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perspektivet

Livskrafterna utarmas –
en utmaning för oss alla!
Mats-Ola Ohlsson och Per-Erik Jonsson

Den Fria Högskolan för Antroposofi arbetar genom sina sektioner i olika livsområden med forsknings- och utbildningsfrågor. Exempelvis inom pedagogik, konst,
medicin, lantbruk o.s.v. Antroposofiska
sällskapets styrelse har, med början under våren 2o16, haft träffar med representanter för de olika sektionsområdena och
ett tema som blivit uppmärksammat är
frågan om våra livskrafter, det eteriska.
Här nedan följer några reflektioner ur
det arbetet av medlemmar i pedagogiska
sektionen och sektionen för scenkonst,
musik och eurytmi:

på scenen, i utbildningarna, kursverksamheterna med mera, blir alltmer sällsynt.
I skolans värld visar sig dessa ”angrepp”
på det eteriska på olika sätt:
•

bristande motivation, i skolarbetet
såväl från barn som vuxna. Man
utför sina uppgifter utan egentlig motivation, utan eget inre engagemang. Man gör det man är
ålagd, men utan energi. En håglöshet och kraftlöshet breder ut sig.

•

bristande koncentration, svårigheter med att hålla den röda tråden,
man blir snabbt avlänkad, hoppar
från det ena till det andra, en tydlig nedsättning av uppmärksamheten. Samtidigt följer ofta med
detta en förhöjd motorisk aktivitet ända till hyperaktivitet eller
motsatsen som kraftlöshet i det
motoriska fältet i riktning mot ett
alltmer passivt förhållningssätt.

•

svagare inre bilder, fantasin tynar.
Ett mer schematiskt ”fyrkantigt”
sätt att tänka och handla tar överhanden.

Utarmningen av det eteriska
Vi upplever att det är uppenbart, såväl
inom skolans värld som inom det eurytmiska verksamhetsfältet, att det är allt
svårare för barn, ungdomar och vuxna
att bana väg för de eteriska krafternas
manifestation i den fysiska organismen.
Vår västerländska kultur verkar på ett accelererande sätt ha denna verkan på eterkrafterna, de blir allt mer utarmade.
I eurytmiutbildningar, i scenverksamheter gör man dessa iakttagelser. Att idag
kunna uppleva en helt opåverkad, av det
eteriska fältet i sig själv helt buren rörelse,

Frågeställningarna kommer att bli alltmer
angelägna i framtiden. Här finns stora
uppgifter och utmaningar att förhålla sig
till. De erfarenheter som gjorts inom livsområdena (sektionsområdena) ger möjligheter att ge konstruktiva bidrag och vara
i dialog med andra samhällsaktörer. Att
finna former för samråd kring de här frågorna är en uppgift för oss alla. Vi ser det
som ett av de viktigaste områden att söka
fördjupning och kunskap i framöver.
De samrådsmöten som börjat genomföras mellan sektionerna här i Sverige, är
inspirerade av det utvecklingsarbete som
gjorts i Goetheanum de senaste åren. Det
har där skapat nya fruktbara samarbetsformer inom den Fria högskolan och intentionen är att något i samma anda kan
ske här i Sverige.
En första början har alltså gjorts med ett
antal möten, och redan nu kan skönjas att
det spirar livskraftiga idéer och initiativ
ur den jordmånen som skapas. I kommande nummer av Forum får vi säkert många
tillfällen att ta del av det som växer fram
ur det samarbetet!

notiser

Waldorfpedagogiken i
doktorsavhandling

Alanushögskolan
växer vidare

Waldorfpedagogikens undervisningsmetoder blir för första gången vetenskapligt
undersökta. Doktorsavhandling vid Alanus
Högskolan.

Den antroposofiskt inspirerade högskolan
(Alanus University of Arts and Social Sciences) som grundades 1973 och 2o15 hade
ca 1 4oo inskrivna studenter, ligger i Alfter,
nära Bonn i Tyskland. Där utbildas bland
annat waldorflärare och eurytmister och
även studenter inom andra konstnärliga
och socialvetenskapliga yrkesområden på
mastersnivå och en hel del forskningsprojekt genomförs. ”Alanushögskolan har ett
framträdande gott namn med sin höga utbildningskvalité. De har en unik profil genom sin särskilda förbindelse av konst och
vetenskap”
De lyckas med att framgångsrikt etablera frukterna av antroposofiskt arbete med
Rudolf Steiners grundläggande verk inom
den moderna akademiska världen.
Starkt stigande studentantal borgar för
att Högskolan också kan växa byggnadsmässigt. På campus II ska nu nya ateljébyggnader uppföras på fem hektar land:
”Det fem hektar stora markområdet
(...) inköptes för ett tvåsiffrigt miljonbelopp av Software-AG-Stiftung, som är
huvudsponsorn av Alanushögskolan. (...)
Även Triodos Bank är involverad i projektet.” Läs mer om Alanushögskolan på
alanus.edu.

Waldorfskolor betraktas världen över som
en framgångsrik skolmodell. Trots detta
är de teoretiska grunderna för Rudolf Steiners pedagogik mycket sparsamt vetenskapligt undersökta. En framlagd doktorsavhandling vid Alanus Högskola för Konst
och Samhälle bidrar till att täppa till denna
forskningslucka: Angelika Wiehl ger i sin
publicerade avhandling en vetenskaplig introduktion till grunderna i de waldorfpedagogiska undervisningsmetoderna. Som
riktningsgivande grund för alla waldorfpedagogiska metoder identifierar Wiehl
orienteringen mot den mänskliga personlighetens helhetsutveckling i form av att
individen utvecklas autonomt.
”Waldorfpedagogiken behöver för sin
lärarutbildning och sin undervisningspraktik en systematisering av sina metoder” – detta beskriver Wiehl som sin
forskningsmålsättning.
Högskolan har tillsammans med två
andra partner inrättat ett Doktorandkollegium - ”Waldorfpädagogik” - för att gynna
forskning på området waldorfpedagogik
och dess utveckling och erbjuder under tre
år upp till tio doktorandstipendier.
Man kan läsa mer om detta på högskolans hemsida www.alanus.edu.
Källa: alanus.edu. Översättning: Red. GN

Källa: Pressmeddelande Triodos Bank (Holland) tryckt i INMEDIA Info3-Verlag.
Översättning: Red. GN
25 november besöker Stefan Hasler Järna, han är professor inom eurytmi vid Alanus
Högskolan. Se kalendariet på sidan 27.

notiser

Nytt regeringsbeslut
för antroposofiska
läkemedel
Torsdagen den 3o juni beslutades på regeringssammanträde att förlänga försäljningstillståndet med två år. Samt att "Regeringen har för avsikt att presentera ett
lagförslag som innebär att den möjlighet
att bevilja särskilda försäljningstillstånd
för antroposofiska medel som funnits sedan år 1993, ska tas bort ur läkemedelslagen från den 1 juli 2o18. Samtidigt med
denna lagändring avser regeringen att föreslå en övergångsreglering i läkemedelslagen som ska gälla tre år".
Vidarkliniken ser positivt på beslutet
som nu ger fem år att förbereda registreringen av läkemedlen. " Vi ser detta
som ett mycket glädjande besked både
för våra patienter och för alla dedicerade medarbetare på Vidarkliniken. Verksamheten kan drivas vidare på samma
uppskattade sätt som idag".
Källor:
vidarkliniken.se
regeringen.se/pressmeddelanden/2o16/o6/femarig-omstallningsperiod-forantroposofiska-medel/. Red JH

