt klart att 
"hemmafruarna" var intellektuella, men 
på den tiden nekades de egna universi-
tetskarriärer i Japan. De studerade filo-
sofi och ekonomi under Teruo Ichiraku 
(19o6–1994), som undervisade vid Uni-
versity of Tokyo och blev mycket viktig i 
CSA-rörelsen. Bekymrad över jordbruket 
uppmuntrade han sina elever att genom-
föra många praktiska projekt. Karl Marx 
och andra filosofer studerades. 
 
Fanns det något alternativ till kapitalis-
mens destruktiva effekter?
Ja, det fanns. De hittade Rudolf Steiners 
kurs i nationalekonomi. Enligt Toya hit-
tades den avgörande källan här, en mo-
dell för en ny ekonomi. Och det är därför 
det inte finns något fast pris hos Teikei i 
Japan. "Priset är något fluktuerande i kva-
drat", sa Steiner (GA 34o, s. 34). 

Så är det i Japan och Korea, liknande som 
i Brasilien, Tyskland och USA: Samarbe-
tet mellan producenter och konsumenter 
bestäms inte av fasta priser, utan alla som 
är involverade i produktionen tillfrågas 
om sina behov. Inspirationerna i öst som i 
väst går tillbaka till Rudolf Steiner. I väst 
stött av biodynamiska bönder, i öst ut-
vecklad i universitetssammanhang
baserat på praktiska forskningsprojekt.

Källa: Das Goetheanum, Nr. 25, 2o22. 
Översättning: Red. FN.
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Rachel Carson 
- en Mikael-
inspirerad 

kvinna
Anna Hallström

Wer sich an Michael hält, der pfleget im 
Verhältnis zur Aussenwelt der Liebe, 
und er findet dadurch das Verhältnis zur 
Innenwelt seiner Seele das ihn mit Chris-
tus zusammenführt.

Den som vill hålla sig till Mikael utveck-
lar kärlek i förhållande till yttervärlden 
och den finner därigenom det förhållan-
de till sin inre värld som för honom sam-
man med Kristus.

Ur Antroposofiska ledsatser, kapitlet:” 
Världstankarna i Mikaels verkande och i 
Ahrimans verkande”.

Rachel Carson (19o7-1964) var en män-
niska som personifierar denna Mikaels 
kärleks-inspirerande verkan. 
Den 27 september 1962 publicerade hon 
boken ”Silent Spring” (Tyst vår).
Det är 6o år sedan.

Sällan har en enskild bok haft så stor in-
flytelse och vi anar att det inte var av en 
händelse att boken gavs ut just till Mika-
eli.
Hon var en av de första som på allvar of-
fentligt ifrågasatte framgångssagan att 
människan kan härska över naturen helt 
efter sitt eget tycke utan hänsyn till några 
konsekvenser.

I slutet av 5o-talet fanns forskning om 
hur farliga pesticiderna och speciellt 
DDT var för djur och -växtlivet men infor-
mationen var inte allmänt bekant. Rachel 
Carsons stora gärning är att detta blev 
känt genom publiceringen av boken och 
att bl.a. som en konsekvens av detta DDT 
småningom helt och hållet förbjöds. Att 
mänskligheten idag känner till så mycket 
om människans inverkan på naturen och 
hur vi hänger ihop med den beror på att 
Rachel Carson vågade offentliggöra det 
hon visste om pesticidernas inverkan på 
djur och växter trots ett massivt och hot-
fullt motstånd från den kemiska indu-
strin. Det blev startpunkten för ett upp-

vaknande till ett miljömedvetande och 
det vi i dag kallar miljöforskning.

Hon gick under huden på Ariman och av-
slöjade hans verkningar som farliga och 
fientliga mot natur och människa. Men 
att hon kunde göra det berodde på hennes 
kärlek till människor och vördnad för na-
turen. Hon var aldrig aggressiv eller cy-
nisk när hon debatterade med företrädare 
för den kemiska industrin. Hon var låg-
mäld och mycket saklig och försvarade 
inte sig själv när hon blev hårt angripen. 
Allt hon sa om pesticidernas inverkan 
på naturen kunde hon belägga, man kan 
säga att hennes Mikael-svärd var pennan. 

Under många år samlade hon fakta från 
olika forskare för att allt hon skrev skulle 
vara vetenskapligt belagt. Parallellt med 
det undersökte hennes förläggare oro-
ligt hur de skulle kunna avvärja attack-
erna från den mäktiga kemiska industrin 
som de visste skulle bli konsekvensen av 
att boken publicerades. Hon levde också 
med cancer under flera av de år som hon 
skrev boken och sjukdomen gjorde att 
hon var ganska svag när boken väl publi-
cerades. Hon avled våren 1964 endast ett 
och ett halvt år efter publiceringen.

En person som hon fick hjälp av för att 
skriva sin bok var Marjorie Spock, född 
19o4, som hade gått till domstol för att 
försöka stoppa USA:s regering från att 
spruta DDT över hennes jordbruk. Ge-
nom Spock fick hon ta del av fakta som 
Spock tagit fram om pesticidernas ver-
kan inte bara på växter och djur utan 
även deras carcinogena verkan på männ-
iskor och det blev en viktig del av boken. 
Marjorie Spock var syster till den be-
römde barnläkaren Benjamin Spock, hon 

var antroposof, eurytmist, biodynamiker 
och lärare i Waldorfskolan i New York. 
Hon var närvarande i Dornach när för-
sta Goetheanum brann ner och även vid 
julmötet. Marjorie Spock blev en mycket 
viktig person för bokens tillkomst och 
blev också en god vän till Carson.

Man kan fråga sig hur Rachel Carson vå-
gade sätta sig upp mot hela det vetenskap-
liga paradigmet om naturen.

Vi kan se vilka förutsättningar hon hade:
- Hon var född med ett stort intresse: Na-
turen. Och hon hade universitetsutbild-
ning så hon förstod det vetenskapliga 
språket.

- Hon hade en stor begåvning: Att kun-
na skriva (om t ex naturen) så att vem som 
helst förstod och blev intresserad.

Så hon såg att hon var den som kunde 
skriva om dessa saker inte bara så att 
forskare kunde förstå utan så att alla 
människor kunde inse vad som höll på 
att hända. Hon upplevde att hon hade ett 
speciellt ansvar inför det hon kände till 
och konsekvensen av vad hon såg och in-
såg blev att skriva denna bok.

I detta fick Rachel Carson hjälp och in-
spiration av Marjorie Spock. 
Mötet med Rudolf Steiner blev livsavgö-
rande för Marjorie Spock och den inspi-
ration hon fick till ett antroposofiskt ver-
kande i förhållande till naturen genom 
den biodynamiska odlingen och försva-
randet av den, ledde henne till kontakten 
med Rachel Carson.

Så vi kan se att det inte enbart berodde 
på Carson och hennes individuella mika-
eliska verkande i detta avgörande histo-
riska skeende utan också att det fanns en 
annan mikaelisk impuls som sammanföll 
med hennes, nämligen genom Marjorie 
Spock som var inspirerad av själva antro-
posofin.

”Tyst vår” är alltså den viktiga startpunk-
ten i medvetenhetssjälens tid för en för-
ståelse av att människan inte är härskare 
utan samverkande med den omgivande 
levande världen.

Men att den överhuvudtaget skrevs be-
ror på att en människa tog ansvar för det 
hon genom sin kärlek till naturen kände 
till och för sin begåvning att kunna skriva 
och gjorde vad hon kunde för att ändra på 
det hon visste. En mycket modig hand-
ling ur ett större medvetande om män-
niskans roll inför naturen.

Mikael inspirerar oss till att ta eget an-
svar och initiativ utifrån det klara ljuset i 
medvetenhetssjälen. 

krönika

Rachel Carson



I det att människan känner sig som fritt 
väsen i Mikaels närhet kan människan 
med sin vilja förbinda sig med kärlek med 
världen.

Rachel Carson var en sådan Mikaelit som 
vi i vår oroliga tid kan bli inspirerade av.

Rachel Carson 1952:
”Det verkar rimligt att tro – och jag tror – att ju 
mer vi tydligt kan fokusera vår uppmärksamhet 
på universums under och verkligheter runt om 
oss ju mindre smak kommer vi att ha för förstö-
relsen av vårt släkte.

Förundran och ödmjukhet är välgörande 
känslor och de existerar inte sida vid sida med 
en lust till förstörelse.”

1962 sa hon till kvinnliga studenter:
”I stället för att alltid försöka påtvinga vår 
vilja på naturen borde vi emellanåt vara stilla 
och lyssna till vad hon har att säga oss. Tidens 
ström rör sig framåt och mänskligheten rör sig 
med den. Er generation måste komma till en 
förståelse av omvärlden. Ni måste möta verklig-
heter i stället för att ta tillflykt i okunnighet och 
i att undvika sanningen. Ert ansvar är allvar-
ligt och nyktert men också en lysande möjlig-
het. Ni går ut i en värld där mänskligheten är 
utmanad så som den aldrig tidigare blivit ut-
manad, att bevisa sin mognad och förmåga att 
behärska - inte naturen utan sig själv. I detta 
ligger vårt hopp och vårt öde.”

Hur kommer det sig, att varje gång Mikael 
nämns, börjar hjärtat slå starkare hos de 
människor som har sinne för andlighet? 
Sådana människor känner i sina hjärtans 
djup, hur Mikael är ett väsen som full-
följt en gärning, som om den vore ogjord, 
skulle mänskligheten vara tvungen att 
skrida mot en avgrund. Liksom Kristus 
fullföljt en gärning, genom vilken döden 
besegrats, så har Mikael utfört en annan 
gärning, genom vilken människan kan 
bevaras från den fullständiga förhård-
ningen i den materiella existensen.

På äldre bildframställningar kan man 
se Mikael som bekämpar draken, den 

drake som man kan inse avser att driva in 
människorna i det jordiska förhårdnan-
det. Mikael bekämpar detta. Därför har 
han själv inget av en förhårdning i sig, 
bara godhet och en oändlig rörlighet.

Den förhårdning i utvecklingen som Mi-
kael bevarar människorna ifrån, består 
i att människan alltmer är tillhörig en 
värld som blivit allt mindre genomträngd 
av det gudomliga, eftersom de gudomlig-
andliga väsendena dragit sig tillbaka ur 
den sinnligt synliga världen. Genom detta 
blev världen det som dagens fysik beskri-
ver. Eftersom människan håller denna 
värld, som gudarna dragit sig ur, för den 
enda möjliga, faller den till föga för den 
förhårdning som vi nu talat om. Mikael 
är det väsen som inte vill vika från män-
niskornas sida, när de går sin väg i denna 
förhårdnade värld. När de andra gudom-
liga makterna drar sig tillbaka, följer han 
fortsatt människorna som en trogen följe-
slagare. Han betraktar som sin uppgift att 
länka tillbaka kunskapsförmågan hos de 
människor som snärjt in den i materien, 
till att åter anknyta till ett kunskapande 
som omfattar det andliga. Medan det höga 
solväsendet Kristus förband sig med jor-
den i Golgatamysteriet, för att ge jorden 
självt möjligheten att uppnå  ett framtida 
förandligande, blir det Mikaels mission 
att upplysa  människornas kunskapskraf-
ter. Mikael ger så kunskapandet den upp-
lysning genom vilken Kristusgärningen 
kan förstås på djupaste sätt. Genom detta 
är Mikael Kristi tjänare och väktaren av 
mysterieskolorna i alla tider. (…)

Den vidare texten i denna inledning är 
en ingående skildring av den historia som 
Mikael vid mänsklighetens sida genom-
gått under hela den femte efteratlantiska 
kulturutvecklingen med början i 1:a kul-
turepoken i Indien. Hur detta visat sig i 
mänsklighetens egen medvetandeutveck-
ling och som samtidigt utgör det mänsk-
liga tänkandets utveckling från primitivt 
klarseende till dagens mycket självmed-
vetna tankeformer, formuleras i texten.
Boken är den 4:e upplagan 1977 och är ut-
given på J. Ch. Mellingers Verlag GmbH 
Stuttgart.

Översättning och förklarande text: Red. GN.
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Om Mikaels 
verkningssätt

Göran Nilo

Nedanstående text är inledning till Ita 
Wegmans olika texter om Mikael, en bok 
som hon gav ut i sin första upplaga 1929. 
Förordet inleder hon med: ”När man i vår 
tid skriver en bok om Mikael, görs det ef-
tersom den tidsålder som mänskligheten 
för närvarande lever i karakteriseras av 
egenskaper som såväl i traditionen som 
i Rudolf Steiners levande andliga forsk-
ning tillskrivs ärkeängeln Mikael. Den 
nuvarande tidsåldern har Rudolf Steiner  
just benämnt mikaelisk … ” 

Förutom Ita Wegmans egna texter 
innehåller den en rik samling av Mika-
ellegender och bilder av ärkeängeln ur 
konsthistorien.

Saints Michael and Francis 
15o5 till 15o9, oljefärg, panel, guld, 
höjd: 94 cm, bredd: 87 cm. 
Jan Vlaanderen 146o-1519



och förlåtas innan man under den långa 
bönedagen, Jom Kippur, träder inför Gud 
och i den vägande blickens utvärdering 
läser av årets arbete. Jom Kippur är den 
avkunnade domen i det inre, en Mikael-
fest, som tidigt genomskådade var "dra-
ken" finns. De flesta troende är inte med-
vetna om detta, men det handlar aldrig 
om att veta, utan alltid om att göra.

Källa: Das Goetheanum, Nr. 39-4o, 2o22. 
Översättning: Red. GN.
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Medvetandets 
ekologi

Ulrike von Schoultz

Meditation tillhör allt oftare en vederta-
gen själshygien i vår tid.

Från en yttre materialistisk tillvaro sö-
ker nutidsmänniskan en inre oas, där ro-
fylldhet kan skapas. Det gynnar psykiskt 
och fysiskt hälsa men behöver nödvän-
digtvis inte betyda ett ansvarstagande för 
mänsklighetsfrågor vi står inför.
Världen står inför kaos och sönderfall på 
tre områden:
1. Klimatförändringar 
2. Människors fysiska och själsliga ohälsa
3. Söndring och krig
Det är uppenbart att det krävs en kurs-
ändring på djupet om vi människor skall 
utveckla livsskapande och positiva kraf-
ter som leder till en fruktbar framtid.

Intellektualismen
Från 14oo talet och framöver växte sig 
det intellektuella tänkandet allt starkare 
i Europa. Den materialistiska faktakun-
skapen växte lavinartat men vördnad in-
för levande sammanhang gick förlorad. 

Schiller och Goethe
I sina estetiska brev lyfter Friedrich 
Schiller (1759 till 18o5) med otvetydiga 
ord fram en aspekt som saknas i det in-
tellektuella tänkandet: ”Anlaget till det gu-
domliga, till Gud, bär människan utan mot-
sägelse inom sig i sin personlighet. Vägen till 
GUD, till det gudomliga – i den mån man kan 
kalla den för en väg – (då den aldrig når målet) 
är öppnad för människan genom SINNENA. 
(”dieser Weg ist dem Menschen aufgetan 
in den Sinnen.“)

Han kompletteras genom sin vän Goe-
the (1749 till 1832). Goethe var pionjär i ut-
formandet av sitt tänkande tillsammans 
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med en noggrann och levande relation till 
konkreta sinnesiakttagelser. Hans tankar 
följde de levande sinnesupplevelsernas 
ständiga förvandlingar. 

Vägen till det gudomliga öppnades för 
honom genom att han utvecklade ett le-
vande tänkande som kunde identifiera 
sig med skapande krafter i en sinnevärld 
i förvandling.

Efterbild och ljusyoga
I föredragen från 1919 i Dornach (Mikaels 
mission, GA 194) beskriver Rudolf Steiner 
den av Goethe inslagna inre övningsvä-
gen som en aktuell skolningsväg i vår mo-
derna tid.

Intellektualismen skall avlösas av en 
ny medvetenhet som ser och upplever 
den skapande verkligheten genom att vi 
öppnar upp för levande och översinnliga 
efterbilder i det som våra tolv sinnen för-
medlar. Efterbilderna öppnar porten till 
det livsskapande i tillvaron.

Ett exempel: Iakttagelsen av den röda 
färgen skapar en inre efterbild i skir och 
levande grön färg. 

Utgångspunkten för tidens medveten-
het utgörs av noggrann och vaken sinne-
siakttagelse med varsam uppmärksamhet 
på efterbilden som visar sig späd men le-
vande och rörlig i den egna livskroppen.

Synsinnet behöver i sin funktion det 
yttre ljuset. Med hjälp av synsinnet upp-
täckte Goethe efterbilderna i färgernas 
värld som han kunde beskriva med klara 
begrepp. 

De övriga elva sinnen behöver inget 
yttre ljus. För att uppfatta smak, lukt, kän-
sel osv. behövs vardaglig uppmärksam-
het. Sinnesupplevelserna kan förstärkas 
genom riktat vakenhet. Genom att vända 
uppmärksamheten från det omedelbara 
intrycket till inre stillhet skapas rum för 
efterklangen av sinnesintryckens andliga 
bakgrund.

Övningar med enkla smaker (sött, surt, 
beskt och salt) är ägnade att låta efterbil-
der bli ”synliga ”som i smaken kan hänfö-
ras till elementens skapande krafter.

OBS!  Minnen och associationer kan stö-
ra denna subtila process som här åsyftas. 

Tålmodigt övande kan bidra till att se-
endet av levande efterbilder så småning-
om förbättras. Rörliga efterbilder med en 
viss beständighet samt färg, rörlig form 
och levande sammanhang kan urskiljas.

Medvetandets ekologi
De skisserade vakna sinnesupplevelserna 
kan alltså genom övning så småningom 
kompletteras med inre efterbilder. Detta 
kan ske när själsrummet är stillhet och 
inre närvaro.  

Vårt abstrakta tänkande förvandlas till-
sammans med den beskrivna aktiva och 

m i k a e l i

Mikaels ögonblick
Zvi Szir

Ärkeängeln Mikael som själarnas väktare. 
Från den alsaciska Legenda Aurea. Verkstad i Alsace 
från 1418. Universitetet i Heidelberg.