Vidarkliniken och
ny patientkampanj!
Patientkampanjen Värna Vidarkliniken,
som tidigare samlade in 2o ooo namnunderskrifter för antroposofiska läkemedel
och lämnade till regeringen, tar nu ett nytt
steg. Vidarkliniken hotas av nyligen aviserade politiska beslut att inte förlänga landstingens (Stockholm, Uppsala och Västra
Götaland) avtal med Vidarkliniken.
De uppmanar till aktion, och det är nu enkelt att via deras hemsida göra sin röst hörd
genom att skicka mejl till de beslutsfattande politikerna.
"Initiativtagare till kampanjen är Göran
Garberg, som är anhörig till en av klinikens många nöjda patienter. Han pekar på
att de tre landstingens planer på att inte
förlänga avtalen med Vidarkliniken grundar sig på både felaktigheter och bristande insikter om den stora nytta som kliniken gör.
– Det här är obegripligt och helt uppåt väggarna. Nu vill vi att alla som inser
värdet i vad Vidarkliniken åstadkommer
verkligen agerar och visar det för politikerna. Gå in på värnavidarkliniken.se och
läs mer. … Låt inte detta bara passera. Du
kan påverka det här, men bara om du agerar, säger Göran Garberg.
– Redan under patientkampanjens första dagar har flera tusen personer gjort
sina röster hörda. Det är mycket viktigt att
ännu fler nu visar politikerna hur många
vi är som vill att det ska vara möjligt att
söka den här integrativa vården."
Källor:
ytterjarnaforum.se/vard-omsorg/ny-patientkampanj-effektiv-men-hotad-vardform/
värnavidarkliniken.se. Red JH
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Själarna vaknar
Rudolf Steiners fjärde mysteriedrama
på Kulturhuset i Järna 26 juni – 1 juli 2o16
Felix Nieriker

Under fem dagar öppnade Kulturhuset i Järna sina portar för mysteriespel.
Något fullständigt annat än teater. Ett
femtiotal djupt engagerade människor
förmedlar själslig-andliga processer
som fortsätter in i deltagarnas själar och
hjärtan. Grundackordet är: ”Människa,
lär känna dig själv.” Mycket begriper vi
ännu inte alls men vi börjar ana, ana att
andevärldarna är verkligare, sannare än
den verklighet som förespeglar oss jämt
och ständigt att vara den enda. Vilket
mod det behövdes av Rudolf Steiner att
skildra andliga verkligheter så konkret i
bild, att ställa något helt nytt in i mänsklighetens historia. Alltså inte som i gamla tider. ”Himmelriket är som….” utan
här är Ahriman, här är Väktaren vid
Tröskeln, här är ett kosmiskt tillstånd
som intar scenrummet i sin helhet.
Michel Debus genomarbetade föredrag förberedde oss väl för bilderna vi
skulle möta.
En utmärkt introduktionsskrift hjälpte till att finna sig tillrätta i dramats
vidunderliga vägar. Och, som alltid, erbjuder Kulturhuset och dess omgivning
för pauserna enastående möjligheter

att förkovra sig. I en kaffepaus kom jag i
samtal med två glada kvinnor från Danmark respektive Norge. ”Varför tar ni er
hit och vill vara med om det här?” ”Flera
somrar på sextiotalet var jag på Ejstrup
holm (DK) till fantastiska veckor med
Friedrich Oberkolgler, kulturhistoriker
och musiker. Förutom Wagner och Parsifal var det också ett ”stevne” om Mysteriedramerna. Vi fick höra om dem, läste
texter och gjorde eurytmi. Vi målade socialt, alltid två tillsammans en bild, Lucifer och Ariman!”
”Också jag var med i Ejstrupholm.
Dessa dramer har följt mig genom livet
och nu läser vi dem högt med fördelade
roller, min svärdotter, min son och jag.
Det är andra året jag är med.”
Nu glimtar från samtal jag fört med
några av de medverkande.
Men först går ordet till Ulrike von
Schoultz, engagerad producent för projektet. Hon skriver så här:
”Tack till alla!
Först och främst vill jag tacka alla som
har bidragit ekonomiskt med gåvor till
fjärde mysteriedramats tillkomst! För-

troendet som kom till uttryck genom alla
era bidrag är en bärande kraft! Att ha fått
öva och spela Rudolf Steiners fyra Mysteriedramer under de gångna sex åren
på Kulturhusets scen var en stor upplevelse för många människor. Dramaprojektet ligger vid sidan om Kulturhusets
vanliga program och då behövde vi egna
övningsutrymmen och ett eget avtal. Allt
detta blev möjligt. TACK!
Projektet började 2o1o med en scen ur
”Invigningens port” i samband med ett
Mikaelimöte, där A.S. var arrangör. Projektet växte snabbt och de allt större utgifterna bars från 2o11 genom Stiftelsen
Guldfällen. Men senaste året har ekonomin blivit självständig tack vare många
gåvogivares samverkan.
Fördjupning genom föredrag
Växtkraften i projektet har under åren
fått näring genom Michael Debus föredrag i samband med de årliga framförandena. I år ställde han på ett utmärkt sätt
in dramernas tillblivelse i Antroposofiska Sällskapets dramatiska historia.
Fjärde dramat, ”Själarna vaknar”,
krävde en insats utöver det vanliga av
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alla medverkande! Dess karaktär skiljer
sig från de övriga tre dramerna genom
sin tydliga ”nutidsanda”. Den egyptiska
invigningen kan upplevas som roten till
dramernas framväxt, där världsmidnatten med Solens och Saturnus rike ger intrycksfulla bilder av det obönhörliga karma-allvaret som råder i våra liv och som
vi mer och mer blir medvetna om.
Personerna som vi har lärt känna genom de första tre dramerna är helt hänvisade till den egna själens uppvaknande.
Var och en bär med sig sitt individuella
sätt att förhålla sig till det gemensamma
verket, till varandra och till sig själv; var
och en har med sig frågor som har sina
”karma-rötter” i långt förgången tid.
Fjärde dramats slutscen öppnar till en
helt oviss framtid.
Scenbilder och belysning
Att få fram kulisser till femton bilder ter
sig som en övermäktig uppgift, visst!
Uppgiften är stor! Men våra scen- och
belysningskonstnärer kan sin sak! De
skapar med ljusets hjälp grandiosa färgade rum där Sonja Robberts växtfärgade
tyger kommer till sin rätt. Scenbildernas

skönhet med belysningsmästarnas färgsättning lever ännu kvar i själen!
Eurytmin
I många av scenerna lyfter eurytmin skeenden ut ur den fysiska tyngden och ger dem
översinnlig verklighet. Glada, tacksamma
och stolta kan vi vara över alla eurytmister
vi har i närområdet. De är vana att öva, öva,
öva, tills eurytmin själv blir synlig!
Publiken
Allt som sker på scenen skulle nog sakna
den rätta glansen om inte publiken skulle
infinna sig! Själv har jag sett dramerna på
andra platser. Ingenstans finns en sådan
publik som vi har på våra nordiska breddgrader. ”Vår” publik har gjort att dramaspelet i Kulturhuset på något vis har känts
helt speciellt. Dramernas handling förvandlas till inre händelse, till inre handling. Tack alla ni som har varit med!”
***
Kostymer och dräkter
Det första Aurora Klingborg Granstedt
börjar tala om är färgernas betydelse och,

säger hon, när det gäller andliga skeenden blir just färgerna tongivande. Då ser
vi genast scenerna inför oss där sylfer
och undiner fyller sinnen med glimrande
färger. Aurora ser till att dräkternas färger och former ger uttryck åt gestalternas
karaktärer. Då är det bra att ha fantasi
och konstnärlig känsla – Aurora har dem
i rikligt mått – och dessutom ett stort yrkeskunnande. Gertrud Klingborgs eurytmigarderob är skattkistan med mängder
av dräkter. De används som de är, eller de
går genom förvandlingar. En grunddräkt i
råsiden blir en korsriddare, en borgare, en
egyptisk präst och, och.... En utmaning var
att just de längsta gestalterna fick förses
med vingar i siden. Kostängseltråd formades till vingställningar! En del av kläderna
kommer ur medspelarnas eller Röda Korsets garderober. Man kan ana att Arne
Klingborgs geniala "handstil" lyser igenom
i dräkternas färg- och formgivning och
därigenom blir en del i scenografin.
Tal
Eila Väisänen kommer från Helsingfors
med finska som modersmål. Hon skulle
först bara vara med och läsa lite grand.
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Nu är det fjärde året i rad hon bidrar
meden röst åt anden Lucifer. "Har inte
talandet i sig en benägenhet att bli luciferiskt?" frågar jag. Genast tonar hon fram
ordet GUD så det ”luktar” självhävdelse.
Sedan tar hon om det men lägger ordet
på en bädd av luft och värme istället och
genast blir det genomskinligt-frågande.
Den kvalitén har hennes tal samtidigt
som det är enastående kraftfullt. Ja, hon
övar väldigt mycket för sig själv och kommer flera gånger om året hit till Järna till
repetitioner. Hon upplever uppgiften som
en stor utmaning och märker hur den allt
djupare förståelsen av innehållet befruktar bemödanden att gestalta rollerna.
Jag talar med Per Linden Tell som spelar Johannes Thomasius, en av huvudrollerna i dramerna. Han har en gedigen utbildning i talgestaltning bakom sig – det
var i England, Forest Row – och hade en
stor längtan att utveckla det levande ordet när han kom tillbaka till Sverige. Han
ville sätta upp någonting tillsammans
med andra, Parsifal t.ex. Då mötte han
Hans Lindmark och arbetet med Mysteriedramerna. Det blev till en början några
bilder man studerade in och gick på små
turnéer med. Han är lycklig över utvecklingen projektet tagit och tycker om Mysteriedramernas språkdräkt, men framför
allt: ”Det vi gör har en ockult betydelse,
det känns viktigt för Sverige, Norden,
speciellt nu när vi upplever det arimanska i tiden i stort sett överallt.”
Musiken
Lennart Nilo säger om musiken i dramerna (ur introduktionsskriften, Själarna
vaknar):
”I mina kompositioner till Rudolf Steiners mysteriedramer har jag försökt att
leva mig in i de stämningar som lever i de
olika scenbilderna. Enstaka ledord har
blivit ledstjärna till hur jag har försökt
att utforma musiken. En scenbild har jag
upplevt som ”dramatisk”, en annan som
”ljus”, en tredje som ”högtidlig” o.s.v. Jag
har strävat emot att musiken ska förbereda en stämning till scenbilderna och
även skapa en adekvat efterklang. Med
musiken har jag velat skapa en ”ram” till
bilderna. Det krävs stor koncentration,
när man ska följa Rudolf Steiners texter i
Mysteriedramerna. I dramernas förlopp,
som kräver en stor vakenhet av åhöraren, kan musiken bli en sorts vilopaus,
där texterna får möjlighet att ”sjunka in”
och bearbetas mer känslomässigt, som
en ”stämning”. Jag har arbetat mycket
med öppna kvinter, utan fullständiga treklanger i musiken, med målsättningen
att skapa just en ”öppen”, inte så definitiv
karaktär. Ofta slutar kompositionerna i
en sorts frågeställning, inte ett slut, utan

en fortsättning....något som leder in i det
okända...det outforskade...”

Upprop

Framtiden

Kära dramavänner!

Ulrike von Schoultz, producenten: ”Arbetet med dramerna har väckt funderingar:
När man övar in ett drama med femton
bilder skulle man kunna tro att det uppstår känslan av helhet först när alla scener är på plats och spelas efter varandra.
Så är inte fallet med R. Steiners mysteriedramer. Helhetens liv och substans
lever i varje del, i varje scen, ibland i enskilda repliker, i orden. Det som uppstod
vid några tillfällen som kvalitet mellan
publik och dramahändelse visar på en
realitet i dramerna som överstiger det vi
för övrigt är vana vid att få uppleva på
en scen. Kan det vara så att dramerna
tillsammans utgör en levande helhet, en
levande kroppslighet för antroposofin?
Den frågan föranledde Michael Debus att föreslå en rad bilder – utvalda
ur alla fyra dramerna, som skulle formas till en ny dramahändelse framöver:
”Antroposofins väsen –” (med sceniska
bilder ur R. Steiners mysteriedramer).”

Att få arbeta och framföra Rudolf Steiners Mysteriedramer på det levande
sättet vi har fått göra, har varit en stark
upplevelse. Man skulle kunna tänka: Bra,
nu har vi gjort det och projektet kan avslutas. Även Michael Debus besök har
varit många. Visst, han har gjort ett gott
arbete, men det får räcka nu. Och vad
gör vi med den levande relationen till
antroposofin och Mysteriedramerna
som har vuxit fram under arbetets gång?
VI VÅRDAR OCH UTVECKLAR DEN
VIDARE!
Tack vare det sättet vi har kunnat arbeta med dramerna har antroposofin
för många blivit en fördjupad verklighet. Därför har vi förbokat Kulturhuset mellan den 25 till den 3o juni 2o17.