Jom Kippur, dagen då gärningarna vägs.
Det är lättare att fokusera på draken än på 
vågen i Mikaels hand. Draken framstår 
för oss som en fiende, fascinerande och 
den är "där ute". Men vågen väger våra 
gärningar, och det finns ingen annan 
än jag som kan klandras. Det är Mikaels 
blick som bekräftar eller förkastar våra 
andliga handlingar i det kosmiska. Jom 
Kippur, den judiska Mikaeldagen, är inte 
en högtid. Det är en fastedag som är en 
hel månads kulmination av förberedel-
ser, tio dagar in i det nya månåret. Det är 
den heligaste dagen i den judiska kalen-
dern. Under de senaste 3 ooo åren har 
judarna lagt sina gärningar inför blicken 
på "den som är som Gud", på hebreiska: 
"Mi-ka-El". Mikael undersöker, men utan 
att moralisera, inte enligt "kanske och 
kanske inte", utan enligt värdet av vad 
som kommer att hända. Han prövar vad 
som finns i Guds tankar. Vågen är Mika-
els ögon, och hans blick sorterar det som 
har gjorts, tar in det som är andligt, bety-
delsefullt och förkastar det som bara har 
en mening för det jordiska livet. Juden-
domen, som leddes av Mikael som en för-
beredelse för Kristus, skilde från början 
mellan det sociala och det kosmiska. Det 
finns två relationer i det mänskliga livet 
som måste återupprättas och omvärderas 
varje år: relationerna till medmänniskor 
och till "platsen", "Ha-Makom", Gud. Den 
förstnämnda är en rent mänsklig angelä-
genhet som måste lösas mellan människ-
or innan vi står inför Mikaels anlete. Allt 
som en människa har gjort sig skyldig till 
mot sina medmänniskor ska gottgöras 
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När nazis  
försökte mörda 
Rudolf Steiner

Göran Nilo

Bakgrund till nedanstående notis från 
tyska sällskapets nyhetsbrev:
Wolfgang G. Vögele skriver:
”I början av 192o-talet rullade en ockult våg 
över Tyskland, mediumskap och astrologi 
blomstrade. I dag skulle vi tala om en esoterisk 
boom.  Stumfilmerna drog också nytta av denna 
situation och lockade människor till biogra-
ferna med skumma karaktärer från mystik och 
brottslighet: "Dr. Caligaris kabinett" eller "Dr. 
Mabuse, spelaren". Samtidigt elektrifierade ett 
annat namn publiken: "Dr. Rudolf Steiner". 
Folk strömmade till hans föreläsningar eftersom 
de ansåg att han var någon slags magiker eller 
klärvoajant.”

Rudolf Steinerarkivet ger regelbundet ut 
Archivmagazin och i nr 8 december 2o18 
kan man läsa följande: 
”Den berömda konsertbyrån Wolff & Sachs, 
som hade ansökt om att få arrangera två före-
läsningsturnéer med Steiner i flera tyska städer, 
hade goda skäl att vara nöjd. Redan under den 
första turnén i januari 1922 talade Steiner in-
för cirka tjugotusen personer. Men denna turné 
slutade oväntat när militanta motståndare från 
nationalistiska populistiska kretsar under den 
andra turnén i maj organiserade oroligheter 
i München och Elberfeld så att Steiner avstod 
från en tredje turné.

Vad hade hänt? I München hade Steiner ’ho-
tats fysiskt och utsatts för livsfara av huliganer 
på uppmaning av en tidning’, som Friedrich 
Rittelmeyer skrev i sin bok "Rudolf Steiner trä-
der in i mitt liv". Hade konspiratörerna verk-
ligen planerat att avlägsna Steiner genom ett 
mordförsök? Eller var detta en myt som skapats 
av antroposoferna, som den amerikanske histo-
rikern Peter Staudenmeier tror?

För nazisterna var Steiner en parasitär "fol-
kets fiende". Völkischer Beobachter skrev: ’Vår 
penna är ovillig att på allvar ta kontakt med en 
sådan charlatan och fiende till det tyska folket. 
Han har miljoner till sitt förfogande för att föro-
rena vårt folk med sina läror och genom sitt in-
flytande i de bredaste kretsar har han förvand-
lats till en fara för vår nutid och vår framtid.’

Steiners medarbetare i Dornach, Edith Ma-
ryon, som redan i förväg hade oroat sig för Stei-
ner, fick ett telegram: "Överlevde München. 
Steiner".

närvarande sinnesprocessen till ett le-
vande tänkande som är ett med den ska-
pande verkligheten bakom de otaliga sin-
nesfenomen som vi är delaktiga i under 
dygnets vakna timmar.

Medvetandets ekologi är en forsknings-
metod i vardagen, förgyller den och gör 
själen delaktig i det skapande livets hem-
ligheter. Vår vilja kan väckas som delak-
tig i LIVETS sammanhang. Ett nytt och 
fördjupat ansvarstagande för livet bakom 
sinnenas värld kan växa fram. 

Ljusets levande väsen
Långt före kristendomen i den indiska 
kulturperioden bar luftrummet på levan-
de och skapande andlighet. Fortfarande 
försöker många människor anknyta till 
den gångna tiden genom indisk yoga-
kultur. För många är yogaövningar ännu 
idag oumbärliga trots att luftrummet har 
förlorat sin andlighet.

Den uppgiften som luften hade tidigare 
med att skapa levande andlig förbindelse 
mellan himmel och jord har i vår tid ta-
gits över av ljuset.

Levande andlighet i ljuset kan man för-
tydliga för sig genom en inre bild:

Följ Kristussolen som dör in i jordens 
mörker för att som levande och livgivande 
andlighet återuppstå i återfödd ljusglans.
De beskrivna vardagliga övningarna är 
en blygsam början till ett omfattande 
mänskligt ansvarstagande för livssam-
manhangen på vår jord.

Mysteriedramernas aktualitet
I Rudolf Steiners fyra mysteriedramer 
är ljusets levande andlighet ett genom-
gående motiv. Återkommande är därför 
orden:

Klart vävande går ljusets strålar 
Igenom rummets vidder
Att fylla världens all med vara.
Och kärlekens välsignelse ger värme 
Åt tidens kretslopp
Att uppenbara alla världar.
Och andens sändebud 
Förenar ljusets vävande väsen
Med själens värme.
Och när en människa kan förena
Sitt eget själv med båda,
Då lever hon i andens höjder.

Nyhetsbrevets text:
Hundraårsdagen av det högerextrema at-
tentatet mot Rudolf Steiner infaller under 
2o22. Högerextrema ligister försökte då 
mörda antroposofen efter ett föredrag i 
München. Beväpnade med pistoler och 
dolkar närmade de sig sitt offer. Steiner 
klarade sig med nöd och näppe - tack vare 
sina vänners modiga ingripande.

’Högerradikalism och antroposofi var 
redan för 1oo år sedan djupt oförenliga!’ 
säger Michael Schmock från styrelsen 
för Antroposofiska Sällskapet i Tyskland 
(AGiD).Därför gäller följande: ’Den som 
idag försöker mota in antroposofer i ett 
högerextremt hörn förfalskar medvetet 
historien!’

Ett mycket talande exempel på höger-
extremisters och nationalsocialisters 
hat mot antroposofin är det föga kända 
mordförsök som Rudolf Steiner nästan 
blev offer för för nästan exakt 1oo år se-
dan. Händelsen inträffade på kvällen 
den 15 maj 1922 på Four Seasons Hotel i 
München. I slutet av en föreläsning som 
Steiner höll, stormade en grupp högerex-
tremister och nationalsocialister beväp-
nade med skarpa vapen talarens platt-
form. Ett ögonvittne berättade att endast 
’genom några vänners modiga ingripan-
de kunde Rudolf Steiner skyddas.’

Redan i februari 192o hade Steiner fått 
veta att det fanns ’svarta listor’ där na-
tionalsocialisterna listade judar som ’ska 
skjutas ner’. Sådana listor hänvisar till 
mordplanerna på antisemitiska organi-
sationer som redan vid den tiden hade 
genomförts - som mordet på Eisner 1919 
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- eller som fortfarande skulle genomföras 
- som mordet på Erzberger 1921, Rathenau 
1922 eller mordförsöket på Harden 1922. 
På listan över personligheter som skulle 
skjutas var Rudolf Steiner nummer 8 eller 
9, som publicisten och Steiner-biografen 
Wolfgang G. Voegele konstaterar.

I högerkretsar sågs Steiner som en agent 
för den internationella judendomen och 
en hantlangare för bolsjevismen. Han 
kände själv till den fara som antisemi-
terna utgjorde: i slutet av 1921 fick han be-
sked om att högerkretsar hade för avsikt 
att döda honom. Rudolf Steiner frågade: 
’Så ni menar att de vill döda mig?’ Den 
som varnat bekräftade: ’Ja, jag är över-
tygad om det’. Varpå Rudolf Steiner fick 
inse: ’Ja, så blir det nog!’

”Därför: Varje försök att placera antroposofisk 
filosofi i närheten av högerns idéer är absurt!” 
säger Michael Schmock. De som försöker re-
presentera sådana absurda idéer visar att de 
inte har någon kunskap om antroposofins fri-
hetsfilosofi och den humanistiska praktik som 
har vuxit fram ur den, såsom Waldorfskolor 
eller det demetermärkta biodynamiska jordbru-
ket!”.
 
Källa: Ur nyhetsbrev från AGID (Antrop.Gesellschaft in 
Deutschland) den 21.o6.2o22
Översättning: Red. GN.

m e di ta t ion

Hur kan vi 
hjälpa varandra 

i arbetet med 
klasstexterna?

Cecilie Raeder & 
Erland Kornfeld 

Sommaren 2oo6 satt en grupp människor 
kring ett runt bord i Kulturhusets foajé. 
Arthur Zajonc hade just avslutat sin work-
shop och alla var uppfyllda av erfarenhe-
ten att arbeta tillsammans – tillsammans 
med Arthur och tillsammans med varan-
dra. Frågan om hur detta kunde fortsätta 
hängde i luften och ställdes vartefter till 
Arthur. Kunde han tänka sig att arbeta vi-
dare med en mindre grupp? 

Det kunde han och under ett antal år 
träffades en första grupp regelbundet 
med Arthur, fick inspiration och hjälp 
- men även tydliga uppgifter för vårt ar-
bete. Det fanns från början ett tydligt och 
uttalat krav: arbetet med den gemensam-
ma meditationen skulle delas vidare med 
andra som var intresserade. 

Så blev det också. Det visade sig att alla 
hade anknytning till läkepedagogiska 
och socialterapeutiska verksamheter och 
det föll sig naturligt att flera av oss mellan 
2oo8 och 2o19 (då corona satte stop för 
alla sådana sammankomster) höll arbets-
grupper vid höstmöten i Dornach och på 
majdagarna i Järna. 

2oo9 kom Arthurs bok ”Meditation as 
Contemplative Inquiry. When Knowing 
becomes Love” ut på engelska och över-
sattes kort därefter till tyska och svenska. 
Nu fanns en handbok som kunde använ-
das som studiematerial för de som ville 
lära känna Arthurs tankar och impulser 
för en modern meditationspraktik.
Idag träffas flera grupper av intresserade 
människor regelbundet för att lära känna 
och öva meditationsvägen. 

Efter sju år fick söndagsgruppen en ny 
utmaning – på Arthurs initiativ skulle 
innehållet för vårt arbete nu bli klasstex-
terna i den fria högskolan för antroposofi 
och för alla som anslöt sig till det arbetet 
gällde medlemskap i klassen. Sedan dess 
pågår ett arbete varannan söndag i Järna, 
innehållet är mantramtexterna i högsko-
lan som bildar fokussidan i lemniskatan i 
mitten av meditationen. 
Samtalet, det gemensamma studiet av 
Rudolf Steiners ord i samband med klass-
timmarna, utbyte av våra erfarenheter 
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och upplevelser i meditationen bildar det 
rum, där vi ibland får en glimt av inne-
hållets mening och syfte.

Vid ett högskolemöte sommaren 2o22 
med alla 19 klasstimmar deltog nästan 
alla som ingår i arbetet – en inte obetyd-
lig del av mötets deltagare.  

Ännu är vårt arbete inte en del av det 
officiella högskolearbetet i Sverige, vi 
arbetar som en fri grupp, där alla delar 
ansvaret för form och innehåll i arbetet 
– men även för varandra. Det finns en öp-
penhet och värme som gör att vi vill fort-
sätta med detta arbetssätt. Ibland är vi 
många, ibland bara en handfull som ses, 
alla bidrar på olika sätt, är viktiga och 
blir lyssnade till. Genomgående för oss 
alla är upplevelsen att äntligen ha hittat 
en väg in i ett eget meditativt arbete, ett 
sätt att närma oss mantramtexterna.

Vi träffas varannan söndag eftermid-
dag, fler grupper har startats och vi har 
anordnat kortare och längre retreater på 
olika platser.

Vill du veta mer? 
Kontakta Cecilie Raeder o76 835 52 85 
eller Erland Kornfeld o7o 512 91 21

g r u n d öv n i ng a r

Ett perspektiv 
till den fjärde 

grundövningen
Göran Nilo

Rudolf Steiner presenterade på otaliga 
varierande sätt det han kallade ”grund-
läggande övningar” eller ”sex bredvidöv-
ningar” (Ty. ”Nebenübungen”). Det var en 
rekommendation som syftade till att öva 
upp grundläggande själsliga förmågor 
som inte minst har en själshygienisk, en 
hälsobefrämjande verkan. Strävan mot att 
bli en stabil människa med ett välbalanse-
rat själsligt inre. Att de tre grundläggande 
själskrafterna: tänkandet, kännandet och 
viljandet når ett optimalt aktivitetsläge. 
Med tanke på att själskrafterna är obön-
hörliga realiteter på andra sidan tröskeln, 
där exempelvis ”en hatkänsla i astralvärl-
den har samma verkan som ett pistolskott 
i sinnevärlden, menade Steiner att detta 
är en nödvändig förutsättning för att se-
dan kunna gå vidare på ”kunskapsvägen”. 
Kunskapsvägen som möjliggör en med-
veten närvaro i existensens översinnliga 
områden. Hela kunskapsvägen skildras 
även den på många olika ställen i Stei-
ners omfattande verk och skildrades för-
sta gången på ett helhetligt sätt i ”Andlig 
skolning - Hur når man kunskap om de 
högre världarna” (GA 1o).

Låt oss ta del av ett smakprov på en av 
Steiners beskrivningar gällande den s.k. 
4:e övningen:

Positivitet eller fördomsfrihet:
”Slutligen behöver jag lära känna mitt jag. Jag 
kan inte känna mitt jag eftersom jag lever i det. 
Därför måste det utgjutas i världen. Mitt jag 
lär jag känna genom det vi kallar positivitet. 
(…) Vi fokuserar inte på det motbjudande hos 
ett ting, ett väsen, utan dyker så djupt ner i allt 
så att vi förr eller senare når fram till det goda.

Genom detta lösgör vi oss från vårt jag och 
kan iaktta det. Jag är kärlek och vilja. Genom 
den utvecklade viljan lär vi känna det substan-
tiella i alla ting, som härstammar från det gu-
domliga. Genom kärleken lär vi oss leva med 
tingens väsen. På det sättet tränger vi genom 
vilja och kärlek fram till det kunskapande som 
är fritt från det personliga jaget. Som andligt 
jag lär vi oss att dyka ner i alla tings väsen och 
substanser, som ju härstammar från den gu-
domliga Fadersgrunden, som också vårt jag 
gör. Vårt jag skådar oss ur allt skapat. (…)” 

 (GA 149, Leipzig 2 januari 1914).

d r a m a

The Inn 
at the End 

of the Valley
Mats-Ola Ohlsson & 

Kristina Tucinska 

I det biografiska fragmentet ”The Inn at 
the end of the Valley” utforskar Peter Jack-
son den antroposofiska sociala impulsens 
natur utifrån scenkonsternas synvinkel. 
Matthew, en teaterljusdesigner har lämnat 
teatergruppen för att följa en impuls som 
han levt med under många år. Kanske har 
den sin grund i en tidigare inkarnation? 
Teatergruppen är bjuden till Matthews 
nya hem- The Inn at the end of the valley. 
De hoppas på att framföra ett nytt mys-
teriedrama men blir klara över att de är 
djupt splittrade i hur de ska komma vidare. 
Fragmentet slutar med en repetition av den 
sjunde scenen i Steiners första mysterie-
drama. Genom samtalen de fört hos Matt-
hew kan de se scenen i ett nytt ljus. 

Vi, en grupp skådespelare och eurytmis-
ter från Sverige har redan träffats några 
gånger för att arbeta med detta fragment. 
Flera av oss har varit med i de svenska mys-
teriedramerna under många år. Ett samar-
betsinriktat arbetssätt står i förgrunden. 
Vid det senaste mötet deltog även Richard 
Ramsbotham från England. Han är regis-
sör och har också nyöversatt Steiners fyra 
mysteriedramer till engelska. 

Hittills har kostnaderna för våra möten 
finansierats privat och med ett bidrag från 
Vidarstiftelsen. Alla medverkande har fritt 
bidragit med sin tid. 

Målet är att framföra fragmentet som en 
del av en helaftonsföreställning med ett 
eurytmisolo av Barbara Mraz och delar av 
TS Eliots Four Quartets. 

Sektionen för de talande och musiceran-
de konsterna i Dornach välkomnar en fö-
reställning i Schreinerei vid Goetheanum 
Dornach. Vi hoppas också på föreställ-
ningar i Järna, London och Berlin. 

Följande personer deltar i projektet: 
Anders Engqvist, Barbara Tucinska, 
Franziska Koch Wahren, Henric Lee-
wengaard, Janecke Wyller, Kristina 
Tucinska , Maria Linden, Mats-Ola Ohls-
son Per Linden-Thell, Peter Jackson och 
Richard Ramsbotham. 

Peter Jackson är ljusdesigner och har 
under många år jobbat med olika uppsätt-
ningar av Steiners mysteriedramer i Dor-
nach i Schweiz, Spring Valley i USA och i 
Holland. 
För mer informatiom Kristina Tucinska: 
kristina tucinska@hotmail.com 



Skördebord, med stenskulptur av Synnöve Mereus. 



Bror Persson 
* 1933-11-25, † 2o22-o8-28, Järna

Läs nekrologen på sida 36.

Johannes Ljungquist 
* 1944-o5-o4, † 2o22-o7-13, Stockholm

Läs nekrologen på sida 34–35.

Johannes Ljungquist, året då han kom till
Rudolf Steinerseminariet i Ytterjärna. 
* 1944-o5-o4, † 2o22-o7-13, Stockholm

Läs nekrologen på sida 34–35.
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frågor. De frågor jag valt har växt fram i 
samtal, både här i landet och i utlandet.2

1. Det har gått hundra år sedan Julmötet. 
Tre generationer av antroposofer har levt 
och arbetat med antroposofin. Vad har 
egentligen blivit annorlunda? Hur arbeta-
de och upplevde en antroposof för hundra 
år sedan - och hur arbetar och upplever 3:e 
och 4:e generationernas antroposofer?

2. Då Rudolf Steiner nyskapade Sällskapet 
i samarbetet med de dåvarande medlem-
marna, var det avgörande att alla struktu-
rer, former och statuter o.s.v. skulle ska-
pas ur livet. De skulle passa till livet. Men 
människorna och livet förändrar sig. Där-
för skulle former och strukturer, enligt R. 
Steiner, självklart också förändras hela 
tiden, (minst vartannat år!). Och här visar 
sig en svår fråga: Har livet för länge sedan 
utvecklats vidare i förhållande till Sällska-
pets struktur? Är Sällskapet till sina for-
mer och strukturer föråldrade?

3. Medlemmarna har från början varit or-
ganiserade i grupper. Grupperna har repre-
sentanter som deltar i den utvidgade styrel-
sen för Världssällskapet (”Vorstand”). Där 
uppstår ett levande utbyte. Där finns en 
tråd från varje medlem i världen till Goe-
theanum och tillbaka. På det sättet finns 
en förbindelse mellan alla medlemmar 
i världen. Men livet ser inte längre ut så. 
Idag är hälften av alla medlemmar direkta 
medlemmar i sina landssällskap och inte 
medlemmar i en grupp. Det är en stigan-
de tendens. Det betyder att den form eller 
struktur som skulle skapa enhet och ge-
menskap faktiskt inte längre svarar mot li-
vet. Hur ser den djupare orsaken till denna 
utveckling ut? Och vad måste komma till 
för att vi medlemmar också i framtiden kan 
uppleva ett sammanhang med hela värl-
den? Vilka förändringar kräver detta?

4. Vid Julmötet förenades Sällskap och 
Rörelse genom att Rudolf Steiner övertog 
ledningen av Sällskapet. Med ”Rörelse” 
menas då inte de olika praktikområdena, 
men antroposofins levande väsen. Det 
måste skapas enhet och sammanhang. 
Rörelse och Sällskap skulle förbli för-
bundna i framtiden. Detta är uppenbart 
inte fallet idag. Sällskap och Rörelse  är 
inte ett. Om de var det, skulle det betyda 
att det antingen bara fanns antroposofi i 
Sällskapet, eller att Sällskapet hade tusen-
tals medlemmar, som dock inte visste att 
de var medlemmar. Även på detta område 
har livet vuxit ifrån strukturerna. Hur ska 
vi förhålla oss till detta problem?

5. Ett annat stort problem är att hela upp-
byggnaden av det Allmänna Antroposo-

r e f l e k t ion

Antroposofiska  
Sällskapet i 
framtiden -

Några  
frågeställningar

Niels Henrik Nielsen

Antroposofins och Antroposofiska Säll-
skapets1 utveckling har nått den punkt då 
vi genomför några 1oo-års "jubileum". Den 
oerhört viktiga milstolpen är nyskapelsen 
av det Allmänna Antroposofiska Sällska-
pet och Högskolan för Antroposofi vid 
Julmötet 1923/24. Till detta hör också Goe-
theanumbranden året innan och det efter-
följande krisåret, då också många lands-
sällskap, inklusive det danska sällskapet, 
grundades. De efterföljande hundra åren 
har bjudit på många svårigheter både in-
ternt och i form av motstånd utifrån. Ändå 
existerar antroposofiska rörelsen och dess 
institutioner fortfarande klart och tyd-
ligt. Det beror inte minst på människors 
outtröttliga arbete - och antroposofins 
styrka. Men efter hundra år visar sig olika 
trötthetstecken, särskilt i Sällskapet. Det 
är dags till besinning på att spirituella 
institutioner inte bara ska firas när de är 
hundra år gamla, men förnyas. Detta ska-
par många tankar och överväganden.

Impulserna som gavs för hundra år sedan 
har förvandlats. Vi kan därför inte bli stå-
ende vid det som sades och skedde den 
gången. Det kan nämligen försvåra möj-
ligheten att få syn på hur dessa impulser 
uttrycks idag. Det är inte heller möjligt att 
förnya något vars historia man inte kän-
ner. Vi ska således kunna uppsöka impul-
serna i deras ursprungliga form och sam-
tidigt kunna följa deras förvandling. Ett 
sådant arbete äger rum på många platser.

Men man upplever att något står i vä-
gen för att gå till botten med detta arbete. 
Det är därför svårt att få nya idéer. När 
det finns nya idéer kan det vara svårt att 
processa dem så att de utvecklar sig till 
något fruktbart i Sällskapet. Olika hinder 
kan göra sig gällande. Ett av de största 
hindren är kanske de många obesvarade 
frågorna. Frågor som har att göra med 
livet i Antroposofiska Sällskapet och den 
antroposofiska rörelsen. Frågor som inte 
är så lätta att diskutera.

I det följande ska jag försöka formu-
lera några av dessa frågeställningar. Man 
skulle också kunna ställa många andra 

fiska Sällskapet och Högskolan för An-
troposofi inte kunde utvecklas färdigt. Vi 
har bara en del av 1:a klassen. 2:a och 3:e 
klasserna finns inte. Ändå talar vi som re-
gel om ”Högskolan” som en helhet. Vilka 
konsekvenser kan det ha haft - både för 
sektionsarbetet, Sällskapet och inte minst 
kulturlivet - att Högskolan fortsatt förbli-
vit ofullbordad? Och hur kan arbeta vi-
dare här?

6. Till detta kommer att det förmedlats oli-
ka uttalanden av Rudolf Steiner, där han 
antyder, att Julmötet inte blev förstått och 
därför var misslyckat. Samtidigt höll han 
fast vid att in i det sista skriva under nya 
medlemskort. Hur kan man sakligt för-
hålla sig till detta?

7. Rudolf Steiner uttalade att den antro-
posofiska rörelsen skulle nå sin kulmen 
i slutet av 19oo-talet. En sak är hur detta 
har visat sig. Något annat är vilka konse-
kvenser det har idag, att vi lever i en tid då 
antroposofin står inne i en slags nedgång? 
En svår fråga när vi ser den i ljuset av med-
lemstillväxten i t.ex. många asiatiska län-
der.

8. En del medlemmar anmäler sig till Säll-
skapet för att de egentligen är intresserade 
av att delta i klasstimmarna och högsko-
learbetet. De flesta har arbetat med antro-
posofi under många år. Men varför har 
man inte fokuserat på Sällskapet? Beror 
det på att det Antroposofiska Sällskapet 
inte är synligt - eller inte upplevs som rele-
vant? Eller kanske upplevs som stängt och 
gammaldags?

9. Visserligen blev  för hundra år sedan i 
Sällskapets stadgar framlagt vilka uppgifter 
det hade. Hur ser detta ut idag? Vilka upp-
gifter har Sällskapet idag? Hur ser det som 
formulerades för hundra år sedan ut idag?

1o. Idag finns bland unga människor och 
nya medlemmar, men även i kulturlivet, 
ett stort intresse för meditation och själv-
utveckling. Samtidigt finns en tendens till 
att Rudolf Steiners verk upplevs som otill-
gängligt. Många har inte tid och överskott 
till att studera exempelvis grundböckerna. 
På många platser försöker man möta det-
ta. Man försöker förmedla övnings- och 
meditationsvägen ”muntligt”. Men över-
ser och försummar vi då det kanske vik-
tigaste utvecklingsstadiet, nämligen den 
mödosamma utvecklingen av tänkande 
-spiritualiseringen av intelligensen? Eller 
förhåller det sig kanske på det sättet, att 
man inte längre behöver detta stadium?

11. Denna situation leder också till syn-
punkter som antingen innebär att Steiners 
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verk behöver skrivas om, förenklas, för-
nyas – eller att vi inte alls behöver Rudolf 
Steiner längre. Ja, någon menar att Ru-
dolf Steiner är en belastning för utveck-
lingen. Vad orsakar sådana synsätt? Är 
de i verkligheten ”protester” mot en stag-
nerad rörelse? Eller har de sitt ursprung 
i en totalt grundläggande oförståelse för 
Rudolf Steiners verk?

12. Det finns en del oklarheter vad gäller 
vilka befogenheter de människor har, 
som har tagit på sig en funktion i Sällska-
pet och Högskolan. Det kan handla om 
exempelvis klassföreträdare, sektions-
ledare, ordförande, gruppledare, sekre-
terare för en sammanslutning, styrelse-
medlem o.s.v. Är det myndighetstitlar 
eller arbetsuppgifter? Tydligen är svaret 
uppenbart - men i praktiken är det knap-
past så uppenbart. Vem har egentligen 
myndighetsansvar i en sammanslutning 
av fria individer. Vem har tolkningsföre-
träde? Eller som någon frågade: vem äger 
antroposofin?

13. Man kan också fråga sig om vi tillräck-
ligt medvetet har genomfört transforma-
tionen från en tid, där det fortfarande 
fanns stora personligheter som ledde ar-
betet, till en tid när bara det lyckas som 
sker i helt öppna och fria kunskapsge-
menskaper?

14. Som redan nämnts är det livet som 
skapar former - inte omvänt. Rudolf Stei-
ner talade om att det uteslutande kommer 
an på det som uppstår mellan människor, 
fria individualiteter. Statuter och stad-
gar finns mera till på grund av omvärl-
den. Men har formerna i alla fall blivit 
starkare än livet? Har de gamla formerna 
stött bort viktiga förnyelseimpulser? Till 
exempel finns det på många platser i 
Europa så kallade ”fria grupper”. Dessa 
grupperingar arbetar med innehållet i 
klasstimmarna på alternativa sätt - ofta 
helt oavhängigt från Sällskapet och Hög-
skolan. Är detta djupast sett ett tecken på 
att det från Sällskapets och Högskolans 
sida inte funnits öppenhet för nya sätt att 
utföra tingen på?

15. De senaste årens coronakris har visat 
att det finns många splittringar i den an-
troposofiska rörelsen. Splittringar som 
inte bara beror på olika meningar om 
saker och ting, men som går mycket dju-
pare. De är så existentiella att man som 
yttersta konsekvens avslutar sitt medlem-
skap i Sällskapet. Man har faktiskt gjort 
detta på grund av varandra. Med andra 
ord: A har avslutat sitt medlemskap på 
grund av B - och B har gjort detsamma 
på grund av A. Vad är detta egentligen ut-

a n non s

Människan och 
Stjärnorna

Eurytmi-retreat på Ecotopia, Österlen

11–13 november 2o22

Varmt välkommen till en Choreocosmos-helg, 
där vi under gemensam retreat ger näring till 
vårt inre ljus genom att öppna upp för inspira-
tion och kraft från stjärnorna. 

Hösten och vintern för med sig kyla och 
mörker men innebär samtidigt att stjärn-
himlen åter tänds. Vad är det stjärnorna 
vill ge oss människor? Hur kan vi öva oss 
att uppleva och komma i samklang med 
dessa kosmiska ljuskrafter? 

Under helgen kommer vi att lära känna 
stjärnevärldens olika kraftfält så som de 
talar till oss genom de sju klassiska pla-
neterna och genom djurkretsens tolv 
stjärnbilder. Ett genomgående tema är: 
så som ovan så och nedan - hur himmels-
krafterna i kosmos verkar in i mig som 
människa på jorden.

Genom Choreocosmos-eurytmins 
meditativa rörelser och enkla koreogra-
fier, skapar vi ett gemensamt rum där vi 
lär känna dessa kraftfält i kosmos och i 
oss själva. Samtidigt som vi upplever och 
ärar Moder Jord som vår stadiga grund. 
Genom samtal och reflektion kring temat 
utvidgar och fördjupar vi tillsammans 
vår förståelse och vårt upplevande. Om 
vädret tillåter bjuder kvällarna också på 
”star gazing” - meditativ stjärnskådning.
Ingen förkunskap behövs.

Retreaten leds av Maria Linden och Per 
Linden Thell, diplomerade Choreocos-
moslärare.

Mer information: www.ecotopia.se
Anmälan, frågor samt detaljerat pro-
gram: mariasophia22@gmail.com

tryck för? Hur arbetar vi med denna pro-
blematik, som på sitt vis uppenbarar att 
Sällskapet till synes ska vara en plats där 
det bara kan finnas plats för bestämda 
uppfattningar.

16. Å andra sidan kan det också väcka 
en förundran över att vi kommer till så 
oförenliga insikter som vi gör. Det har 
särskilt visat sig i förhållande till de aktu-
ella tidsfenomenen. Är vi inte tillräckligt 
grundliga? Det är kanske ännu mer tan-
keväckande att vi trots alla våra socialt 
kultiverande övningar vi har tillgång till, 
ändå ofta visar ett så charmlöst beteende 
gentemot människor som ser annorlunda 
på tingen. Hur kan vi bli säkrare i vårt 
kunskapande? Hur kan vi erövra en stör-
re kompetens i det mänskliga och mel-
lanmänskliga? Det är helt grundläggande 
frågor.

17. Avslutningsvis en fråga som har stor 
betydelse för framtiden: Vilka erfaren-
heter har vi hittills gjort med avseende 
på användningen av elektroniska kom-
munikationsformer i det antroposofiska 
arbetet?

Som redan nämnt är detta inte retoriska 
frågor men frågor som har vuxit fram ge-
nom samtal och samarbete med många 
olika människor. Den allra viktigaste frå-
gan må vara vilka uppgifter Antroposo-
fiska Sällskapet har idag. Dessa uppgifter 
må ses i sammanhanget med livet i värl-
den under 2ooo-talet.

Källa: Antroposofi, en medlemstidning som ges ut av 
Antroposofiska Sällskapet i Danmark.
Översättning från danskan Göran Nilo.

1. I texten använder jag för enkelhetens skull uttrycket 
Antroposofiska Sällskapet, eller bara Sällskapet. Med 
det avses både ”Det allmänna Antroposofiska Säll-
skapet” (världssällskapet), Högskolan och de olika 
landsällskapen, även om inte alla problemställningar 
gäller i samma utsträckning överallt.

2. Raden av frågor är en smula aforistisk. Det var inte 
möjligt att ställa dem i ett organiskt sammanhang.
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Men hopplösheten kan leda till brist på 
levnadsmod. Enligt pamflett från Frizo-
nen försöker ca tvåtusen svenska ungdo-
mar att ta sitt liv varje år, och självmord 
är nu den näst vanligaste dödsorsaken 
bland unga människor i landet. En rad 
olika undersökningar pekar alla i samma 
riktning: den själsliga ohälsan i världen har 
sedan 195o-talet blivit alltmer utbredd.2 
I USA har personer som lider av tvångs-
tankar ökat från en halv procent till 2–3 
procent från 197o-talet till idag. 

Undersökningar genomförda av WHO 
visar hur depression blir allt vanligare. 
År 199o var depression den fjärde orsa-
ken till ohälsa, världen över. År 2ooo låg 
den på tredje plats, 2o1o var depression 
den näst vanligaste orsaken till ohälsa, 
och slutligen 2o17 hade den blivit den 
vanligaste. 

Idag lider 4o procent av alla flickor i 
15-årsåldern av sömnproblem, nervositet 
eller nedstämdhet, enligt egen utsaga. 
Bland pojkar i samma ålder är frekvensen 
ungefär hälften så stor, men fortfarande 
oroväckande.

Redan för ungefär hundra år sedan för-
utspådde Rudolf Steiner att människors 
själsliga och kroppsliga hälsa skulle un-
dermineras av den materialistiska världs-
bild – och dess motsvarande levnadssätt 
– som naturvetenskapligt orienterade 
tänkare sprider i kulturlivet.
Han talade bl.a. om trons nödvändighet 
för ett sunt själsliv:

”Tro är en själskraft, som aldrig kan ryckas 
ifrån människan, och den lever i varje män-
niska. Inget folk har funnits, som inte har haft 
den, ingen religion har låtit det tagas ifrån den 
att tala om den. Längtan efter tro är det som 
drar genom världen. Själen vill alltid ha något 
som den kan förbinda sig med. Får denna läng-
tan efter tro ingen tillfredsställelse då är det illa 
ställt med den kvalfulla själen. När det den kan 
tro på tas ifrån den – såsom sker genom mate-
rialismen – då sker det med den såsom det sker 
med kroppen om den förlorar luften att andas. 
Det är bara det att kroppens kvävningsprocess 
är mycket kort medan själens varar länge.”
 (Steiner, GA127, s 185)

Inget är nytt under solen
Det verkar som om själen dör långt före 
kroppen i vår materialistiska kultur, för
att livet inte har någon egentlig mening. 
Den scientistiska trosnorm (sic!) som gäller 
i vår tid är att vi endast bör kalla det för 
kunskap som kan understödjas av natur-
vetenskapen.

Denna trosnorm vill att vi ska vara 
skeptiska inte bara mot Gud utan även 
mot allt det som vi inte kan upptäcka med 
hjälp av naturvetenskapliga metoder. 

Den här hållningen är vad tex. Mikael 
Stenmark (professor i religionsfilosofi 
vid Uppsala universitet) kallar för en all-
män naturalism. Här finns inga gudar och 
inget övernaturligt. Det finns överhuvud-
taget inget före eller bortom ”naturen”. 
Fysiska partiklar är grunden för allt och 
de är självorganiserande pga. naturens 
inneboende egenskaper. Partiklarna or-
ganiserar sig och utvecklas till mer och 
mer komplexa former genom evolutionen 
– men det finns inget syfte med denna ut-
veckling.

Den här verklighetsuppfattningen 
stöter dock på patrull i mötet med det 
mänskliga samhällets gemensamma 
normer. För flera av våra fundamentala 
övertygelser om verkligheten – som tex. 
uppfattningen att vi har ett jag – är ju 
omöjliga att validera med naturveten-
skapliga metoder. Det framhåller tex. den 
amerikanske filosofen Alex Rosenberg 
och menar vidare att syfte, mening, värde 
och narrativ är centrala mänskliga be-
grepp som faller utanför naturvetenska-
pens valideringsmöjligheter.3

Dessa centrala byggstenar erkänns 
fortfarande av våra sociala och huma-
nistiska vetenskaper, i den mån de står 
upp emot postmodernismen. De kan 
dock inte förklaras av den materialistiska 
världsbilden. Icke desto mindre uttryck-
er de värden som i praktiken har skapat 
bättre förutsättningar för mänsklighe-
tens överlevnad som art. Den tekniska 
utvecklingen måste åtföljas av den mora-
liska. Enbart teknik kan inte göra världen 
bättre. 
Redan Aristoteles varnade för att prio-
ritera teknik över etik, för genom den 
tankevändan kommer vi att förvandla 
människan till ett objekt för teknologisk 
manipulation. Vi förlorar vår mänsklig-
het.

I den vetenskapliga naturalismen blir 
egentligen själva kärnan i FNs Allmänna
deklaration om de mänskliga rättigheter-
na satt ur spel. Där vi i den första artikeln 
läser:

“All human beings are born free and equal in 
dignity and rights. They are endowed with rea-
son and conscience and should act towards one 
another in spirit and brotherhood”.