***
Ett tack
För att vara med i projektet har deltagarna lämnat andra förpliktelser bakom sig,
arbete, familj och mycket annat. De har
ställt sig till förfogande för en annan –
och efter genklangen att döma – tydligen
helt aktuell spiritualitet. Tack vare dem
alla fick vi under dramadagarna uppleva
sanna, läkande ord och bilder som tidsanden Mikael har ställt in den värld vi
alla lider och lever i.
För den gåvan ni skänkte, ett varmt tack
till: Stig Ahlsmark, Ralph Cederkvist, Thea
Christiansen, Elisabeth Chyle, Walter
Chyle, Anders Engqvist, Michael Debus,
Brigitte Deck, Hans Fors, Inger Hedelin,
Ulrich Hoffmann, Marianne Kleiser Fors,
Aurora Klingborg, Johanna Korppi, AnnaGrethe Kumlander, Maria Linden Tell,
Hans Lindmark, Alexander Meyers, Karin
Micha, Sinikka Mikkola, Vilhelm Montan,
Hasse Neideman, Lennart Nilo, Mats-Ola
Ohlsson, Elisabeth Poignant, Yvonne Rademacher, Christhild Ritter, Ulrike von
Schoultz, Anders Skånberg, Lily-Ann
Stoltz, Per Linden Tell, Lijliana Teofilovic,
Markus Tibbling, Kristina Tucinska, Jürgen Vater, Liselotte Vater, Charlotte Veber
Krantz, Torgny Walldén, Anna-Lena Widén, Eila Väisänen, Ulf Wagner, Bertil Wilson, Elisabeth Winbladh, Gustav Winkler,
Janecke Wyller, Helena Wätte, Antonius
Zeiher, Fabienne Zoth.

Temat blir: ”Antroposofins väsen är på
väg – med sceniska bilder ur R. Steiners
fyra Mysteriedramer”
Vi spelar en sammanhängande väv av
bilder ur dramerna (sammanlagt ca
åtta speltimmar), Michael Debus håller föredrag och vi övar konstnärligt
med utgångspunkt i den antroposofiska
skolnings
vägen. Jürgen Vater har översatt boken ”Maria-Sofia, det kvinnliga i
mänsklighetens utveckling” av Michael
Debus. Det ger en bra fördjupning kring
frågor angående antroposofins väsen.
Grundlig forskning om Maria, Jesu
moder och världsvisheten Sofia slår en
regnbågsbro till antroposofins väsen i
människosjälen. Vi vill ge ut boken inför
kommande sommarmöte.
Dramernas gamla svenska utgåvor är
i behov av ett enkelt nytryck. Dessutom
behöver dramaproduk
tio
nen en konstnärlig fördjupning. Därför vill jag be alla
som vill och har möjlighet att bidra till
det fortsatta dramaarbetet!
Mysteriedramafonden ligger på
Ekobanken med kontonummer:
97oo1293735 och på ett konto i
Handelsbanken med namnet:
Mysteriedrama 6616 332 o93 328
Med varm hälsning och på återseende!
Ulrike von Schoultz

essä

Gäst på
kungligt bröllop
Göran Fant

Johann Valentin Andraeas Christian Rosencreutz alkemiska bröllop kom ut första
gången 1616. I år kan vi alltså fira dess fyrahundraårsjubileum. I samarbete med
bl a Alkemiska akademin hyllar Antroposofiska Sällskapet detta viktiga verk
i Ytterjärna Kulturhus 25-27 november i
år. Som en förberedelse publiceras denna
text av Göran Fant i ämnet.
”En kväll i påskveckan 1459 sitter
Christian Rosencreutz vid sitt bord och
mediterar som så ofta över de många stora
hemligheter Ljusets Fader i sitt majestät
låtit honom se. Han skall just bereda ett
påskalamm i sitt hjärta när han förfäras
av en våldsam vind. Han förblir dock i sin
meditation. När han känner att någon
knackar honom i ryggen och fortsätter
att dra honom i rocken vänder han sig så
småningom om.
Nu ser han en herrligt skön kvinna i blå
klädnad med gyllne stjärnor. I ena han-

den håller hon en gyllne basun, i den andra en bunt brev på allehanda språk som
skall bäras ut i många länder.”
Så börjar Johann Valentin Andraeas Christian Rosencreutz alkemiska bröllop, en av de
grundläggande initiationsskildringarna
i rosencreutzrörelsen. Den har genom
århundraden fascinerat många, bl a Leibnitz, Goethe och CG Jung.
Också för Rudolf Steiner var Christian
Rosencreutz en gestalt av avgörande betydelse, en av de viktigaste mästarna i det
andliga livet. Under den teosofiska fasen
betecknar han sin egen inriktning som
en rosencreutzisk väg, avvikande från den
traditionella teosofin.
Vem var Johann Valentin Andreae?
Men låt oss först betrakta den fascinerande gåtan kring författaren till detta det allra första kända dokumentet om Christian

Rosencreutz. Valentin Andreae var endast
nitton år när han 16o5 skrev den ytterst
märkliga imaginativa, initiationsskildringen om Christian Rosenreutz´ alkemiska bröllop (Chymische Hochzeit: Christiani
Rosencreütz. Anno 1459). Den trycktes alltså
först 11 år senare och hade då kompletterats av de två anonyma skrifterna Fama
Fraternitatis (1615) och Confessio Fraternitatis (1616) som skildrar ett brödraskap
grundat av CRC.
Givet omständigheterna är det förvånande med Det alkemiska bröllopet att
det visar en så djup insikt i en andlig invigningsväg. Är den nittonårige Andreae,
som ofta framkastats, i själva verket ett
medium för högre individualiteter? Eller
har han enligt en liknande teori använt
sig av en förlaga från textens jagberättare, den mer än åttioårige CRC som dött
över hundra år tidigare – en förlaga som
försvunnit, men som fört en underjordisk
tillvaro under drygt 14o år?
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Johann Valentin Andreae var inte vilken
ung student som helst. Uppväxtmiljön
var ytterst gynnsam: fadern och farfadern var synnerligen respekterade teologer och dignitärer på hög nivå i den luthersk-evangeliska kyrkan. Fadern var vid
sidan av sin teologiska kunnighet djupt
engagerad i alkemi. Modern betecknades
dessutom som den första kvinnliga apotekaren i Tyskland och som sådan mycket
framgångsrik och respekterad. Chymische
Hochzeit låter ana att sonen var en flitig
och uppmärksam besökare i hennes laboratorium. Även om den lutherska teologin stod i centrum för Johann Valentins
inriktning hade han också en betydligt
bredare, allmän bildningstörst som omfattade litteratur, musik, matematik och
naturvetenskap.
Det finns naturligtvis ingenting osannolikt i att en sådan, intellektuellt brådmogen, andligt avancerad yngling skulle
ha kunnat gestalta antingen en spirituell
nedteckning av ett i muntlig tradition förefintligt stoff eller själv, med konstnärlig
fantasi och astrologisk beläsenhet, dikta
denna sällsamma text. Han har rört vid
något som starkt levde i tidsstämningen
och med genial insikt skapat ett verk som
levat vidare genom århundradena.
Att han senare betecknar sitt verk som
ett skämt, ett ludibrium, och ironiserar
över dess spekulerande okritiska uttolkare och beundrare tar inte bort något av
dess värde. Möjligen stärker det i stället
känslan av att han inspirerats av krafter
som är större än han själv, något som gäller många konstnärer. I sin postumt utgivna självbiografi berättar han bl.a. om
sin ungdoms intresse för engelska skådespel, och det är välbekant att huvudmotiven i Andreaes skildring var bekanta i
England på 15oo-talet i den färgstarka
kretsen av män som träffades på The Mermaids Tavern i London. Den centrala gestalten där var Walter Raleigh, men också
Shakespeare frekventerade mötena. Utöver att detta ger en fruktbar infallsvinkel
till några av Shakespeares mest spelade
dramer, särskilt Stormen, öppnar det för
att Andreae skulle ha haft en version av
detta material som förlaga när han skrev
sitt verk. John Dees skrifter nämns också
i sammanhanget. Andreae skulle, enligt
denna teori sedan gestaltat detta grundinnehåll i sitt eget språk – de inspirerande dikter som ingår i skildringen torde i
varje fall vara av hans hand.
Men det kan inte heller uteslutas att han
mer allmänt inspirerats av de alkemiska
skrifter som fanns tillgängliga i hans fars
omfattande boksamling och i Tübingens
universitetsbibliotek, och ur detta material och med sin ungdomliga spontana fantasi fabulerat hela historien utan att riktigt