Det humanistiska perspektiv som här 
kommer till uttryck föddes ur spillrorna 
efter andra världskriget och landade i att 
det centrala i en mänsklig etik inte kunde 
vara någon enskild människas sexuella 
preferenser, otrohet i äktenskapet, eller 
någon annan av de moraliska frågor som 
kyrkan vanligtvis ställde fram vid den 
tiden. Nazismens metodiska och männis-

r e f l e k t ion

Vår tids 
mysterier

Jens Möller & Bo Dahlin

Har Waldorfskolan i Sveri-
ge för bråttom att anpassa 
sig till en scientistisk verk-
lighetsuppfattning?
Denna artikel är resultatet av ett samtal 
mellan Jens Möller och Bo Dahlin, i vil-
ket vi närmar oss nutida fenomen och 
strömningar som utmanar och kanske 
till och med hotar det som vi ur ett an-
troposofiskt perspektiv upplever som det 
genuint mänskliga.

Det handlar om hur Waldorfskolan i 
Sverige mer medvetet skulle kunna för-
hålla sig till sin samtid. (I artikeln uttalar 
vi oss som privatpersoner och inte i egenskap 
av styrelseledamot i Antroposofiska Sällskapet 
resp. i Stockholmskretsen för Antroposofiska 
Sällskapet).

Ett liv utan mening?
I dagens Sverige möts man som lärare i 
Waldorfskolan allt oftare av elever som
saknar motivation, kreativitet och allmän 
livslust. Det kan såklart finnas många oli-
ka faktorer som spelar in. En anledning 
kanske är att det blir allt vanligare att 
barn får en så kallad smartphone i tidig ål-
der och blir överstimulerade av mobilspel 
och sociala medier. I det verkliga livet får vi 
inte poäng och likes hela tiden, det verk-
liga livet går ju jämförelsevis långsamt.

Barn drabbas tidigt av psykisk ohälsa, 
och vuxenvärlden drar inga slutsatser att 
det skulle kunna hänga ihop med mobil- 
eller skärmanvändandet. Forskningen på 
området blir dock allt mer entydig.1

En annan orsak är möjligen att barn 
ocensurerat får ta del av information om

miljöproblem, krig och den allmänna 
hopplöshet som vuxenvärlden signalerar. 
Ovanpå detta överskuggas västvärlden av 
en postmodernistisk livsåskådning, en världs-
bild som bär hopplöshetens och ironins 
fana, och – till syvende och sist – cynis-
mens. Påstår man sig veta något med sä-
kerhet är man grundlurad, och strävar 
man efter att göra gott är man “godhets-
knarkare”.
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kofientliga folkmord hade visat oss att den 
mänskliga värdigheten helt enkelt är det
viktigaste. Hur vi behandlar vår nästa.

Men för scientismen är denna mänskli-
ga värdighet bara en social konstruktion. 
Hur ska våra barn eller vi själva kunna 
hämta mening och motivation ur en sådan 
världsbild?

Fredrik Lindström, som är programle-
dare för det populära TV-programmet På 
spåret, säger i en alldeles färsk intervju 
med Navid Modiri, att man måste vara 
oerhört naiv om man tror att “vi nu har 
hittat sanningen” och alla de generationer 
som kom före oss hade fel med sina livså-
skådningar. För så har människor sagt i 
alla tider, jämför tex:

Apostlagärningarna 4:12: “Hos ingen annan 
finns frälsningen. Inte heller finns det under
himlen något annat namn, som givits åt männ-
iskor, genom vilket vi blir frälsta.”

Eller Koranen, sura 3:85: “And whoever desi-
res other than Islam as religion - never will it be
accepted from him, and he, in the Hereafter, 
will be among the losers.”

Om man tolkar dessa citat i exoterisk, bok-
stavliga mening, skiljer de sig formellt sett 
inte ifrån scientismen, som också vill pre-
sentera sin livsåskådning som den enda 
rätta. Den bokstavstroende religionen 
och den scientistiska tron på vetenskapen är 
bara olika former av fundamentalism.

Vad finns det för alternativ?
Pedagogiska forskare har funnit tecken 
på att svenska ungdomar lämnar gymna-
sieskolan med scientistiska uppfattningar 
och förhållningssätt. Det förekommer 
alltså indoktrinering i scientism i skolan.4 
Måtte Waldorfskolan vara en skolform 
vars elever inte lämnar skolan med dessa 
vanföreställningar. Måtte Waldorfskolan 
hjälpa sina elever att forma en verklighets-
uppfattning som uppskattar vetenskapen 
för de fakta den kan ge oss men som sam-
tidigt håller horisonterna öppna mot det 
stora Okända, det andliga och gudomliga, som 
omger oss varje dag, timme, minut …

Med andra ord, låt oss behålla Morgonsprå-
ket i Waldorfskolan som en motvikt mot 
den indoktrinering i ”vetenskapism” som för-
siggår inte bara i skolan utan i nästan hela 
det offentliga kulturlivet.

*

Det vi har velat peka på är att det inte går 
att fylla hålet som avsaknaden av det and-
liga lämnar efter sig med något annat. Det 
spelar ingen roll hur många digitala dist-

mans källor. Hon rättfärdigar Salman 
och hans bok genom att säga att han är 
forskare med lång akademisk erfarenhet 
och att han grundar sig på vetenskap-
liga källor och specialister som inte gi-
vits utrymme inom mainstream media. 
Att hans källor inte synts eller hörts i de 
stora nyhetskanalernas flöden menar inte 
heller jag utgör en grund för kritik – det 
gäller för övrigt största delen av den ve-
tenskapliga litteraturen. Däremot ifrå-
gasätter jag trovärdigheten hos flera av 
de personer och texter han hänvisar till. 
Eftersom Maria L. vill hävda motsatsen, 
menar jag att hon på ett tydligt sätt behö-
ver visa på hur och varför min kritik av 
Salmans källor är felaktig. Att Salman är 
forskare eller har en akademisk karriär 
gör varken honom eller hans källor auto-
matiskt trovärdiga (tänk t.ex. på Maccha-
rini-skandalen1).

I sin artikel Om sanning i Forum 2/22 
kritiserar Minna Eronen min förståelse 
av sanning och menar att jag verkar upp-
fatta den allmänt rådande uppfattningen 
som sanning. Det är en grov misstolkning 
av det jag skriver. Däremot menar jag att 
vi hamnar i en väldigt problematisk och 
potentiellt farlig situation om misstron 
mot det allmänna medieutbudet och sam-
hällsbärande organisationer breder ut sig. 
Ett alltmer skrämmande sådant exempel, 
som jag lyfter fram i min tidigare artikel, 
är utvecklingen i dagens USA. 

Som jag förstår Minna E. så menar hon 
vidare att den varning för konspirations-
teorier som jag framför är ensidig och 
obefogad. Hon påstår att man i stället bör 
närma sig konspirationsteorier med ett 
öppet sinne och hon skriver att de även 
kan hjälpa oss att upptäcka alternativa 
synsätt på världen och människan. Även 
om det säkert finns spännande tankar 
och uppslag i konspirationsteoriernas 
värld så håller jag absolut inte med. Jag 
menar verkligen att en vid spridning 
av konspiratoriska och alternativa san-
ningar istället kan bli samhällsfarlig. 
Förutom den ovan nämnda situationen i 
USA, så är de påståenden och teorier som 
Putin och den ryska makteliten använder 
för att rättfärdiga kriget mot Ukraina ett 
annat exempel på hur ett konspiratoriskt 
idéskapande utnyttjas på ett direkt sam-
hällsfarligt sätt. (Lyssna på Radiokor-
respondenterna den 15 maj2 för en fördju-
pad inblick).

Med detta menar jag inte att tanke-
gångar som går utanför det vi möter i 
dagspressen eller de ledande tv-kanaler-
na automatiskt är problematiska. Tvärt-
om – jag är waldorflärare och antroposof, 
och min världsbild omfattar mycket som 
inte är allmänt accepterat. Ett öppet och 
nyfiket utforskande av tillvarons alla di-

raktioner, TV-serier, sociala media, eller 
annan underhållning vi försöker fylla det 
hålet med. Det förblir ändå tomt.
Det är som när vargen i sagan luras att äta 
stenar, istället för de sju killingarna, och 
det slutar med att han faller ner och drun-
knar i brunnen.

Vi önskar oss att du som läsare blir invol-
verad i vårt samtal och bidrar med dina 
synpunkter om denna artikel, eller ger oss 
förslag på nya ämnen och infallsvinklar 
som du mailar till
jens@antroposofi.nu

Fotnoter

1 Se t.ex. Alonzo, Hussain, Stranges och Anderson: ”In-
terplay between social media use, sleep quality, and 
mental health in youth”, i Sleep Medicine Reviews, 2o21.

2 Se sociologen Roland Paulsens bok ”Tänk om – en stu-
die i oro”, 2o2o.

3 I boken “The atheist’s guide to reality”, 2o11.

4 Jämför Lena Hanssons kapitel ”Science education, in-
doctrination, and the hidden curriculum”, i boken His-
tory, philosophy, and science teaching, 2o18.
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Replik – om 
sanning, källkritik 
och konsprations-

teorier
Johan Green

Den huvudsakliga målsättningen med 
min tidigare artikel, publicerad i Forum 
1/22, var att lyfta fram och belysa frågan 
om det ansvar man som individ och orga-
nisation har för material som man sprider 
och därmed till viss del rättfärdigar. I ar-
tikeln efterfrågar jag en större medveten-
het om betydelsen av källkritik och risken 
med konspirationsteorier. Flera skriben-
ter har, i Forum 1 resp. 2/22 bemött hela 
eller delar av min text. I den här repliken 
vill jag, genom att belysa några av Maria 
L., Minna E och Jackie S. reaktioner på 
min artikel, än en gång visa på vikten av 
en källkritisk hållning och faran med att 
förlita sig på det som kallas konspirations-
teorier. 

I Forum 1/22, kommenterar Maria Lin-
den mitt sätt att bemöta hennes anmälan 
av boken The Great Reset av Harrie Salman 
och ifrågasätter bl.a. min kritik av Sal-



mensioner, såväl fysiska som själsliga 
och andliga är grundläggande för att vi 
människor – som individer, organisatio-
ner, civilisationer – skall komma vidare. 
Men för att inte hamna på irrvägar menar 
jag att vi behöver försäkra oss om att de 
källor vi lutar oss mot är trovärdiga och 
att det budskap vi för vidare har en grund 
i verkligheten – även när denna verklig-
het är mångdimensionell.

Jackie Swartz har i Forum 2/22 skrivit 
ett genmäle på min artikel i en text han 
kallar Tillrättalägganden av Johan Greens 
påståenden. I artikeln kritiserar jag ett ra-
dioinslag där Jackie S. framför åsikten 
att det finns en koppling mellan mäss-
lingsvaccin och autism – något han i in-
slaget grundlägger genom att hänvisa till 
en studie av Andrew Wakefield. Som jag 
beskrev i min tidigare artikel så är Wa-
kefields studie starkt ifrågasatt och även 
tillbakadragen av tidskrifteniii. Utan att 
besvara denna kritik hänvisar Jackie S. 
nu i stället till en vetenskaplig artikel av 
Brian S Hooker4, som han menar ger be-
lägg för kopplingen mellan autism och 
mässlingsvaccinet. Men även Hookers 
artikel är tillbakadragen – redaktörerna 
för tidskriften säger att ”the Editors no 
longer have confidence in the soundness 
of the findings”5. De studier som Jackie S. 
refererar till har alltså inte någon gedigen 
vetenskaplig grund. Jag menar att Jackie 
S. i stället för att tillrättalägga mina på-
ståenden visar på behovet av att försäkra 
sig om att de källor man använder sig av 
är tillförlitliga.

Vidare lyfter Jackie S. fram åsikten att 
genomgången mässlingen kan befrämja 
alla barns hälsa – och han inkluderar 
även barn i utvecklingsländer. Jag är 
inte kompetent till att påstå att han har 
fel, men jag kan konstatera att frågan 
om mässling är väldigt känslig i dagens 
debattklimat och jag menar att det krävs 
att man kan hänvisa till vetenskapligt för-
ankrade studier om man vill framföra en 
sådan åsikt. Kanske i brist på sådana stu-
dier hänvisar Jackie S. till en egen studie, 
som såvitt jag vet inte är antagen av och 
publicerade i någon akademisk tidskrift 
och därmed inte genomgått någon obero-
ende vetenskaplig granskning.

Janne Silvasti frågar sig i den inledande 
ledaren av Forum 2/22 varför den antro-
posofiska rörelsen kritiseras och skriver 
att; ”Människor som har en annan livssyn 
konfronterar ofta den antroposofiska rö-
relsen. Som om vi vore ett hot mot den so-
ciala ordningen”. Frågan om mässling är 
idag väldigt infekterad och många skulle 
nog uppfatta Jackie S. uttalande som en 
potentiellt farlig uppmaning. Att Jackie S. 
även ifrågasätter nyttan av WHO:s arbete 
med mässlingvaccinationskampanjer i 

Presentation: Namn, yrke och vad du ar-
betar med.
Daniel Björklund Jonsson, utbildad träd-
gårdsmästare och naturbrukslärare, ar-
betar som verksamhetschef och rektor på 
Skillebyholm.

1) Hur - var mötte du antroposofin?
Gick 12 år i waldorfskola, Kristoffersko-
lan, och blev där ”utsatt” för antroposofin 
genom waldorfpedagogiken. Jag älskade 
min skola men förstod inte då vad an-
troposofi var, eftersom vi aldrig pratade 
om det. Jag valde på högstadiet att delta 
i Kristensamfundets religionsundervis-
ning, vilket tilltalade mitt intresse för 
den ickemateriella verkligheten. När jag 
sökte min yrkesväg efter skolan föll valet 
på Skillebyholms trädgårdsmästarutbild-
ning. Där fick jag inblick i antroposofin 
”bakom kulisserna” och blev då intresse-
rad att fortsätta sätta mig in i antroposo-
fin och då i synnerhet den biodynamiska 
odlingsimpulsen.

2) Vad gör du just nu?
Bedriver trädgård- och odlingsutbild-
ning på Skillebyholm samt deltar i arbe-
tet inom Biodynamic federation - Deme-
ter international.

3) Vad får dig att känna dig levande?
Att lära ut det jag kan om biodynamisk 
odling och trädgårdsskötsel.

reflektion

utvecklingsländer6 är minst sagt upprö-
rande. Jag menar att Jackie S. uttalanden 
inbjuder till berättigad kritik.

Jag tror att Janne S. har helt rätt när 
han lyfter fram att det finns ett hot mot 
antroposofiskt grundade tankegångar 
och synsätt i vår tid. Utifrån det menar 
jag att det är extra viktigt för alla som 
företräder antroposofin att i möjligaste 
mån hänvisa till vederhäftiga, trovärdiga 
och tillförlitliga källor. Det är essensen av 
vad jag velat säga, och med det tackar jag 
för att du tagit dig tid att läsa och att Fo-
rum givit mig utrymme.
1 https://www.svd.se/story/macchiarini-skandalen 
 
2 https://sverigesradio.se/avsnitt/konspirationsteo-
rierna-som-sprids-om-kriget-i-ukraina 
 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2831678/ 
 
4 https://translationalneurodegeneration.biomedcen-
tral.com/articles/1o.1186/2o47-9158-3-16 
 
5 https://translationalneurodegeneration.biomedcen-
tral.com/articles/1o.1186/2o47-9158-3-22 
 
6 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
measles

om  m y s t e r i e d r a m a a r b e t e t

Mysteriedramer?
Ulrike von Schoultz

Notis om arbetet med Rudolf Steiners 
mysteriedramer

Kära medlemmar!
Efter en kraftfull polarisering med helt 
olika syn på arbetet med mysteriedra-
merna har Janne Silvasti och Ulrike von 
Schoultz haft flera samtal som resultera-
de i följande:

Ulrike börjar planera för fortsatta dra-
maövningar inom ramen för sektionen 
för talande och musicerande konster.

Janne Silvasti arbetar för ett samarbete 
mellan Antroposofiska Sällskapet och 
Kulturhuset. Det samarbetet kommer att 
spela en avgörande roll om dramaprojek-
tet kan ta form igen.  

Avsikten är att fortsätta arbetet med 
tredje dramat VÄKTAREN PÅ TRÖS-
KELN

Paul Klarskov kvarstår som regissör, 
Ulrike von Schoultz som producent och 
ekonomiansvarig.

Dramaprojektet ligger fortsatt som 
fortbildningsprojekt inom Stiftelsen 
Guldfällen.

7 frågor

Daniel Björklund Jonsson



4) Vilket verk har gjort intryck på dig?
Oj vilken svår fråga men det mest om-
skakande verket måste nog vara den för-
sta boken jag läste, ” Andlig forskning, 
grunddragen av vetenskapen om det för-
dolda”. Evolutionsteorin i den är som att 
försöka förstå projektiv geometri, galet 
och tilltalande på samma gång.

5) Är det något du saknar i den antropo-
sofiska kulturen?
Saknar vet jag inte men jag kan bli lite 
trött på det eviga upprepandet om män-
niskan som centrum för allt. Inte särskilt 
relevant i alla lägen.

6) Vad är du tacksam för?
Att jag får leva i ett tryggt land där min 
familj och vänner har möjlighet att leva 
ett fint liv.

7) Var ser du framtiden för antroposofin?
Fortsatt i det praktiska utövandet där an-
troposofin bidrar till en bättre värld ge-
nom handling.

Presentation: Namn, yrke och vad du ar-
betar med.
Annie Meijer, Biografisk samtalterapeut, 
jag arbetar inom YIP (The Youth Initiati-
ve Program). Styrelsemedlem i Antropo-
sofiska sällskapet.

1) Hur - var mötte du antroposofin?
Antroposofin stödjer mig i min strävan 
att möta människan, och andra väsen 
med vördnad, värdighet och respekt. I 
mötet med individer och deras unika bio-
grafi tillåts jag ibland ana och känna de 
djupa krafter som spelar i varje liv, och 
möter därmed antroposofin.

2) Vad gör du just nu?
Just nu arbetar jag med ett underbart 
team av människor som driver Youth Ini-
tiative Programme i Järna, ett internatio-
nellt program för unga människor som 
söker upptäcka sitt unika bidrag i denna 
värld genom att gå in i relationen med sig 
själva, varandra och vår tids uppgifter.

3) Vad får dig att känna dig levande?
Arbetet i min trädgård; god mat färsk från 
landet; lärandet genom mötet; skönhe-
ten som finns överallt om jag kan lyssna 
uppmärksamt efter det; sanningen och 
meningen att upptäckas i situationer om 
jag reflekterar och ger tillräckligt med ut-
rymme för dem att uppenbara sig själva.

4) Vilket verk har gjort intryck på dig?
Många. Att arbeta på scenen vid Goethe-
anum och att vara omgiven av först mys-
teriedramerna och sedan Faust från mor-
gon till kväll månad efter månad. Det var 
en gåva att vara i min tidiga 2o-årsålder 
och bära på många frågor om mig själv 
och världen och få dessa tilltalade genom 
visdomen i dessa konstverk. Jag har nyli-
gen läst Naomi Kleins verk som starkt har 
väckt mig till krafterna i arbetet bakom 
några av förändringarna i samhället.

5) Är det något du saknar i den antropo-
sofiska kulturen?
Nej, så länge människor som arbetar 
utifrån antroposofin fortsätter att vara 
intresserade av varandra och fortsätter 
att ställa frågor om situationen i världen, 
saknar jag ingenting.

6) Vad är du tacksam för?
Jag är tacksam för det här livet och den 
här världen och det faktum att jag får vara 
en del av dess häpnadsväckande kom-
plexitet.

7) Var ser du framtiden för antroposofin?
Jag vet ärligt talat inte. Jag hoppas att an-
troposofin kan bli ett ankare och en väg 
framåt när vi går mot ännu mer utmanan-
de tider framöver.

reflektion

7 frågor

Annie Maijer



b o k a n m ä l a n

Själskalender
Bengt Aquilon

Bokens titel: 
Själskalender  

 
Författare: Rudolf Steiner  

Översättning: Barbro Aquilon 
Bokförlag: Aquilon Artes 2o22 
Med bilder av: Bengt Aquilon

Kan köpas på aquilonartes.se/butik/ 
 och på Robygge.

24. Att skapa ständigt på sig själv
får själen att sig själv bli varse.

Världsanden strävar vidare
av självkunskap på nytt belivad
och skapar utur själens mörker

självinsiktens viljefrukt.

25. Jag får nu mig tillhöra
och sprida lysande mitt inre ljus
i rummets och i tidens mörker.

Till sömn naturbesläktat väsen längtar
men själens djup nu måste vakna

och vaket bära solglöd in
i kalla vinterflöden.

26. Mikaelstämning               
 Natur, ditt moderliga vara

jag bär det i mitt viljeväsen
och makten i min viljas eld

stålsätter i mig andens strävan
att den må föda självtillit
som bär mig själv i mig.

b o k a n m ä l a n

TACK!
Einar Berg

Bokens titel: 
En filosofisk betraktelse av Rudolf Steiners 

föredragsserie Läkepedagogisk kurs (GA 317)

Författare: 
Christian Texier

I november 2o21 gav Christian Texier ut 
sin bok ”En filosofisk betraktelse av Ru-
dolf Steiners föredragsserie Läkepeda-
gogisk kurs”. Vid läsningen av denna bok 
blev jag verkligen förvånad. Författaren 
för in oss i en filosofisk atmosfär med 
citat från bland annat Platon – Sokrates. 
Det ger en upplevelse av Steiners intel-
lektuella bakgrund. Med lätt hand målar 
Texier upp hela situationen kring Läke-
pedagogiska kursen (lpk) som ju tillkom 
sommaren 1924. Steiner hade då redan ett 
fullt föredrags-program fastlagt, vilket 
medförde okonventionella lösningar på 
flera problem. Vi får en mängd ”inside-in-
formation” som är klargörande! I bilaga 
3 ger författaren en fin och pedagogisk 
översikt över de fyra eterarterna och res-
pektive element. Han beskriver motsats-
förhållandet mellan elementets egenska-
per och tillhörande eterart, till exempel 
vatten och klangeter. Det gör att man 
på ett enkelt sätt kan få en förståelse för 
detta ganska komplicerade område. Ett 
annat exempel: de som läst Steiner kän-
ner ju igen att han ofta klagar på att det 
finns för mycket sekterism i det Antropo-
sofiska Sällskapet. Texier förklarar hur 
en antroposof bör sträva efter att hålla 
balansen mellan Lucifer och Ariman på 
ett sätt som framgår av statyn Mänsklig-
hetsrepresentanten. Att alltså koncentre-
ra sig på sitt centrum i hjärt-trakten och 
att undvika de onödiga konflikter som 
uppstår när man bestämt sig för vad som 
är rätt respektive fel. Man kan då undvika 
det sekteristiska ”vi har rätt – dom har 
fel” och vara medveten om att varje före-
teelse har både för- och nackdelar. Detta 
var bara ett par exempel på denna ytterst 
rika bok, som ger en stimulerande intro-
duktion till lpk samtidigt som den ger en 
intressant sammanfattning av antropo-
sofin. Jag tycker det är något av ett under 
att en person med franska som moders-
mål har kunnat skriva en bok på svenska 
med så rikt innehåll och så intressant 
rakt igenom alla 36o sidorna. Tack Chris-
tian Texier!

b o k a n m ä l a n

Själskalendern
Kerstin Hemlin

Bokens titel: 
Den antroposofiska själskalenderns vecko-

språk. 
 

I förhållande till jordens södra och norra halv-
klot och till tidens dubbelriktade ström. 

Specialutgåva. 
 

Författare: 
Rudolf Steiner  

 
Bokförlag: 

Antroposofiska bokförlaget, Format: 11o x 145 
mm, 169 sidor, Pris 175 kr 

Andra tryckning 2o22

Äntligen, säger de som saknat ”den 
gamla” översättningen av Rudolf Steiners 
veckospråk, som gjordes av Anna Lisa 
Lundkvist och Margret Langen-Riedel.

Nu finns ett nytryck av den specialut-
gåva som Michael Debus gav ut på tyska 
och som 2o11 för första gången trycktes 
på svenska i en begränsad upplaga.

I denna specialutgåva finns på varje 
uppslag förutom huvudspråket ytterliga-
re tre språk. Dessa fyra språk har ett inre 
samband med varandra:
 
 
 Vänster sida  Höger sida

upptill: huvudspråken  upptill: spegelspråken till 
 norra halvklotet   motspråken 
   
 (1 - 52)  (26 - 1, 52 – 27)

nertill: spegelspråken nertill: motspråken  
   södra halvklotet 
 
                 (52 – 1)  (27 - 52, 1 – 26)

 

bokanmälningar



Om man väljer bort flyg och åker tåg is-
tället till Zagreb och från Berlin, så om-
besörjer man det själv mot motsvarande 
prisavdrag.
Kostnad för lunch och resterande midda-
gar tillkommer.

Välkommen att höra av dig, om du vill 
följa med oss på resan.
Lennart Nilo, reseledare/studier
Jürgen Vater, översättare/studier
Jan G Persson, kultur & idéhistoriker/studier
Anne Nilo, socialt ansvarig samordnare

Intresseanmälan snarast möjligt, dock 
senast 2o november 2o22 till :

mejl: lennartnilo@gmail.com

mobil: o7o6285576

a n non s

Inbjudan till
”Resa i Rudolf 

Steiners fotspår”
7:e resan 2o23

Resan fokuserar på Rudolf Steiners 4o 
första levnadsår. Vi börjar i Rudolf Stei-
ners födelseort, Donji Kraljevec i norra 
Kroatien, där resan sedan går vidare till 
Wien, Weimar och slutar i Berlin, som 
blev basen för Rudolf Steiner och hans 
offentliggörande av det teosofiska, seder-
mera det antroposofiska kunskapsstoffet 
från början av 19oo-talet.

Syftet med resan är att fördjupa relatio-
nen till Rudolf Steiners personlighet och 
att skapa en större förståelse för hans be-
vekelsegrunder och motiv till sitt hand-
lande under senare delen av hans liv efter 
år 19oo.

Gemensamma studier kommer att fö-
retas varje dag, omkring Rudolf Steiners 
biografi, med anknytning till den ort som 
vi just befinner oss på.

Resan äger rum från måndag 8:e maj till 
tisdag den 16 maj 2o23

Måndag  8/5  Flyg till Zagreb i Kroatien. 
Busstransfer till Donji Kraljevec.  Intro-
duktion, studier.
Tisdag    9/5  En dag i Donji Kraljevec. 
Rudolf Steiners födelsehus, studier, 
samtal, m.m.
Onsdag  1o/5 Busstransfer till Nagyka-
nizsa i Ungern. Tåg till Wien.
Torsdag 11/5  Tågutflykt till stationsorter 
söder om Wien, där Rudolf Steiner växte 
upp som barn.
Fredag   12/5 En dag i Wien. Stadsvand-
ring i Rudolf Steiners fotspår. Konsert.
Lördag  13/5  Tåg till Weimar.
Söndag  14/5  Kulturdag i Weimar. Goet-
hehaus, Nietzschearkivet m.m.
Måndag 15/5 Tågresa till Berlin. I Berlin i 
Rudolf Steiners fotspår.
Tisdag 16/5 Tillbakablick, reflektion, 
hemresa.  

Kostnad 16.9oo kr. Allt detta ingår: Bio-
grafistudium, flyg, tåg, lokaltrafik, hotell, 
frukost, 2 middagar, konsert i Wien, mu-
seer och guider.
Enkelrumstillägg: 39oo kr

I ett utförligt efterord ger Michael Debus 
(i en mycket fin svensk översättning av 
Antonius Zeiher) en mer detaljerad be-
skrivning av tankarna bakom hur språ-
ken är anordnade och hur det är tänkt att 
man kan använda dem. Olika aspekter 
som tas upp är: Året i naturen, Det krist-
na året, Tidens dubbla ström, Frågor om 
datering och indelning, och hur man kan 
leva med Själskalendern på södra halv-
klotet.

Rudolf Steiner beskriver i de fyra årstid-
simaginationerna (GA 229) hur ärkeäng-
larna Gabriel, Rafael, Uriel och Mikael 
verkar på olika sätt på det norra och södra 
halvklotet, beroende på årstiden. Genom 
inspiration av Mikael som tidsande, kan 
vi få kraft att ur vårt inre skapa och forma 
ett individuellt årslopp som kan leda oss 
fram till en gemenskap, där jorden som 
helhet är Kristusårets plats.

Det är i vår tid viktigt att kunna förhålla 
oss till den andliga dimensionen av det 
som idag kallas globalisering. Att kunna 
förhålla oss till så många sidor av helhe-
ten som möjligt, särskilt när dessa lever 
som polariteter, både i tid och rum. Ge-
nom att på det sättet verka för helandet 
kan vi också komma till den Helige An-
dens årslopp.

Alla språk finns samlade på tyska och bo-
ken är försedd med två läsband, ett gult 
och ett blått, för att man ska kunna mar-
kera språken både på svenska och tyska.

Finns hos www.robygge.se och 
www.bokhandeln-vidar.se    

Rättelse i utgåvan från 2o11: sid 49 längst 
ner, under språk 45, ska stå (Första febru-
ariveckan)

annons



till minne

Vår gemensamma tid med antroposofin 
var mycket stimulerande. Vi deltog i tre 
studiegrupper varje vecka! Johannes ar-
betade med Robygge samtidigt som han 
deltog i arbetet med Medlemsbladet, Bio-
dynamisk tidskrift, Telleby bokförlag, 
Kristensamfundets bokförlag och Syrans 
förlag. Han var med och drog, tillsam-
mans med Anders Kumlander och Göran 
Fant, igång medlemstidningen Forum för 
Antroposofi. Den redigerade och layout-
ade han hängivet under 23 år. Han gjorde 
också intervjuer och skrev artiklar. Fo-
rum blev uppmärksammad i Dornach 
som ett intressant vittnesbörd om arbetet 
i Norden. Johannes sysselsatte sig mycket 
med att sprida kunskap och väcka enga-
gemang för antroposofin. Han hade flera 
förslag till hur man skulle kunna nå ut till 
en vidare krets. Förslagen föll på hälle-
berget, vilket gjorde honom modlös och 
bidrog till att hans engagemang svalnade. 
I sitt arbete på Robygge kom han att spela 
en viktig roll genom att han var öppen för 
samtal med alla som hade frågor om an-
troposofi och annat.

Johannes var en samtalets mästare, vilket 
jag förstod till fullo första gången när vi 
besökte Gerda Antti, som varit gift med 
hans far Walter. Vi blev stående i hallen 
i samtal. Jag med min konventionella 
uppfostran viskade till honom: ska vi inte 
gå in och sätta oss? Svaret blev: stör inte 
samtalet. Så lärde jag mig att förstå och 
uppskatta den levande samtalstraditio-
nen hos familjen Ljungquist.

När Johannes tvingades att lämna Ro-
bygge och Forum tappade han den dag-
liga kontakten med kunderna och läse-
kretsen. Han började istället blogga, satt 
hemma vid sin dator, ganska isolerad, 
och förde ut sina reflexioner om antro-
posofiska aktiviteter, många gånger kri-
tiska. Han hade ibland upp till 4o  ooo 
människor som läste hans blogg. Inte 
bara i Sverige utan också svenskar i exil. 
Någon ända bort i Vladivostok.

Johannes hade en stark integritet och vi 
levde sida vid sida med delvis helt olika 
liv. Det passade oss. Vi fick två söner, Ey-
vind och Felix. Men han delade de sista 
åren inte längre min entusiasm för antro-
posofins utveckling, som han följde med 
viss uppgivenhet. Inte desto mindre gjor-
de han en kraftansträngning och skrev 
en bok om de gyllene åren 196o-199o: 
”Antroposoferna i Järna”, som uppstod 
ur ett gemensamt Nordiskt initiativ. Den 
blev klar dagarna innan han blev sjuk. 
Han hämtade en del texter ur det omfat-
tande material, som han publicerat i 
sina bloggar och som han komplettera-

t i l l  m i n n e

Johannes Ljungquist
* 1944-o5-o4, † 2o22-o7-13, Stockholm

Trettiotre år i antroposofins tjänst
Johannes växte upp i en familj med an-
troposofiska rötter. Hans farfar Josef 
följde med när Rudolf Steiner lämnade 
teosofin och bildade Antroposofiska Säll-
skapet i december 1912. Han kunde inte 
tyska men bevistade ett föredrag av Ru-
dolf Steiner tillsammans med Johannes 
farbror Bernt, som kunde tyska.

Johannes far Walter, författare, var nära 
vän med Arne Klingborg som också blev 
Johannes gudfar.

Johannes gick i den första Waldorfskolan 
tillsamman med bl.a. Christhild Ritter, 
Egil Bergström. Hans Barthos, Björn von 
Schoultz, Waltraut Neuschütz m fl. Deras 
älskade lärare var Margareta Lundmark. 
Det var en uppväxt med täta förbindelser 
mellan antroposofiska familjer och Björn 
och hans syster Ingela kom att bo i Jo-
hannes hem under en period när de gick 
i lågstadiet. Johannes halvbror Daniel 
Håkanson kom att dela Johannes enga-
gemang för antroposofin även om deras 
uppväxt var mycket olikartad.

I tonåren flyttade Johannes till Katrine-
holm med sin mamma Eva, journalist 
och antroposof. Där började en period 
av Sturm und Drang. Han spelade gitarr 
i ett pojkband och turnerade i Sverige och 
Finland. Hans första arbete var som lay-
outare på tidningen SE. Han var i den tid-
ningskoncernen fortfarande när vi möt-
tes 1977. Han deltog i Gutten Berglunds 
studier på Rådmansgatan tillsammans 
med Björn von Schoultz, Ivar Heckscher 
m.fl. Med sin bakgrund i tidningsbran-
schen hyste Johannes ett naturligt in-
tresse för den antroposofiska rörelsens 
tidskrifter. I början på sjuttiotalet hjälpte 
Johannes Arne Kingborg med På väg och 
Anders Kumlander med Antropos. Han 
började bli mycket trött på den ytliga jar-
gongen på veckotidningsredaktionerna 
och började deltidsarbeta på Robygge 
hösten 1977. 

Vi träffades i förberedelsegruppen för 
den stora ungdomskonferensen somma-
ren 1977. Där upptäckte jag honom och 
anmälde mig att hjälpa till med tidskrif-
ten Balders konferensnummer. Så lärde 
vi känna varandra och gifte oss ett år se-
nare.

t i l l  m i n n e

Till minne
Medlemmar som rapporterats avlidna 

sedan förra numret av Forum Antroposofi.

Mats Sandevärn 
* 1949-o7-18, † 2o22-o9-21, Södertälje

Bror Persson 
* 1933-11-25, † 2o22-o8-28, Järna

Hans Eckhart Voss 
* 1943-o5-3o, † 2o22-o8-23, Järna

Gerrit Sneelooper 
* 1925-1o-21, † 2o22-o8-18, Norrköping

Henry Tibbling 
* 1949-o7-18, † 2o22-o7-17, Mölnbo

Johannes Ljungquist 
* 1944-o5-o4, † 2o22-o7-13, Stockholm

Eila Kinnunen 
* 1938-o3-14, † 2o22-o7-o8, Bromma

Katja Zan 
* 1957-o7-2o, † 2o22-o6-19, Stockholm

Johannes Widakowich 
* 1936-o1-25, † 2o22-o4-3o, Hudiksvall

Sanfred Jansson 
* 1945-o5-3o, † 2o22-o4-28, Stenstorp

Vi tar gärna emot nekrologer över avlidna medlemmar, 
och även icke medlemmar som varit aktiva i antroposo-
fiska sammanhang.



de med intervjuer och källstudier i proto-
koll och artiklar i framför allt antroposo-
fiska tidskrifter.

Jag delar dessa minnesord till Johannes, 
som Hans Fors, vår vän och medarbetare 
vid Robygge, skrev när Johannes gått bort: 
“Frid broder. Alla år av vänskap. Alla sam-
tal. All humor och skratt vi delat. Aldrig 
att jag glömmer.”

När Johannes fick sin svåra diagnos som 
förebådade hans snara död, sa han ”Tänk 
att få vara med om sin egen död. Att gå 
från en abstraktion till att få veta hur 
gränsövergången är”. 
Nina Ljungquist

till minne

Samverkan mellan 
Johannes och Nina inom 

det antroposofiska 
ungdomsarbetet.

 
Johannes och Nina hade en avgörande 
betydelse för utvecklingen av arbetet i 
Ungdomssektionen och därmed faktiskt 
för utvecklingen av Fria Högskolan i stort 
genom Jörgen Smit.

Johannes och Nina var som hon skriver, 
aktiva i förberedelsegruppen för det stora 
nordiska ungdomsmötet 1977 i Järna med 
runt 3oo deltagare. Det var ett krävande 
förberedelsearbete att få till ett så stort 
möte innan varken Robygge eller Kultur-
huset fanns. De som hade förberett det 
fick en inbjudan att vara med på ett stort 
europeiskt ungdomsmöte i Holland och 
de enda som förklarade sig villiga att åka 
dit var Johannes och Nina.

Jag hade kontakt med Jörgen som stod i 
början av sin verksamhet inom Ungdoms-
sektionen och genom honom kunde jag 
följa det hela. Han följde med intresse det-
ta nya ungdomsinitiativ, men det var ett 
fritt initiativ vid sidan av Ungdomssektio-
nen, så han var inte direkt involverad som
initiativtagare. Han var dock inbjuden att 
vara med på mötena. En tanke var att det 
hela skulle leda till ett större internatio-
nellt ungdomsmöte men det fanns många 
olika röster som önskade olika saker. Jör-
gen var rädd att det hela skulle rinna ut i 
sanden eftersom så många deltog i mötet
i Holland och att det i god demokratisk 
anda skulle vara svårt att nå enighet om de 
vidare stegen.