varit medveten om vilken verkan den skulle få och vilka djup han penetrerat.
Verket finns tillgängligt i olika svenska
översättningar, och under hösten kommer det alltså erbjudas en möjlighet att på
Ytterjärnas kulturhus se en scenisk version av den. Likväl kan myllret av bilder
och händelser te sig svårgenomskådliga.
Därför följer här en innehållssammanfattning med avsikten av klarlägga några
av handlingens huvudmotiv, inte minst
den alkemiska aspekten. Den läsning
som här presenteras är ytterst summarisk och kräver komplettering, nyansering, precisering och säkert också korrigering. Varför inte? Ett diktverk av den
här komplikationsgraden kan aldrig få en
definitiv tolkning.
I boken berättar således Christian Rosencreutz i jagform om en märklig upplevelse
han har i hög ålder. Under sju dagar år
1459, i sju steg, utspelas hans besök på ett
avlägset slott där ett i sanning blodigt och
sällsamt ”bröllop” firas.
Första dagen: Kallelsen (Tribulatio:
storm, rädsla. Preparatio)
Den sköna budbärerskan som kommer till
honom på skärtorsdagen är iförd en blå
klädnad med gyllene stjärnor. ”ein schön
Weibsbild deren Kleid gantz blaw, vnd mit gulden Sternen, wie der Himmel, zierlich versetzt
gewesen”. Hon räcker honom ett brev. När
värvet är fullgjort blåser hon i en gyllene
basun med sådan styrka att hela berget
ekar därav och CRC förlorar hörseln en
kvarts timme.
Hon försvinner härefter. Med sina stora,
sköna vingar översållade med ögon flyger
hon bort snabbare än en örn.
Darrande öppnar CRC brevet hon överräckt och finner en inbjudan till ett kungligt bröllop.
Men eftersom Djävulen ofta narrat honom tvekar han först: är budbärerskans
praktfulla skönhet och hennes inbjudan
ett bländverk? Först när han uppmärksammat att brevets sigill bär inskriptionen
In hoc signo † vinces (I detta tecken skall du
segra) förstår han att hon måste vara sänd
av goda makter. Brevet visar sig vara en
inbjudan till ett kungligt bröllop. Han förfäras, ty inbjudan innehåller också en varning. De ovärdiga som infinner sig kommer att råka illa ut:
Heut, Heut, Heut
Ist dess Königs Hochzeit
Bistu hierzu gebohren,
Von Gott zu frewd erkohren,
Magst auff den Berge gehen,
darauff drey Tempel stehen,
Daselbst die Geschicht besehen.

Halt Wacht,
Dich selbst betracht,
Wirstu dich nit fleissig baden,
Die Hochzeit kan dir schaden.
Schad hat wer hie verzeucht,
Hüet sich wer ist zu Leicht
”Idag, idag, idag
Konungens bröllop det är.
Om härtill född du är,
av Gud till glädje korad här
Så må till det berg du gå
Där tre sköna tempel stå.
Se upp! Du skall dig akta!
Dig själv må du betrakta,
Om ej du flitigt kunnat bada,
Bröllopet kan dig illa skada!
Du prövas skall på vågen:
är du för lätt, slå resan då ur hågen!
(fri översättning för rim och meter)
Är det inte högmod att tro sig värdig? Först
efter en sträng självrannsakan beslutar
han att i ödmjukhet hörsamma kallelsen.
Att han redan för sju år sedan fått höra
om bröllopet stärker honom, och hans astronomiska beräkningar har bekräftat att
det nu är tid (”in fleissiger nachrechnung vnd
Calculation meiner annotierten Planeten”).
När han somnar har han en egendomlig dröm: med otaliga andra sitter han
inspärrad och fängslad av tunga kedjor
i ett trångt, mörkt torn. En lucka i taket
öppnas och ett rep släpps ner av tjänare
till en gammal kvinna. Alla försöker få
tag i det för att hissas upp i ljuset. Men
trängseln blir stor, alla kämpar mot alla.
Många faller ner under tumultet och
mycket få lyckas nå upp. CRC själv blir
räddad bland de sista. Han har stått på
en sten i ett hörn, men som av nåd har repet svängt mot honom så han får tag om
det. Hans huvud rispas dock mot stenen
så han börjar blöda.
När han vaknar och inser att det endast
varit en dröm framstår innebörden för
honom: han kommer att få närvara vid
det hemliga, förborgade bröllopet, men
skadan som drabbat honom visar också
att besöket kan bli farofyllt.
Som bröllopsklädnad iför han sig en
vit linnerock, omgärdad med ett blodrött
band i kors över bröstet. På hatten sätter han fyra rosor, likaledes i korsform.
Färdkosten är bröd, salt och vatten.
Andra dagen: Vägen till slottet
(Preparatio)
I ett strålande vårväder, beledsagad av fågelsång beger han sig på väg. Ur sin glädje
sjunger han med hög röst en sång:
”Frew dich du liebes Vöglein
Dein schöpffer hoch zu loben…”
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(Gläd dig du kära lilla fågel/
och prisa högt din skapare.)
Vid vägen finner han en tavla som beskriver fyra olika vägar som leder till slottet;
en är omöjlig för dödliga, de tre andra är
farofyllda på olika sätt, men han måste
välja en av dem. När han grubblar över
vilken han skall ta får han syn på en duva
som jagas av en korp. Han springer efter
korpen för att om möjligt rädda duvan och
hamnar därvid på den längsta men tryggaste vägen. Att vända om är redan omöjligt, en kraftig vind hindrar honom när
han försöker.
Först i skymningen kommer han fram.
Slottet skall just stängas för natten. En
jungfru går runt och släcker ljusen. Men
mottagandet blir hjärtligt, han hyllas av
väktarna (klädda i himmelsblå) som en
särskilt efterlängtad gäst när han nämner
sitt namn.
En stor bullrande skara gäster har samlats i en stor sal. Han känner några av dem
som charlataner och bluffmakare. Deras
skryt under måltiden som de bjuds på
väcker hans avsky. När måltiden avslutats
inträder en jungfru i snövit klädnad. Hon
berättar att alla som skall delta i morgondagens vägning, när det skall avgöras om
de är värdiga bröllopsgäster nu skall föras
till sina sovgemak. De allra flesta vågar
underkasta sig provet, och de förs av varsitt ljus till sina rum. CRC och åtta andra
väljer däremot att avstå från vägningen
eftersom de inser sina brister. De stannar
kvar i salen och får där tillbringa en obekväm natt, fängslade av starka rep.
Även nu har han en dröm: en mängd
människor står nere i en dal. En tråd förbinder dem med himlen. Några hänger
högt, andra nära marken, några sår till
och med på den. En gammal man flyger
i luften ovanför dem och klipper av flera
trådar. De som hänger högt faller ner och
skadar sig illa, de som är längre ner dunsar bara lätt emot den. När CRC berättar
sin dröm för en av de andra i rummet ser
de den som ett vänligt tecken på att deras
försiktighet var en klok åtgärd.
Tredje dagen: Vägningsceremonin,
urvalet (Distillatio, Dissolutio), ödmjukhetens triumf
Många gäster har kommit till bröllopet
och nu prövas de. De vägs med sju olika
vikter. Av sammanhanget framgår tydligt
att det handlar om en variant av den klassiska morallärans sju dygder som står mot
dödssynderna, de som beskrivs av den
för Andreae så viktige senantike filosofen
Prudentius:
1. TRO - versus avgudadyrkan.
2. KYSKHET vs vällust.

3. JÄMNMOD vs vrede
4. ÖDMJUKHET vs högmod
(Humilitas-Superbia).
5. BEHÄRSKNING vs sensualitet
6. KÄRLEK vs begär
7. HARMONI vs söndring
(det är lätt att visa att det inte handlar om
de sju fria konsterna). Inte är det fråga om
någon intellektuell universitetsprövning: i
stället är det en process för att säkerställa
att gästerna har det rätta sinnelaget! Nyckelpassagen är när CRC fruktar att bli misstänkt för högmod vid bordsplaceringen
under tredje dagen och då hänvisar till
den fjärde vikten).
Endast åtta visar sig värdiga, alla de andra avvisas; några skrävlande charlataner
på ett mycket skymfligt sätt. CRC som
ödmjukt och i känsla av sin ovärdighet
har avstått. Men när han ändå erbjuds att
delta mot löfte att ej straffas om han misslyckas vägs också han. När det visar sig att
han väger upp alla vikterna och står kvar
sedan vågskålen dessutom tyngs ner av tre
män uppstår ett jubel. ”Han är det!” ropar
en av pojkarna som deltar i ceremonin.
Han får som belöning välja en ytterligare
bröllopsgäst. Så blir det till slut inalles nio
kvar av den myllrande skara som kommit i
hopp om att få övervara bröllopet.
”Många äro kallade men få äro utvalda”:
Matteusevangeliets liknelse om bröllopsfesten (kap 22) liksom den ödmjukhet
som hyllas i Luk 14: 7-14 är tydliga bibliska
referenser i tredje och fjärde dagens vägning med dess konsekvenser. De stränga
straffen som drabbar de ovärdiga uttrycks
också där (särskilt i Matt 22:13).
De nio som befunnits värdiga visas nu
all möjlig ära. De vandrar runt i slottet och
dess underbara trädgårdag och får se sällsamma underverk och alkemiska symbolvärld. Slutligen dukas en riklig måltid upp,
och de äter och samtalar med unga, visa
och vackra jungfrur. När CRC frågar den
jungfru som leder förloppet om hennes
namn avslöjar hon det i en komplicerad
matematisk gåta. Namnet är ALCHIMIA.
Fjärde dagen: Den mystiska döden (Albedo, Nigredo och Mortificatio)
Det är dagen för bröllopsmiddagen. Före
den umgås de nio med de mäktiga jungfrurna. Samtalet är mycket lekfullt och
muntert med ytterst ekivoka inslag – men
allt med en elegant, spirituell ton. Men så
småningom kommer den kungliga taffeln. Måltiden äger rum under en närmast
skrämmande tystnad. De vitklädda (alkemins albedo) tre kungaparen visar en stor
oro, och gästerna får lova trohet mot dem.
De kungliga byter så till svarta kläder (alkemins nigredo), deras gäster får svarta
kåpor och salen täcks av svart sammet.

Den förfärliga kulmination kommer när
alla de sex kungligheterna halshuggs och
läggs i kistor. Inledningsvis framträder
kungligheterna i vitt (alkemins albedo),
men så ikläds de helt svarta kläder (nigredo). På natten ser CRC (han är den ende
som har sitt rum mot havet) hur kistorna
i sex båtar var och en med ett ljus färdas
bort över vattnet.
Christian Rosencreutz och hans nio
vänner förundras över att bröllopsfesten
blivit så blodig.
Men på natten ser CRC ut över havet
som ligger utanför hans fönster. Det är
bara han som fått en sådan utsikt, och nu
ser han sex farkoster med kistorna som
färdas över vattnet och hur över varje kista
ett ljussken svävar.
Femte dagen: Havsresa till
berget Olympus
Genom den kloka och initiativrike page
som CRC tilldelats förs han ner i slottets
källare där kungens skattkammare finns.
Till sin olycka och utan egen förskyllan
kommer han ner till Venus grav och får se
henne naken. Han drar sig snabbt tillbaka,
men de fatala konsekvenserna av denna
händelse kommer att visa sig senare.
Nu reser de nio bröllopsgästerna i en
högtidlig flotta med många fartyg, omgivna av najader, sirener och tritoner som
besjunger kärleken.
Wer hat uns dann gezeuget?
Die Lieb
Waher seind wir geboren?
Die Lieb
Wie wären wir verloren?
Ohn Lieb.
”Vad har gett oss livet?
Kärlek
Vad åter oss benådat?
Kärlek
Av vad har vi fötts?
Av kärlek
Hur skulle vi gå under?
Utan kärlek”
CRC berörs starkt av musiken och av sirenernas ljuvliga sång. Han antyder att
Cupidos makt växer och blir större. Cupido är i berättelsen ett ständigt återkommande flygande, retsamt, ofta skämtande
väsen. Venus är hans mor, och misstanken
att någon trots förbud skall ha sett henne i
hennes nakenhet är det enda där han verkar bekymrad.
Jag överlåter åt läsaren att meditera över
detta för CRC:s öde i slutet så stora problem och dess innebörd. Men en varning:
CRC:s höga ålder framhålls ofta i berättelsen. Han har passerat det stadium där
sexualiteten är en stark frestelse. Mötet
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med den insomnade Venus handlar snarare om ett inträngande i en för mänskligt medvetande normalt otillgänglig
kunskapssfär som har att göra med livets villkor, med dödens och födelsens
mysterium. Vi får inte glömma att sirenerna som väsen visserligen innebär en
erotisk lockelse (som i Odyssén) men
också (exempelvis i Platons Staten) existerar i och ger erfarenhet av en andlig,
efter-döden-sfär.
Målet är en avlägsen ö, Olympos. Där
går de in i ett högt torn för att genomföra
det Stora Verket, Opus Magnum, en alkemisk process. Stoffen samlas och beredningen iordningställs.
Sjätte dagen: Magnum Opus:
Homunculus, Kungens och Drottningens
återkomst (Proiectio)
Den alkemiska processen, Det Stora Verket, genomförs steg för steg i sju stadier,
var och en på sin egen våning i tornet.
I en proiectio bereds en substans.
Ur denna uppstår en vit fågel, en Fenix,
Albedo
Dess röda blod framträder, Rubedo
Den bränns till aska, Nigredo
nu en lösning, Sollutio
Förtätas till en Coagula
Till slut kommer ur substansen två
sköna, men än livlösa varelser, ”homunculi”, en ny Proiectio: Brudgummen och
bruden, sponsus et sponsa.
Men för att själ och liv skall återuppstå
behövs ytterligare ett stadium. Detta varseblivs endast av CRC själv, som så att säga
uppnår ett åttonde stadium. Musiken spelar här en avgörande roll: en basun sätts i
de båda gestalternas munnar, genom den
sänds tre gånger för var och en av dem, en
eldstråle (elden som symbol för anden) ner
genom rören så att själen i sin trefaldighet
kan uppfylla dem. Först nu får de sina liv
och sina själsligt-andliga identiteter.
Först efter detta förverkligas återuppståndelsen, den nya födelsen. Maken och
makan, Sponsus et Sponsa, den unge
Kungen och Drottningen återvänder
från döden. Verket är fullbordat, betraktaren, läsaren kan ta emot det som uppenbarats.
Sjunde dagen: Återresan till slottet,
kröning, hyllning av den nu initierade
Christian Rosencreutz och hans åtta
medvandrare.
I en praktfull parad seglar båtar tillbaka
till Slottet. CRC hyllas och tackas särskilt
av den återuppståndne kungen som vördnadsfullt kallar honom sin far.
Men dit ledd av sin page, har CRC också
kommit nära och betraktat den nakna Ve-