Jag tror det var runt hundra personer 
närvarande på mötet i Holland.

Så Jörgen föreslog att en möjlighet skul-
le vara att nästa stormöte skulle förläggas 
till Järna, detta med baktanken att inte 
så många skulle vilja resa till en så avläg-
sen ort och att det därmed skulle bli färre 
deltagare och därmed lättare att komma 
överens.

Och Johannes och Nina tog på sig att 
bjuda in alla till Järna. Det blev också pre-
cis som Jörgen tänkt, det kom enbart 12 
personer till Järna och det blev möjligt att 
besluta att genomföra ett internationellt 
ungdomsmöte.

Sedan deltog de inte vidare så mycket i 
Ungdomsarbetet men genom att de tog på 
sig att åka till Holland och såsom repre-
sentanter för ”Järna” kunna bjuda in de 
deltagande blev de s a s katalysatorer för 
att utvecklingen inom Ungdomssektionen 
kunde gå vidare. Det blev sedermera ett 

stort internationellt ungdomsmöte i wal-
dorfskolan i Kings Langeley i närheten av 
London och det blev i sin tur startpunk-
ten för Jörgens aktiva samarbete med de 
unga organisatörerna av mötet, vilket i 
sin tur efter några år ledde till hans ini-
tiativ till arbete i Fria Högskolan inom 
Ungdomssektionen, vilket sedan i sin 
tur har lett till en stor utveckling av Fria 
Högskolan i världen.
 
Så samarbetade Johannes och Nina på ett 
mycket osjälviskt sätt för att den antropo-
sofiska impulsen skulle spridas speciellt 
bland unga människor, både i Norden 
och internationellt, och det fick mycket 
betydelsefulla konsekvenser.
Anna Hallström

Johannes Ljungquist 
och Robygge

Det var egentligen främst som skribent 
som Johannes verkade inom vårt gemen-
samma arbete, som medarbetare i bl.a. 
Balder och Biodynamisk Tidskrift och 
inte minst i Forum för Antroposofi, som 
han också redigerade och gjorde layout-
en för under nästan 25 år.

Ändå tänker jag på de många åren jag 
minns honom som en av de dagliga med-
arbetarna på seminarieområdet, på Ro-
bygge.  Robyggebutiken var, och är, ju på 
sätt och vis ett ansikte utåt. Så gott som 
alla som bodde på eller besökte semina-
rieområdet hade ärenden till Robygge. 
Seminarister och medarbetare, kursleda-
re från när och fjärran, alla de människor 
som veckovis fyllde sommarkurserna, 
alla gick in på Robygge och alla var väl-
komna. 

Om våren och på försommaren ström-
made studiebesökare in på området, till 
seminariet, till Nibble Handelsträdgård, 
till Vidarkliniken och till Kulturhuset, 
och alla tittade in på Robygge, med sina 
frågor om antroposofin, waldorfpeda-
gogiken, den biodynamiska odlingen, ja 
om allt som de mötte i Ytterjärna. De ville 
veta hur det är med litteraturen, färgerna, 
ullkläder, leksaker, Weleda-produkter 
o.s.v. Det fordrades en stor öppenhet, 
inlevelseförmåga och framförallt sak-
kunskap för att kunna bemöta alla dessa 
människor, alltifrån antroposofer med 
många års erfarenheter bakom sig, till 
den som kanske just mött och börjat fun-
dera på antroposofin och vad den för med 
sig på så många olika områden av livet. 
En stor uppgift att handskas med. 



Men det fanns också sena vinterkvällar 
i verkstaden när han glömde att höra av 
sig. Telefonen på kontoret trängde inte 
igenom ljudet av slip och svets när vi 
ringde gång på gång. Marie höll midda-
gen varm, irritation blev ilska och slut-
ligen bara oror, innan lastbilens diesel 
mullrade i backen och han förvånat frå-
gade varför vi inte sov.

Bror fortsatte att resa även sedan han bli-
vit änkeman, då ofta med dragspelstema. 
Inte sällan bjöd han med sig en kamrat 
på bussresa till de gamla hantverksmäs-
siga dragspelsfabrikerna i Italien eller på 
kryssning med dragspelsklubben Tälje-
bälgarna som han spelade med i många år.

Brors innerliga omsorg om andra lämna-
de honom aldrig. En av hans sista dagar, 
när han inte längre kunde kommunicera 
med ord, samlade han ändå kraft och frå-
gade med teckenspråk om vi ville ha en 
kopp kaffe eller te när vi satt hos honom. 
Och han slutade aldrig att stryka perso-
nalen över handen för att visa sin tack-
samhet över den fina omvårdnad som 
han fick.

Klara Sjöström, systerdotter

till minne

Mig förefaller det som om Johannes all-
tid fanns på Robygge - vilket naturligt-
vis inte kan stämma med tanke på de 
andra uppgifterna han hade, inte minst 
med tidskrifterna - och när jag söker ho-
nom i tankarna ser jag, liksom sannolikt 
många, många andra också gör, honom 
framför mig i just Robygge, alltid vänlig 
och glad, beredd till samtal, till att be-
rätta, svara på frågor, stå till tjänst i stort 
som smått.

Så var Johannes en viktig och omtyckt 
medarbetare till alla oss som fick vara 
med om det stora äventyret som livet och 
samvaron på Rudolf Steinerseminariet 
bjöd på.

Astrid Dunkars 

  

t i l l  m i n n e

Bror Persson
* 1933-11-25, † 2o22-o8-28, Järna

Kära morbror Bror
Morbror Bror var kärlek och trygghet, lek 
och bus. Tillsammans med sin livskam-
rat, Marie, delade han frikostigt med sig 
av sin värme och glädje till människorna 
i sin närhet.

Bror och Marie satte gärna guldkant på 
vardagen med bussresor till Spanien, Ita-
lien och Österrike. Eller med att gå på te-
ater, opera och operett. När de gjorde sig 
i ordning öppnades en glittrande sago-
värld även för mig. Marie målade ljusrosa 
lack på naglarna och Bror bytte blåstället 
mot smaragdgrön sammetsblazer och vit 
skjorta med matchande slips och näsduk 
i bröstfickan. Det var han som lärde mig 
att knyta slipsknut med en särskild tek-
nik så att den blir jämn, sitter rakt och 
reglerar ändarnas längd perfekt. 

Precis som det krävs en särskild teknik 
för att klättra uppför stammen på höga 
träd utan låga grenar, släpkarta som Bror 
sa - en oumbärlig kunskap för ett barn 
som hellre är ovanför än på marken. Men 
det var Bror som var mästaren!

Och de allra flesta dagar gick det att locka 
ut Bror ur verkstaden, även om arbetet 
var krävande, för att leka stortjuven och 
lilltjuven. Åla sig fram till kassaskåpet, 
(ett utrangerat kylskåp eller en trasig TV-
apparat), spränga det med låtsad dynamit 
och lura den korkade kommissarien – om 
och om igen.



över de Nordiska gränserna. Kontakten 
med världssällskapet med två möten i 
Dornach planeras för landsrepresentan-
ten. Arbetet inom högskolan fortsätter 
med att hitta nya former för Högskole-
kretsen och Sektionssamrådet.

Möjligheten att arrangera sammankoms-
ter m.m. i sällskapets lokaler bearbetas så 
att det blir lätt för medlemmarna att boka 
och använda lokalerna.

Förslag till medlemsavgift för 2o23
Ordinarie 12ookr/år
Studerande 3ookr/år

Motioner
Inga motioner har inkommit.

Förslag till Antroposofiska Sällskapets 
verksamhetsplan 2o23

Antroposofiska Sällskapets styrelse har 
i uppdrag att skapa utrymme för och  ut-
veckla den antroposofiska impulsen ur 
ett helhetsperspektiv. Helhet som inklu-
derar högskolan, sällskapet och verksam-
heterna.

För antroposofiska sällskapet är det en 
tid med 1oo-års jubileer som börjar rulla 
in. Från 2o22 till 2o25 är det en hel del 
saker som skall uppmärksammas. Styrel-
sen planerar aktiviteter som tar upp aktu-
ella 1oo-åringar.

Högskolemötet sommaren 2o22 gav 
mersmak till en ny satsning 2o23 och vi 
kan vänta oss en vecka med högskolear-
beten i slutet av juli. Som vanligt kom-
mer Vintermötet äga rum i början av ja-
nuari. Den här gången i utökad version. 
Från högskolan och sektionerna kom-
mer en hel del aktiviteter att äga rum 
under 2o23. Fyra nummer av Forum-tid-
ningen planeras, samtidigt är det en frå-
ga hur vi utvecklar digitala kanaler till 
medlemmarna och allmänheten. Frågan 
om hur antroposofin lever i antroposo-
fiskt inspirerande verksamheter och vad 
är uppgiften för antroposofiska sällska-
pet i framtiden. Frågor som kommer att 
bearbetas i högskole-sammanhang men 
även i styrelsen. Det Nordiska samar-
betet fortsätter på alla nivåer. Styrelsen 
träffar representanter från alla Nordiska 
styrelser och även från Estland. Före-
dragshållare från Dornach och från de 
Nordiska länderna kommer till Sverige 
och även sektionssamarbeten äger rum 
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Välkommen till årets Höstmöte i 
Antroposofiska Sällskapet

Vi önskar er alla varmt välkomna till årets 
höstmöte i Antroposofiska sällskapet. Vi hoppas 
att så många som möjligt kan ta sig tid att delta 
vid Höstmötet.

Varma hösthälsningar
Styrelsen
Antroposofiska Sällskapet

Förslag till dagordning
Vi föreslår följande dagordning till
höstmötet:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare, två
justerare, tillika rösträknare

3. Mötets stadgeenliga utlysning

4. Fastställande av dagordning

5. Fastställande av röstlängd

6. Verksamhetsplan för 2o23

7. Budget för 2o23

8. Medlemsavgift för 2o23

9. Inkomna motioner

1o. Fastställande av tidpunkt för
kommande möte samt sista motionsdag

11. Övriga frågor: 
Ulrike von Schoultz

12. Mötets avslutande

Kallelse till Höstmöte 
i Antroposofiska Sällskapet

Härmed kallas alla medlemmar till Höstmöte
den 19 november 2o22

Kl 13.oo–16.oo, i Robygge, Ytterjärna
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f r i a  H ö g s ko l a n  f ö r  a n t r o p o s o f i

Pedagogiska sektionen
Verksamhetsplan 2o23

• Pedagogiska Sektionen träffas fyra 
gånger per år enligt skolåret – septem-
ber, november, januari och april. Vi bru-
kar befinna oss i Robyggelokalen eller i 
WLHs lokaler i Bromma.

• Sektionen håller alltid klasstimmar 
som inledning till sina möten, samt ett 
högskolesamtal i anslutning till klass-
timmen. För närvarande ansvarar Lars 
Kjellenberg och Malte Nordling för klass-
timmarna. 

• Svenskt Waldorflärarmöte har fått stäl-
las in på grund av Corona-pandemin. 
Waldorflärarhögskolan har fått uppdra-
get att hålla ett lärarmöte som en present 
till sin 3o-åriga existens. Sista helgen i ja-
nuari 2o23 ska det ske i Kristofferskolan.

• Framtiden för Svenskt Waldorflärar-
möte avgörs därefter av de aktiva med-
lemmarna i Pedagogiska Sektionen. Det 
kommer att påverka Sektionens verksam-
het under resten av året.

• I väntan på detta präglas verksamheten 
av begrundan och fördjupning. 

• Ett nyhetsblad produceras digitalt till 
skolorna av en redaktionsgrupp.

• Pedagogiska Sektionen följer aktivt 
utvecklingen inom Waldorfskolorna i 
Sverige och internationellt, vad sker i 
Waldorffederationen, vad sker i Wal-
dorfskolornas Internationella Forum. 
Sveriges representant för Internationellt 
Forum för Waldorfpedagogik (tidigare 
Haager-Kreis) är Maria Norberg.

• 7o högskolemedlemmar tar del av ut-
skicken från Pedagogiska Sektionen.

Malte Nordling

f r i a  H ö g s ko l a n  f ö r  a n t r o p o s o f i

Medicinska och 
läkepedagogiska 

sektionskretsen i Järna 
under första halvåret 

2o23:

Sedan flera år har vi haft möten i Vidar-
salen på kvällstid 5 - 6 gånger / år, men 
glesare under pandemi-åren 2o2o-2o21. 
Vi har ägnat oss åt fördjupning i olika te-
rapier, meditationsövningar och tagit upp 
aktuella teman från den internationella 
medicinska årskonferensen i september 
varje år i Goetheanum. 

2o till drygt 3o högskolemedlemmar och 
några personligt inbjudna brukar när-
vara. Det är både pensionärer och aktiva 
yrkesverksamma.

Vi planerar att inbjuda till tre möten under 
våren 2o23, i februari, i mars och i maj. Vi 
vill fortsätta som vi börjat med i höst, att 
ta upp tema som handlar om forskning el-
ler erfarenhet inåt i själen och utåt i forsk-
ningsstudier i världen. 

Tillsammans med nya samverkansgrup-
pen SAMT och FALK och de olika yrkes-
föreningarna för de olika terapeutiska yr-
kena kan nya initiativ uppstå.

Förberedelsegruppen 12 oktober 2o22

Anne Ingeborg Haugholt, Dick Tibbling, 
Elisabeth Broager Grön, Gerhard Böhme, 
Kristian Holmberg.
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Budgetförslag 2o23

Intäkter

Medlemsavgifter 8oo ooo:- 71,8%

Medslemsmötes intäkter 3oo ooo:- 26,9%

Verksamhetsbidrag 14 5oo:- 1,3%

Summa intäkter 1 114 5oo:- 

  

Kostnader 

Mat och logi 8o ooo:- 3,4%

Forum 1oo ooo:- 4,3%

Lokaler 3oo ooo:- 12,8%

Resor 1oo ooo:- 4,3%

Porto 8o ooo:- 3,4%

Revision m.m.  5o ooo:- 2,1%

Bidrag högskolan 4oo ooo:- 17,1%

Mysteriedrama 25o ooo:- 1o,7%

Personalkostnader 5oo ooo:- 21,4%

Goetheanum 4oo ooo:- 17,1%

Övrigt 8o ooo:- 3,4%

Summa kostnader 2 34o ooo:- 1oo%

  

Driftsunderskott 1 225 5oo:-

▄  Mat och logi 3,4%
▄  Forum 4,3%
▄  Lokaler 12,8%
▄  Resor 4,3%
▄  Porto 3,4%
▄  Revision m.m. 2,1%
▄  Bidrag högskolan 17,1%
▄  Mysteriedrama 1o,7%
▄  Personalkostnader 21,4%
▄  Goetheanum 17,1%
▄  Övrigt 3,4%

▄  Medlemsavgifter 71,8%
▄  Medslemsmötes intäkter 26,9%
▄  Verksamhetsbidrag 1,3%
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skola inom vård och boende. Successivt 
fick han större ansvar och kom att ingå i 
ledningsgruppen. På Saltå har Anders ver-
kat sedan dess, dock med ett uppehåll på 
Västbanken i Palestina några år, där han 
jobbade med ett rehabiliteringsprojekt.
  Det är med andra ord inom läkepedago-
giken och socialterapin som Anders haft 
sitt engagemang. Han har varit lärare på 
Läs-utbildningen och verksam i Värna, 
branschorganisationen för antroposofisk 
läkepedagogik och socialterapi i Sverige. 
Till detta hör också ett särskilt intresse för 
social tregrening. ”Kärnan i antroposofin 
är det väsensartade,” säger Anders, ”det 
finns en substans bakom idéerna. Tregre-
ningstanken, till exempel, är egentligen 
inte så abstrakt, den relaterar ju också till 
det väsensartade från den högsta hierar-
kin till det lägsta naturväsen.”
   Två av Steiners böcker som haft stor be-
tydelse för Anders är just böcker som visar 
hur kosmos är uppbyggt: Grunddragen 
i vetenskapen om det fördolda och Män-
niskan som samklang av det skapande, 
formande och gestaltande världsordet. 
- ”Steiners tankar vilar på en grund som 
håller. Antroposofin täcker väldigt mycket 
och knyter an till det kristna på ett icke 
dogmatiskt sätt. Man kan förhålla sig fritt. 
Den visar också att det finns en evolu-
tion, en möjlighet till utveckling, att skapa 
framtiden, vilket är mycket viktigt idag. 
Inom Antroposofiska Sällskapet behöver 
det komma in en ny impuls, precis som det 
behöver komma in en ny impuls överallt. 
Tidsandan är så arimansk, vi ser starka 
dödstendenser, men detta är också förut-
sättningarna för att en pånyttfödelse kan 
komma till stånd. Intresset för andlighet 
är egentligen stort, men samhället och po-
litikerna är bundna av marknadskrafter-
na, och har inga bra lösningar att komma 
med som skulle kunna frigöra nödvändiga 
kärlekskrafter. Men de kommer.”
   Som ledamot i styrelsen är Anders vald 
till kassör för Antroposofiska Sällskapet. 
På frågan hur han ser på den ekonomiska 
situationen inom sällskapet, svarar han: 
”Det heter att pengar är roten till allt ont, 
men aposteln Paulus säger faktiskt att det 
är kärleken till pengarna som är roten till 
det onda. Vårt nuvarande ekonomiska sys-
tem är källan till girigheten vi idag upple-
ver på alla plan i samhället. Det är något 
vi måste förhålla oss till som individer och 
som sällskap. Inom sällskapet bör vi för-
valta de pengar som anförtrotts oss på ett 
bra och hållbart sätt. Idealet är att skapa 
en självbärande ekonomi för att kunna 
vara generösa med eventuella överskott.”

Red/BF

Presentation av nya ledamöter i Antroposofiska 
Sällskapets styrelse.

Jens Möller

Jens Möller valdes in i styrelsen på årsmötet i 
april 2o22.

När Jens Möller var 6 år frågade han 
på väg hem från dagis; ”tror du på Gud, 
mamma? Hon svarade nej, och Jens blev 
så arg att han vägrade att följa med hem. 
Samma kväll ville hon ändå komma ho-
nom till mötes och läste skapelseberättel-
sen från Gamla testamentet. Föräldrarna 
var ”vänster” och engagerade i waldorfpe-
dagogiken. Jens fick därför själv välja om 
han ville börja på Kristofferskolan, vil-
ket innefattade en resa med tunnelbanan 
från hemmet på Hammarbyhöjden till 
Bromma. Det var ingen tvekan, detta ville 
han! Och här gick han från första till tolfte 
klass. En period under tonåren blev han 
dock själv övertygad ateist. ”Det var ett 
nödvändigt avståndstagande för att skapa 
frihet,” säger han, ”så att jag senare kunde 
ta ställning till andliga frågor på ett med-
vetet, fritt sätt. Jag lärde mig också mor-
gonspråket i waldorfskolan utantill och 19 
år gammal sa jag det högt för mig själv när 
jag cyklade omkring i staden som brevbä-
rare. Om jag inte har det andliga med mig, 
känns det tomt!” 
   Efter skolan jobbade Jens fem år på ett 
kommunalt fritidshem, men längtade ef-
ter ett arbete som vilar på en andlig grund 
och började waldorflärarutbildningen vid 
Kristofferseminariet i Bromma. Senare 
kom frågan att bli klasslärare på Örjan-
skolan. Eftersom yngste sonen har funk-
tionshinder och behöver mycket stöd, blev 
uppgiften successivt för krävande. Idag 
arbetar Jens som religions- och musik-
lärare på Örjanskolan och Mariaskolan i 
Järna. Från tidig barndom har han spelat, 
skrivit texter och komponerat musik. På 

Presentation av nya ledamöter i Antroposofiska 
Sällskapets styrelse.