nus. Inte helt oskyldig dock: en tavla utanför gravrummet innehåller en varning
som han inte tagit hänsyn till. Därigenom
har ett strängt tabu brutits. Straffet blir att
han måste avlösa den förre portvakten och
stanna på slottet.
Likväl återvänder han hem. Hur skall
detta förklaras?
Mystens återvändande till verkligheten.
Det alkemiska bröllopet slutar med att
CRC återvänder till sin vanliga existens.
Slutformuleringen (den nya svenska
översättningen är lite förvillande här)
innehåller en paradox:
”Hie manglen vngefehr zwey quart Bletlein, vnd ist er (Autor huius) da er vermeint er muste morgens Thorhüter sein,
heimkommen.”
Ordagrant: ”Här felas ungefär två sidor i
kvartoformat, och i tron att han dagen efter
måste vara dörrväktare, har han (författaren
till detta) kommit hem”
Det har spekulerats mycket om denna
motsägelse. För min del ansluter jag mig
till en mycket enkel tolkning. Berättelsen
börjar med en inre upplevelse: berättarjaget CRC samtalar på påskaftonen med sin
Skapare i ödmjuk bön. Den viktiga randanmärkningen här betonar: ”Författarens
meditation”.
(det är beklagligt att originaltextens
upplysande och strukturerande randanmärkningar fattas såväl i den nya svenska
som i de flesta andra översättningar).
Man bör alltså uppfatta de sju dagarna som en lång, initiatorisk meditativ
process. Den innesluter det tabuerade
mötet med den nakna Venus och straffet
härför. Men berikad med denna initiation, i insikt om att han är bunden till
uppgiften att tjäna den heliga orten,
återvänder CRC till sin normala verklighet för att fortsätta sitt liv i mänsklighetens tjänst. På samma sätt som den
antroposofiska initiationens kärna är
att i det yttre livet föra in erfarenheten
av det andliga i världsalltet till det andliga i människan.
Hur medveten om kraften i bildvärlden
i Chymische Hochzeit Andreae själv var
kan vi inte veta. Klart är dock att vi är i
mycket gott sällskap om vi i detta alkemiska mysterium finner en sällsam tillgång
till en hermetisk sfär.
En av många mystifikationer i Chymische
Hochzeit är när CR frågar den jungfru
som leder bröllopsceremonin om hennes
namn. Hon svarar med en matematisk
gåta som först Leibnitz löste en mansålder senare. Ofta återges talserien felaktigt,

men om man läser gåtan noggrant får man
siffrorna och namnet nedan:
1 11 3 8 9 13 9 1
A L C H I M I A

Det förvillande är att den trettonde bokstaven i det vanliga latinska alfabetet förvisso är M. Men L (som enligt gåtan skall
vara 2 mindre än M, alltså 11) måste man
läsa enligt det äldre latinska alfabetet där
man inte skilde mellan I och J varvid den
satisfieras med 11. Tvärsumman blir alltså
55 som berättelsen säger, inte 56 vilket oftast anges (om andra bokstaven i namnet
skulle satisfieras med 12) och skulle innebära antingen att matematikern Andreae
skulle ha gjort ett räknefel eller att vi står
inför ett tryckfel i originalupplagan.
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Hur kom
du till
antroposofin?
Göran Nilo och Bo Werner Eriksson
Forum stämde träff med Ursula Flatters
för ett samtal som kom att handla om
hennes personliga orientering i antroposofin. Ursula Flatters är en antroposofisk
läkare som har tagit plats i den svenska
offentligheten. Texten är en transkription från samtalet.
Del 2 av 2.
Del 1 publicerades i Forum nr 2-2o16.
BE: Kan du berätta hur du gick vidare?
UF: I paushalvåret var jag på Lukaskliniken i Arlesheim, Schweiz och praktiserade
och fortsatte också med konst och eurytmi där. Där mötte jag bland annat läkarna
Rita Leroi och dr. Lorenz.
Den senare var ledare för medicinska
sektionen. Jag tyckte inte om Lukaskliniken, tyvärr. Jag var besviken, det behövdes ganska mycket kraft och jag var
ju inriktad på Sverige, rättare sagt frågan fanns om jag skulle fortsätta i Sverige eller inte. Jag upplevde att änglarna
var lite med.
Jag hade naturligtvis en väldigt intensiv upplevelse med familjen Kumlander
kring dramat med Håkan de där tre månaderna. Som en slags efterklang åkte jag
till Sverige sommaren 1978, det året han
dog. Det är väldigt märkligt, jag träffade
Jackie (Swartz) i Vita Huset (Rudolf Steinerseminariet), jag gick ut ur Vita Huset
och träffade Einar Berg (läkare som var
med i klinikinitiativet) och så hörde jag
mig säga, nu ska vi börja ett studium.
Kristian Holmberg var också med, vi
träffades och studerade tillsammans. Jag
tror att det var den smala bron som räddade Vidarkliniken, annars hade läkarna
gått skilda vägar. De var så olika.
Det var inte precis mitt beslut att komma hit. Vid det sista passet där i Tyskland – jag är lite speciell – beslutade jag
mig för att fresta änglarna lite för att veta
om det var rätt att flytta till Sverige eller
inte. Så jag sa: hör på nu ni änglar, jag
kommer att agera enligt följande. Som nr
1 ska jag singla slant om det ska bli Sverige eller inte. Nr 2: jag ska inte ansöka
om uppehållstillstånd enligt formella
regler utan jag ska bara åka till Sverige
och fråga om de vill ha mig.