Anders Rosenberg

Anders Rosenberg valdes in i styrelsen på års-
mötet i april 2o22 och är vald till kassör.

”Inom antroposofin måste vi tydligare 
formulera det som är våra politiska, so-
ciala värden på ett sätt som tar hänsyn till 
det komplexa samhället som vi är en del 
av. Vi behöver möta andra, hitta fruktbara 
samarbetspartners, goda krafter, som har 
liknande mål som oss. Kulturhuset bör 
vara ett ställe för olika grupperingar, men 
det är vi själva som skapar ramen,” säger 
Anders Rosenberg, ny ledamot i Antropo-
sofiska sällskapet.
   Anders är född i Jämtland, med rötter på 
Frösön och Strömsund. Pappan var speci-
allärare, men utan någon anknytning till 
antroposofin. Mamman var hemmafru, 
men som många kvinnor i hemmet tidiga-
re var hon sysselsatt med vävning. Under 
tonåren på 197o-talet vaknade intresset 
för det andliga, Anders började ägna sig 
åt yoga och meditation och 2o år gammal 
åkte han till Indien. Här träffade han en 
man från Storbritannien som var uppvux-
en i ett antroposofiskt hem i Sydafrika och 
som dessutom var ryskt-ortodoxt kristen. 
Nu fick Anders kännedom om antroposo-
fins grundtankar men blev också intres-
serad av traditionell kristendom. Efter 
skolan började han på en utbildning i kyr-
kokonst vid Oskarshamn folkhögskola, 
en tvåårig heltidsutbildning i ikonmåleri 
- ett kreativt meditativt arbete som han 
fortfarande håller vid liv. Men kunskapen 
om antroposofin ledde honom vidare till 
Rudolf Steinerseminariet i Järna 1984. Ef-
ter en period i Värmland (1985 - 88) och 
som medlem av ett kristet-anarkistiskt 
kollektiv som ägnade sig åt aktivism mot 
storbanker, blev det arbete på Saltå arbets-

Anders Rosenberg Jens Möller
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dagarna spelar han pentaton-flöjt med 
barnen och på kvällarna spelar han dans-
musik, pop och rock. Jens pluggar även 
religionsvetenskap på Uppsala universi-
tet, men då mest för sin egen skull. 
   Under åren har Jens läst en stor del av 
Steiners verk och känner sig hemma-
stadd i antroposofin. Böcker som haft 
stor betydelse är Frihetens filosofi, Stei-
ners föredrag om evangelierna och dess-
utom Steiners text om Fader Vår: ”Inom 
antroposofin kan alla hitta sitt område,” 
säger han. ”Hos Steiner kan man vara 
medskapande i tanken. Ställa frågor och 
leva med dem. Sedan kommer svaren. 
Men man måste själv skapa relationen.”
   Som styrelsemedlem är det nödvändigt 
att formulera uppgifter här och nu och 
inför framtiden: Medelåldern i sällskapet 
är hög, det vore bra om yngre människor 
kom in. Men vi lever i en svår materialis-
tisk tid. Det finns en själslig nöd. Vi har 
på vissa sätt misslyckats socialt och för 
att något skall vända måste vi arbeta med 
det. Det finns ett glapp mellan moral-
grunden och hur vi agerar. En omedve-
tenhet. Det jag också saknar i dag är mer 
samverkan. När jag gick i skolan besökte 
vi varandra och olika verksamheter. Vi 
fick se och uppleva att här odlar man 
morötterna, och här skapar man choroi-
flöjterna. Vi lever i en individualistisk tid, 
men för mig är världen goetheanistisk 
genom att allt hänger ihop, ingenting är 
egentligen avgränsat.  
   På frågan vilket område inom antro-
posofin som engagerar mest så är det 
självklara svaret; pedagogiken. Till detta 
hör intresset för tänkare som ägnat sig 
åt besläktade idéer eller inspirerats av 
Steiner: ”Frågan är, vad kan vi göra för 
att waldorfpedagogiken inte skall urvatt-
nas? - Waldorfpedagogiken har nog varit 
lite för bakåtsträvande. Vi måste skapa en 
skola för den moderna människan. Det 
är vi som skall bestämma hur den skall 
se ut, inte Skolverket. Därför har jag valt 
att vara med i den pedagogiska sektionen, 
där vi kan föra ett samtal som inspirerar 
till detta. Trycket från samhället är myck-
et starkt idag. Vi måste se till att skolan 
kan förbli en plats även för den inre män-
niskan. Jag blir bekymrad när man inom 
waldorfrörelsen känner sig tvungen att 
förneka de antroposofiska källorna.”
   Jens Möller har under de senaste åren 
arbetat med en bok som heter Kärnan i 
waldorfpedagogiken, som kommer ut 
lördagen den 29 oktober, och han inbju-
der alla till sin bokrelease samma dag i 
Antroposofiska Sällskapets lokal (Rob-
byggehuset). På bokens baksida kan vi 
läsa: ”Waldorfpedagogiken är ingen 
statisk kultur. Utvecklingen pågår fort-
farande eftersom nya tider kräver nya 

lösningar. Antingen är det vi som är verk-
samma inom waldorfskolan som själva 
definierar och formar den utvecklingen, 
eller så kommer förändringen att på-
tvingas oss utifrån. - Den som ärver ett 
berg måste bestiga det. - Den här boken 
vill ge oss nycklar till en förståelse för vad 
waldorfpedagogik är, sett ur ett djupare 
perspektiv. Vi som är Waldorf pedagoger, 
och har respekt för vad vi själva vill vara, 
kan förvandla och skapa framtidens wal-
dorfskola i samspel med de barn och ung-
domar vi har framför oss idag.”

Red/BF

kon f e r e n s  i  jä r na  2 o 2 3

Inner 
connections: 

Soul breathing - 
Nature breathing

En miljökonferens i Kulturhuset i 
Ytterjärna, 13-16 april 2o23

Vad har klimatkrisen, nedsmutsningen av 
luften-, haven och jorden, rovdriften och 
artdöden med mig att göra?

Denna konferens har som målsättning 
att belysa vår tids stora utmaning ur ett 
vetenskapligt, samhällsrelaterat, psykolo-
giskt, konstnärligt och andligt perspektiv. 
Bidragen kommer att ges av personer som 
utöver sitt professionella engagemang har 
gjort dessa frågor till en del av den egna 
biografin.

Människan är inte bara en del av natu-
ren, hon har en ansvarstagande uppgift i 
förhållande till jorden. Genom ett reflek-
terat, fördjupat synsätt kan hon åter få ett 
förhållande till de rytmer som är den ge-
mensamma grunden som förbinder det 
egna livet med naturens liv.

Rudolf Steiners veckospråk i själskalen-
dern har i över hundra år inspirerat med-
arbetare i antroposofiska verksamheter 
och bidragit till en fördjupad förståelse 
av sambandet mellan människans inre liv 
och världen omkring henne. I naturens 
förändringar genom årsloppet kan vi upp-
leva en samklang med vårt inre.
Det finns eurytmiformer av Rudolf Stei-
ner till vart och ett av de 52 veckospråken 
med detaljerade anvisningar för belys-
ning, dräkter och utförande och texterna 
är översatta till många språk. Under första 
världskriget trycktes de enskilt och lades 
i Waldorf Astorias cigarettpaket för att 
skickas till soldater vid fronten. Utifrån 
allt detta kan man ana vilken betydelse 
själskalendern och veckospråken hade för 
Rudolf Steiner.

När den österrikiske läkaren Karl Kö-
nig, grundaren av Camphillrörelsen, satt 
internerad som flykting i England under 
andra världskriget, målade han små bil-
der till vart och ett av veckospråken. Dess 
bilder finns nu i Karl König institutet i 
Berlin, och en av initiativtagarna, till kon-
ferensen, Cornelius Pietzner, är engage-
rad i institutets arbete. Han har även varit 
skattmästare i styrelsen för Allmänna An-
troposofiska Sällskapet vid Goetheanum. 
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mö t e  f ö r  i n t r e s s e r a d e

Vintermöte
5–8 januari 2o23

Antroposofiska Sällskapets Vintermöte

Traditioner som  har en mycket djup 
klang och som inspirerar människor till 
nyskapande. Drömmar som berättas med 
sång, drömmar som berör det djupaste i 
människan. Drömkvädet, berättelsen om 
Olav Åsteson, kan vi leva oss in i genom 
konst, sång, eurytmi och bildskapande 
under dessa dagar. Magne Skrede och 
Odd Lindbråten från Norge kommer till 
Järna och vägleder deltagarna in i temat. 
Thomas Lüthi bidrar med föredrag om 
Jorden, planeterna och stjärnevärlden.

Föredrag, konstnärligt övande på efter-
middagarna och samtal vid brasan efter 
föreställningarna kan bli den näringen 
som vi behöver.

Antroposofiska Sällskapet och Kultur-
huset i Ytterjärna samarrangerar detta 
initiativ. Vi kommer att ha mötet i Kultur-
huset. Det konstnärliga övandet äger rum 
i lämpliga lokaler på området. Vi välkom-
nar alla att delta antingen i hela konferen-
sen eller i valda delar.

Odd Lindbråten:
* Vad är döden för människan? En total 
gåta, en skräckinjagande avgrund, för-
ruttnelsens fas i livet, en invigning i an-
dens rike, ett permanent öppet sår, en 
övergång mellan två livsstadier, återför-
eningen med de bortgångna kära, en do-
medag?”

…”I ett antroposofiskt sammanhang är 
det känt att Rudolf Steiner, som lärde 
känna Drömkvädet genom diktaren 
Ingeborg Møller, blev mycket begeistrad 
och upptagen av dess visdomsinnehåll. 
För honom är detta verk inte bara en vi-
sionsdikt, utan ett uttryck för en genuin, 
esoterisk kunskap om människans för-
hållande till kosmos, - det ger uttryck för 
en kristendom långt utanför allfarvägar 
- en kristendom som härstammar ur en 
esoterisk kunskapstradition. Där Olav 
Åsteson genom initiation har fått se in 
i en andlig värld. Bilderna är inte bara 
dikt, utan ger uttryck för verkliga upp-
levelser; drömmarna är inte hämtade ur 
det omedvetna, men skådade genom dju-
pare skikt i själen.

Vidare menade han utifrån sin andliga 
forskning att en av mänsklighetens stora 
invigda redan levde i Norge på 4oo-talet 

och att Drömkvädet är ett uttryck för 
samma andliga strömning som detta re-
presenterade. Drömkvädet är förstås inte 
så gammalt. Som vi har det idag kan den 
inte vara äldre än från 13oo-talet utifrån 
sin språkliga form, men Olav kan ha varit 
invigd i en andlig riktning med äldre röt-
ter…”

Texten är tagen ur en längre text som 
Magne Rasmus Skrede skrev i samband 
med annonsering av ”Norden i Goethe-
anum” 2o15.

Vintermötet arrangeras i år i sammarbete 
med Kulturhuset i Ytterjärna.

Mötet är öppet för alla intresserade! 

Läs mer om programmet för mötet och 
anmäl dig på:
antroposofi.nu/kalender

Under våren tog han kontakt med Anders 
Kumlander med frågan, om de tillsam-
mans kunde anordna en stor klimatkon-
ferens i Järna, ställa ut Karl Königs bilder 
i sin helhet och låta veckospråken vara 
en grundton under dessa dagar: männis-
kans inre resning och vårt gemensamma 
bidrag till en förändring inför den hotan-
de miljökatastrofen.
Alla vi talade med såg en möjlighet att 
kunna bidra till ett brett och fördjupat 
perspektiv på miljöfrågan.
Thor Olsen, en norsk konstnär som har 
varit verksam inom waldorfpedagogik 
och läkepedagogik i Sverige har under 
två år varje vecka målat en veckospråks-
bild. Det finns planer att ge ut hans bilder 
tillsammans med en svensk bearbetning 
av texterna och de skall ställas ut sida vid 
sida med Karl Königs bilder under kon-
ferensen. Det är genom detta Katharina 
Karlsson kom in i planeringsgruppen.
Robin Tidblom kommer att bidra med 
sina erfarenheter från Under Tallarna 
där biodynamisk odling och mellan-
mänskliga möten var en av grundpelarna 
och en inspirationskälla som ger kraft 
när hoppet sviker.
Mötet utgår från fakta om världsläget för 
vår yttre och inre miljö och kommer att 
innehålla många korta föredrag, samtal, 
arbetsgrupper, konst och kultur.
Men det vi hoppas mest på är alla möten 
mellan olika människor som kommer 
med sina frågor, med engagemang och 
god vilja för att skapa en människovärdig 
framtid.

Konferensen äger rum 13-16 april 2o23
Plats: Kulturhuset i Ytterjärna och på 
Kulturcentrum
Konferensspråk: svenska och engelska 
(med översättning)

Håll gärna utkik på hemsidan
www.innerconnections.org där all infor-
mation om konferensupplägget, förelä-
sare mm kommer att läggas upp löpande.
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no r r kö p i ng

Norrköpings-
gruppen

Antroposofiska Sällskapet Norrköpings-
gruppen - är en lokal sammanslutning 
av medlemmar i det Allmänna Antropo-
sofiska Sällskapet.

Antroposofiska Sällskapet är en reli-
giöst och partipolitiskt obunden organi-
sation som har till syfte att stödja en fri 
högskola för antroposofisk forskning. 
Högskolan arbetar med att utforska 
sambandet mellan de andliga-ickema-
teriella sidorna av människan och den 
materiella världen, och dess ursprung 
och mening. Metoden är meditation och 
praktiskt arbete.

Denna forskning har inspirerat ar-
betet i många olika verksamheter, t.ex. 
waldorfpedagogik, biodynamiskt jord-
bruk, antroposofisk läkekonst, läkepe-
dagogik, olika konstarter som arkitek-
tur, eurytmi m.m.

Medlemskap Antroposofiska Sällskapet
Antroposofiska Sällskapet är öppet för 
alla som ser något berättigat i antro-
posofi. Den som har frågor eller vill bli 
medlem av Antroposofiska Sällskapet 
kan vända sig till någon i styrelsen för 
Norrköpingsgruppen. 

Norrköpingsgruppen har en lokal för 
sammankomster och där finns ett bib-
liotek med huvudsakligen böcker och 
föredrag av Rudolf Steiner.

Adress:
Hagebygatan 69, 6o3 52 Norrköping.
E-post: antroposofi.norrkp@telia.com 
Bankgiro: 5861-o254, Hemsida:
www.antroposofi.nu/norrkoping
Vid bokning av lokalen kontakta
Kerstin Hallström tel. o733-38 58 53

Biblioteket har öppet tisdagar 16.oo – 
17.oo under tiden september till och med 
maj. Inför besök: kontakta för säkerhets 
skull någon i styrelsen.
Styrelsen:
Birgitta Johansson, ordförande  
tel. o768-19 13 11

Järna
Titta gärna in i kalendariet på vår hem-
sida - där annonseras nya händelser och 

möten så snart det blir möjligt!
antroposofi.nu/kalender

14 november 2o22
Föredrag av Christiane Gerges

”Möte med väktaren på tröskeln"
På tyska med översättning. Frivilliga 

bidrag för att täcka hennes omkostnader.
I Järna, Robyggesalen, kl 19.

15-16 november 2o22
Workshop med Christiane Gerges 

Kl 9 – 1o.15 Introduktion.
Inga förkunskaper krävs.

Kl 1o.3o – 12 Fortsättning. Fördjupning.
På dessa två förmiddagar får vi under-

söka och öva vår formkropp, som också 
beskrivs som ’formgestalt’, ’fantom’ eller 
’uppståndelsekropp’ i R. Steiners verk. 
Frivilliga bidrag för att täcka hennes 
omkostnader. I Järna, Robyggesalen.

15 november 2o22
Föredrag av Anton Kimpfler kl. 19

Temat är: Vad kan vi göra för freden?
Motsättning och samhörighet

mellan öst och väst.
(Was können wir für den Friden tun?

Gegensätze und Gemeinsamkeiten zwi-
schen Ost und West.)

På tyska med översättning. I Robygge. 

19 november 2o22
Antroposofiska Sällskapets Höstmöte

äger rum den 19 november 2o22. 
Se kallelse i denna tidning.

Kalendarium för
Antroposofiska Sällskapet

29 november 2o22
Samtalskvällar kring allmän antroposofi

Nytt program i Skåne!
Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit 

in Erland Kornfeld från Järna och Daniel 
Håkansson från Malmö att leda sam-

talskvällarna. Intentionen är att längre 
fram även bjuda in andra nationella och 

internationella föreläsare.
Kvällarna kommer bestå av två fristå-

ende delar.
17.oo – 18.3o 

Föreläsning/inledning och samtal  
19.oo – 2o.3o

 Antroposofisk meditation under ledning 
av Erland Kornfeld

Läs mer om programmet och kontaktinfo 
på antroposofi.nu/kalender

5-8 januari 2o23
Antroposofiska Sällskapets Vintermöte

äger rum den 5-8 januari 2o23 
i Kulturhuset i Ytterjärna.

Under den mörka och kalla årstiden 
söker vi gemenskap genom att låta inre 
kvaliteter träda fram.Vi vill samla ihop 

människor från när och fjärran till 
sällskapets vintermöte den 5-8.1 2o23. 
En sammankomst som värmer och ger 

ljus genom att arbeta med den Nordiska 
esoteriken. 

Vintermötet arrangeras i år i sammar-
bete med Kulturhuset i Ytterjärna. 

Läs mer på föregående sida.
Läs mer om programmet för mötet och 

anmäl dig på:
antroposofi.nu/kalender



Kalendarium 
hösten 2o22

Sönd 13 nov
”Höstverkstad” - möte för

klassmedlemmar.

Lörd 26 nov kl. 11–15
Rudolf Steinerskolans Julbasar

Antroposofiska sällskapet har bokbord 
mm. Arr: Rudolf Steinerskolan i Norrkö-

ping. För info se
www.rudolfsteinerskolan.se

Lörd 1o dec kl. 16.oo
Adventsfirande 

Föredrag av Janne Silvasti på temat An-
troposofi och andliga väsen. Musik och 

adventsfika på Hagebygatan 69.

Fred 6 jan 2o23 
kl. 16.oo–17.3o 

Trettondagsfirande, med föredrag av Fe-
lix Nieriker om "Dopet i Jordan". Musik 

och fika på Hagebygatan 69. 

Per Hallström, Sekreterare  
tel. o736-849 366
Kerstin Hallström tel. o733-385 853
Jos Schuijlenburg tel. o7o2-2o 29 34
Ylva Eriksson, Kassör tel. o7o7-51 81 o3
Ulla Britt Ekström tel. o76-626 53 59
Nanna Skog, biblioteksansvarig
tel. o7o2-5o 53 96
Christina Wallentin, biblioteksansvarig  
tel. o737-16 52 91
Susanne Westh tel. o739-o4 79 86

Vill du veta mer om antroposofi, eu-
rytmi, 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.

Eurytmi måndagar
Välkomna till stärkande och livgivande 

eurytmi i grupp. Måndagar kl. 
18.3o-19.3o med början den 5 sept i 

Kristensamfundets sal på Helgeandsgatan 
8. För närmare information och anmälan 

kontakta Elisabeth Löve o76o-29 49 58.

Tisdagsgruppen
Tisdagar kl. 17.oo - 18.15 med början 6 

sept. Vi studerar Människan som sam-
klang och Grundstensmeditationen av 

Rudolf Steiner.
Kontakt: Maivor Forster. tel. o739 792 

338. Nya deltagare välkomnas!

Eurytmi tisdagar
Tisdagar kl. 18.3o - 19.15 med början 
13 sept. Meditativ eurytmi. Kontakt: 

Susanne Westh o739-o47986

Meditation
Sönd 25/9, 23/1o, 2o/11 och 11/12 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. generalsekrete-
rare för Antroposofiska Sällskapet i USA. 

Anmälan görs till Dori Inderbitzin. tel: 
o737- 23 oo 88.

Program med kursutbud på hemsidan!
www.antroposofi.nu/norrkoping

k a l e n da r i u m

s t o c k H o l m

Stockholms- 
kretsen

Föreningen Stockholmskretsen är en 
ekonomiskt fristående förening inom 
Antroposofiska sällskapet i Sverige.

Stockholmskretsens uppgift formu-
leras i stadgarna: att ”initiera, bedriva, 
samordna och understödja ideell antro-
po-sofisk 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 Stockholms-
kretsen genom att sätta in års-avgiften 
3oo-5oo kr på vårt bankgirokonto: 474-
3167 - 

OBS viktigt:  ange ”medlemsbidrag”, 
ditt namn och vilket år det gäller. 

Är du inte medlem i Antroposofiska säll-
skapet 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 medlemsbidra-
gen och förutsätter till stor del frivilliga 
gåvor. 

Ordförande: Gine Larasse
Styrelsens e-postadress: 
stockholmskretsen@antroposofi.nu

Hemsida: 
www.antroposofi.nu/stockholm
- se där under: Lokalavdelningar
Facebook: Stockholmskretsen - Antropo-
sofiska sällskapet

Stockholmskretsens bankgiro: 474-3167
medlemsbidrag, gåvor mm

Bibliotek och antikvariat
Antroposofisk litteratur på svenska, tys-
ka och engelska
Hagagatan 14, 113 48 Stockholm 
Tel: o8-34 87 41
T-bana, pendeltåg: Odenplan

Öppettider:
tisdagar och onsdagar kl 16-18
övriga dagar STÄNGT

Välkommen!
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Medlemsgrupper
Nya och tidigare deltagare är välkomna i 

alla grupper!

Rudolf Steinergruppen
Gruppaftnar varannan tisdag kl. 18.3o, 

ojämna veckor Start: 13 september
Plats: Hagagatan 14

Information: Annika Stigdotter tel o8-
66o 93 13 Tillfälle: 2o:-

Selma Lagerlöfgruppen
Gruppaftnar: tisdagar kl 17.oo-18.oo

Plats: Kristofferskolan, smedjan
Marklandsbacken vid Brommaplan
Upplysningar: Ia Leander-Engström

tel: o7o-225 72 96

Brommagruppen
Vi börjar fredag 9 september kl 19.oo 

och möts sedan varannan vecka (jämn 
vecka) Plats: Upplandsgatan 48, ”Röda 
rummet” Studium av Rudolf Steiners 
föredrag ”Esoteriska betraktelser av 

karmiska sammanhang” del 1
Vidare upplysningar Nils Dunkars

tel: o73-69o o2 4o

Studiekretsar
Nya och tidigare deltagare är välkomna!

Södermalm
Vi träffas måndagar kl 19.oo

på Brännkyrkagatan 49
Kontakt: Hugo Malm: o8-658 33 66

Per Johansson: o7o-148 56 65

Vad är Antroposofi ?
Samtalskvällar för alla, även för nybör-
jare. Samtal med teman och meditation 
med Erland Kornfeld varannan onsdag.

Start: onsdag 24 augusti, kl 17-18.3o
Plats: Hagagatan 14. 2o:-.

Vidare upplysningar e-post:
erland.kornfeld@telia.com

Skolningsvägen
Samtal och fördjupning av den Fria Hög-
skolans mantramtexter för klassmedlem-

mar med Erland Kornfeld
Varannan onsdag.

Start: onsdag 24 augusti, kl 19
Plats: Hagagatan 14. 2o:-.

Vidare upplysningar e-post:
erland.kornfeld@telia.com

Studieforum
Fria forumet för R Steiner studier

& skolningsvägen
Måndagar kl 16.oo

Omkostnad: 2o kr per gång
Nya deltagare tas emot efter samtal

För info: ring Sergeij Almstedt
tel o8-34 87 41 måndagar

mellan kl 15.3o-16.oo

Samtal om den andliga kunskapsvägen
Första måndagen i månaden

kl 18.oo-2o.oo. 2o:-.
med Mikael Gejel och Sergeij Almstedt

Inga förkunskaper nödvändiga. 
Första tillfället är måndag den 5 sept.

Workshop

Vidar som bringeren av den
nåtidige Kristusimpuls

Are Thoresen – 11-13 november
fredag kl 19, inträde 1oo:-

lördag kl 1o-16, söndag kl 1o-16, m lunch-
paus, 7oo:- 

Anmälan: nglarasse@yahoo.se 
senast 1 okt

Vill man ha behandling går det bra i 
anslutning till workshopen, 7oo:-/be-

handling.

Kursverksamheter
Luncheurytmi

Stora salen, Hagagatan 14
Torsdagar kl 12.oo-13.oo 

8 gånger, pris: 1ooo:- 
Start: 6 oktober

Anmälan: senast 3 oktober
Anmälan till Karin Nilsson Vinnars på 

o7o-499 85 82
e-post: karin.vinnars@gmail.com

Max 9 deltagare

Måla med växtfärger eller olja
Inga förkunskaper behövs. Individuell 

handledning.
Kurslokal: Martinskolans målningssal

Tid: varannan lördag kl 1o-12, udda 
veckor. Start: 3 september

Kostnad: 25o kr/gång plus materialkostn.
Anmälan till kursledaren: Bengt Aqui-

lon, tel o7o-852 8o o7

Kalendarium -  
hösten 2o22
Lokal: Hagagatan 14

Evenemang/föredrag kostar 1oo kr.
Kontant betalning och swish

Tisdag 1 november kl 19
Årtidshögtiderna som skolningsväg. 

Per Andersen, präst i Kristensamfundet

Tisdag 15 november kl 19
Medlemsafton

Janne Silvasti, landsrepresentant  

Lördag 26 november kl 15
 Ett liv med talgestaltning ? 

 Anders Engqvist, Talgestaltare. Samarr. 
med Eurytmifören.

Tisdag 29 november kl 19
Medlemsafton:

Hur kan vi inspirera, väcka och utveckla 
vårt dagliga liv så att det snarare än ett 

begrepp vi strävar efter - leva det.
Sussie Hansen, styrelseordförande i det 

Antroposofiska Sällskapet i Sverige

Lördag 1o december kl 15
OBS veckodagen! 

Ord – tal – människa
Hans Lindmark, talgestaltare - samarr m 

Eurytmiföreningen

Tisdag 13 december kl 19
Inför julen - konstnärligt program



a n non s e r

a n non s

Medarbetareförbundet - MeF
Vi är fackförbundet för medarbetare i de an-
troposofiska verksamheterna.
Vårt uppdrag är att stödja samverkan mel-
lan jämlikar – i levande organisationer!

MeF arbetar utifrån samma värdegrund 
som verksamheterna är öppet för alla med-
arbetare, oavsett vad man
arbetar med. Värdegrunden kan beskrivas 
med uttrycket -social tregrening- som kort-
fattat innebär: frihet i
kulturlivet, jämlikhet i rättslivet och solida-
ritet i näringslivet. MeF ger medlemmarna 
stöd utifrån en unik
kombination av kunskap i arbetsrätt och 
bred erfarenhet av antroposofisk självför-
valtning.

Vi har också god kännedom om antroposo-
fiskt inspirerade verksamheters olika sär-
art, organisation och kultur.
De medarbetare som vill utveckla samver-
kan och medinflytande i verksamheterna 
kan därför få ett bra stöd av
oss och våra kollektivavatal.
De verksamheter som prioriterar medarbe-
tarnas delaktighet och medansvar kan ock-
så få ett bra stöd av MeFs
kollektivavatal, som har ett stort inslag av 
medinflytande. Det kommer bl a till uttryck 
i utvecklade former för
lokal samverkan och i ett löneavtal som är 
helt transparent och bygger på solidaritet, 
erfarenhet och
engagemang.

MeF har funnits i sedan 1994 och har fram 
till 2o17 haft kollektivavtal med huvudman-
naförbudet, och därefter
med Arbetsgivaralliansen, som för detta än-
damål bildade en ny branschorganisation: 
TRIA (Tregrening i
arbetslivet).
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 tele-
fon: Frida Sandberg o73-
o275746.

Bli medlem du också, mef.se!

a n non s

Phoenixmottagningen
En privat mottagning för antroposofisk 

läkekonst i Vidarklinikens lokaler. 
Vi erbjuder tid hos legitimerade läkare, 

sjuksköterskor och flera terapeuter.

Besök gärna vår hemsida

www.phoenixmottagningen.nu Kontakt:

bokning@phoenixmottagningen.nu

telefon o73 355 95 36

Bli medlem i ideella Föreningen Phoenix 
3oo sek BG: 547o-5371

a n non s

FALK, 
föreningen för 

Antroposofisk Läkekonst
Stöd gärna föreningen i svåra tider. Vi 

fortsätter arbeta och sprida  
information.

 
Vi ger ut en läsvärd medlemstidning 3-4 

ggr om året.
 

Medlemsavgift 25o kr som betalas in på 
postgiro 11o653-3

a n non s

Antroposofisk 
medici nsk 

mottagning
Leg. Läkare Per Dahlström

Patienter är välkomna för Antroposofisk 
medici n  inkl Iscador  och terapier

Hälsans Hus, Fjällgatan 23b, Stockholm
Tidsbokning o8/8o327o

www.doktordahlstrom.se

 

a n non s

ALIS
Antroposofisk Läkekonst i Skåne

www. aliskane.se

a n t r o p o s o f i s k a  s ä l l s k a p e t

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
Kerstin von Heynitz, o73 938 15o4
kerstinheynitz@yahoo.se
Johannes Bureusgruppen, Uppsala
Annika Asmussen, o7o-11 44 o73 
annikaasmussen6@gmail.com,
Adja Asmussen, o76-631 4o 41 
adja.asmussen@gmail.com
Järnagruppen, Järna
Henrik Åström 
astrom62@gmail.com
Kalmargruppen, Kalmar
Hans Johannesson, o73 5673226
Mariagruppen, Västerås
Kristina Mezéi, o21-8o4649
Mikaelgården, Järna
Dick Tibbling, o8-551 5oo 67
Norrköpingsgruppen
Birgitta Johansson
Novalisgruppen, Järna
Kristian Holmberg, o7o3- 688 544 
Pestalozzigruppen, Järna
Elisabeth Chyle, o8-551 5o3 29
Rudolf Steinergruppen, Stockholm
Annika Stigdotter, o8-66o 93 13
Selma Lagerlöfgruppen, Stockholm
H. Osika, o8-551 5o5 1o el o8-551 5o5 93
Tavestagruppen, Järna
Walter Druml, o8-551 742 61
Umeågruppen
Roland Karlsson, o7o-546 oo 61,
rolandkarlsson339@gmail.com
Urielgruppen, Växjö
Daniel Ekman,  
daniel.ekman@oask.se, o7o-633 93 23
Österlengruppen, Baskemölla
Eva Breitholtz, o73649o3oo
evabreitholtz@gmail.com 
Läs mer om grupperna på hemsidan:
antroposofi.nu/ studie_arbetsgrupper

Österlengruppen
Studier samt meditation 
Träffas kl. 1o.3o. 22.9;2o.1o;17.11
Kontakt: Eva Breitholtz



evabreitholtz@gmail.com
o73-649o3oo

Meditationsgruppen
Zodiacen med Dygderna samt meditation
Träffas kl 15.oo. 29.9;27;1o; 24.11; 22.12
Kontakt Lena Forsberg
lefo@telia.com o7o9-9286o1

Biodyn. gruppen
25.9; 3o.1o; 27.11 kontakt Anna Wadström 
anna@lindagarden.nu

Sakral eurytmi
torsdagar fr.o.m 8.9 till 8.12 klockan 12.45 
kontakt Maria Linden
mariasophia22@gmail.com

f r å n  s e k r e ta r i a t e t

Medlemskap
Goetheanum meddelade att man under 
april 2o22 välkomnat 56 nya medlemmar. 
Och under perioden 21/4 - 13/5 2o22, är 25 
ej längre medlemmar (utträden, tappade 
medlemmar och uppdaterade medlems-
listor i landssällskapen) i Allmänna An-
troposofiska Sällskapet.

Källa: Anthroposophy Worldwide, Nr. 6, 2o22.

a n t r o p o s o f i s k a  s ä l l s k a p e t

Styrelse
Antroposofiska Sällskapets styrelse: 

Janne Silvasti, landsrepresentant 
janne@antroposofi.nu o8-554 3o2 2o 

Sussie Hansen, ordförande 
susie@antroposofi.nu 

Annie Meijer 
annie@antroposofi.nu 

 
Jens Möller 

jens@antroposofi.nu

Anders Rosenberg, kassör 
anders@antroposofi.nu 

Adjungerade:
Horst-Henrik Liljeström och 

Maria Norberg 
kontakt@antroposofi.nu

Valberedning:
Erland Kornfeld, Ilve Steiber och 

Per-Erik Jonsson 
valberedningen@antroposofi.nu

m e d l e m s i n f o r m a t ion

a n t r o p o s o f i s k a  s ä l l s k a p e t

Medlemssekretariat

i Robyggehuset, Ytterjärna
Mån-fre 13-15

o8-554 3o2 2o, kontakt@antroposofi.nu

Medlemsavgiften
ordinarie 12oo kr, studerande 3oo kr,

till Ekobanken 97oo 132 745-1, 
 pg 5 88 71-5, Swish 123 499 13 86 

Autogiro, sök i din internetbank efter 
Antroposofiska Sällskapet eller

kontakta oss

Kalendarium på hemsidan
antroposofi.nu/kalender

Bli medlem! 
antroposofi.nu/blimedlem

Betala enkelt med Swish 
Läs in denna qr-kod med Swish-appen i 

din mobil!

Till din e-post?

Meddela oss din mejladress till:
kontakt@antroposofi.nu 

så skickar vi dig löpande information!

Forum Antroposofi utges av
Antroposofiska Sällskapet i Sverige. 

Varje skribent ansvarar själv för
sitt material.

r e da k t ion s k r e t s
Berit Fröseth
Felix Nieriker 

Göran Nilo 
Joel Hallklint

g r a f i s k  f o r m
Ritator

t r yc k
Bold Printing Mitt

p r e n u m e r a t ion
Kontakta sektretariatet eller  

registrera på hemsida, 24o kr/år.
Till pg 5 88 71-5, Swish 123 499 13 86 

H e m s i da
antroposofi.nu/forum

a n t r o p o s o f i s k a  s ä l l s k a p e t s 
s e k r e ta r i a t 

e–post kontakt@antroposofi.nu
tel o8–554 3o2 2o

kon ta k t  m e d  f o r u m
projektledare Joel Hallklint 

e–post: kontakt@antroposofi.nu 
tel o8–554 3o2 2o

postadress: Forum Antroposofi, 
Kulturcentrum Järna 15, 153 91 Järna

ISSN 14o4-4277

u t g i v n i ng s p l a n  f ö r  2 o 2 2 
Deadline för Nr. 4, 2o22 ca 2o nov. 

För längre uppslag, vänligen anmäl i  
god tid innan deadline.

a n non s e r i ng
Kontakta oss. För privatpersoner: radan-
nonser 8o kr. Tidskriftens format: höjd 

315 mm, bredd 235 mm.



Budbäraren på Forums framsida kommer 
inte med ett bestämt budskap, inga uppma-
ningar eller ord. Den framställer en rörelse 
som förbinder oss med det andliga. En öpp-
ning som också ligger i det antroposofiska 
och konstnärliga arbetet. Frirummet i atel-
jén erbjuder en närvaro, ett lyssnande förbi 
prestation och föreställningar, där det kan 
uppstå något oförutsett. ”I mötet med den 
råa stenen söker jag det som strömmar, det 
eteriska i rummet kring skulpturen. Under  
sommaren arbetar jag oftast ute, i samspråk 
med de som formar som lever och uppstår 
i växtvärlden. Jag söker också en I-linje, 
det som är upprätt, och som finns i vingen. 
En uppåtsträvande gest, som samtidigt vi-

BUDBÄRAREN 
Synnöve Mereus

Kulturcentrum Järna 15, 15391 Järna

lar i en tyngd. Kanske uttrycker skulptu-
ren något av apokalypsens budskap? Inte 
så mycket destruktion och sönderfall, utan 
den del som innefattar Kristi närvaro? Mitt 
förhållande till apokalypsen har ändrats ef-
ter kriget i Ukraina. Några människor som 
dagligen upplever dödshot och förintelse 
har uttryckt en önskan att den kärlek och 
empati som uppstått under kriget skall kun-
na fortsätta att leva i det som kommer ett ef-
teråt. Apokalypsen är inte bara helvetet, den 
betyder också att något gott kan inkarnera.”
Bild framsida: Budbäraren, skulptur i täljsten av Synnöve Mereus, 2o19. 
Synnöve Mereus, född 1945 och är fil.kand. i psykologi. Hon har arbetat som folk-
högskollärare i konstnärliga ämnen och psykologi och på Vidarkliniken i 25 år med 
terapi och undervisning. 
Text: Berit Fröseth.