Om de inte vill ha mig åker jag tillbaka.
Så myntet visade Sverige och sedan gick
jag till polisen i Sverige och bad om uppehållstillstånd direkt, istället för att enligt
reglerna söka via Tyska
Ambassaden, och jag fick det faktiskt!
Min tolkning blev att det var meningen.
BE: Som ett grekiskt sätt att tolka ödet.
UF: Jag tycker det är lite kul för att jag
verkligen menade det, så jag kan någonstans förstå att ödet verkligen griper in.
Jag menade hundraprocentigt att detta
inte ska vara någon lek utan jag bestämmer mig motsvarande ödets vinkar.
Direkt efter detta flyttade jag till Sverige
och då började kampen för kliniken.
GN: Men du var legitimerad läkare i Tyskland, men inte i Sverige?
UF: Ja, men på den tiden var ju Tyskland
inte med i EU, så jag fick göra om hela
läkarexamen. Innan dess fick jag göra
språkprov.
GN: Hade du lärt dig svenska?
UF: Ja, jag var ju här tre månader och
så en månad till och jag bodde hos Åke
(Håkans far) och han talade jättevackert
för mig med sin klingande röst. Jag har
aldrig gått på någon svenskkurs. Jag läste
Selma Lagerlöf och jobbade på Robyggeaffären i Stockholm en månad i december. Januari 1981 gjorde jag språkprovet
och i början av februari gjorde jag hela
läkarexamen på svenska.
GN: Det var ju extremt snabbt!
UF: Ja, det var en ansträngande sak, där
fanns bland annat polska läkare och så
vidare och en del klarade sig, andra inte
och de grät för hela deras öde hängde på
detta. Det var tre dagar, en skrivning på
förmiddagen, en på eftermiddagen.
GN: Det verkar som du tar sådant med
vänstra handen!
UF: Inte riktigt, egentligen har jag en
slags examensrädsla, jag tycker inte om
prov, vem gör det! Det finns de som gör
det, men jag gjorde det inte. Jag kunde
vara rädd men jag klarade det alltid. Nu
när jag ser tillbaka är det tydligt.
Sedan började jag jobba på långvården,
Södertälje sjukhus, det var väldigt roligt
med bland annat dementa patienter. Jag
hade 6o–7o patienter under det vikariatet. Sedan gjorde jag AT- tjänstgöring och
under tiden pågick förberedelserna för
kliniken. Det blev alltså 2,5 år sammanlagt och sedan hade jag legitimationen. I
mitten av 1982 var jag klar vid 27 års ålder.
Jag hade också patienter på Seminariet,
det var ett stort behov bland alla eurytmister och andra människor. Det var un-

der ca 4 år. Jag hade lärt mig mycket om
antroposofisk medicin, bland annat på
Lukaskliniken, men man får ju själv erövra praktiken efterhand om man är lite
modig och änglarna är med oss. Syster
Märta (Arman) var ju där och av henne
kunde man lära sig mycket, hon hade ju
en omfattande praktisk erfarenhet speciellt av enklare slag av behandlingar.
Så nu var jag inne i klinikkretsen som
var dramatisk på olika sätt. Där fanns ju
en väldig vilja men också väldigt olika
människor. Det var faktiskt chockerande
att de kunde bråka så mycket. Jag hade
aldrig upplevt sådana konflikter förut.
Det blev en helt annan fas i livet. Jag komdirekt in i styrelsen och är fortfarande
styrelsemedlem. Jag tror det har blivit 33
år nu. 1985 startade vi kliniken. Det var
ju verkligen ett äventyr! Man kan lära sig
mycket av livet.
Jag tänker ibland att man måste vara lite
dum för att göra något stort. Man fick inte
fundera för mycket. De som gjorde det
stack. Man måste liksom hänge sig åt en
slags framtid som man inte kunde fylla
ut, men som vi stod till förfogande för.
Jag tyckte det var otroligt ansträngande
att tillsammans med de andra starta den
där kliniken, men samtidigt var det väldigt stort.
Ingen av oss kunde starta ett sjukhus!
Vilka var vi, jag själv var 3o år. Men det
var en sådan inspiration och en stark och
färgrik konstellation av människor! Utan
pengar, utan försäkringar, utan allting.
Nu började kampen för medicinerna.
Jag träffade Gertrud Sigurdsen, min första socialministerkontakt, när jag var 29.
Jag bad henne att fixa medicinerna som
vi just nu fortfarande håller på med. Jag
hade ett jättestarkt möte med henne. Socialdepartementet var på besök på en
studiedag, jag tror det var 1983. Vi hade
precis börjat bygga, det fanns en bygggrop. Vi åt lunch och jag hamnade bredvid henne. Jag vet inte hur det gick till för
jag var ingen betydelsefull person precis.
Sedan gick vi till byggropen, jag kom ihåg
hennes lackskor och hennes lackhandväska och så stod vi där i leran. Någon
höll tal. Plötsligt känner jag en klapp på
ryggen och så säger hon: ”Flicka, säg någonting, gå fram!” Och så gick jag fram
och sa någonting och kom sedan tillbaka
och då klappade hon mig på ryggen och
sa: ”Fortsätt flicka!” Sedan tillsatte hon
alternativmedicinut
redningen som var
starten med den här processen som vi
fortfarande håller på med. Hon hjälpte
oss verkligen. Det var ju en massa rövarhistorier där i början. Bland annat kom
Socialstyrelsen en dag för att göra husrannsakan. Jag råkade vara ensam just
den dagen. Det var ju Christian Osika,
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Einar Berg och jag som startade kliniken.
Av en tillfällighet var de inte där, jag var
ensam och så ringer det från receptionen:
Socialstyrelsen är här! Jag visste direkt
vad det handlade om: de skulle leta efter
de förbjudna antroposofiska injektionspreparaten.
Kort och gott, de höll på i timmar och
vände på varje låda, men de hittade inga
antroposofiska injektionspreparat. De
blev klara och åkte och jag ringde omedelbart till regeringen och informerade
om att Socialstyrelsen har varit här och
gjort en husrannsakan. De frågade tillbaka:
”Hittade de något?” Jag svarade: ”Vadå,
det är ju förbjudet!” Och då visste de att
man inte hade hittat något.
De första 7 åren av klinikens verksamhet
var oerhört krävande men också inspirerande. De första avtalen började komma,
men vi hade mycket låga löner, men det var
väldigt inspirerande på ett sätt.
Men nu, då jag var 37 år, kände jag att
jag var ganska trött. Och min mamma
dog då. Hon hade cancer och jag hade
många samtal med henne, hon var ju inte
antroposof men nu kom många existentiella frågor. Hon hade ett sätt att se på
mig som hon ville förmedla, den andra
polen var Åke Kumlander, hur han såg
på mig. Han drev alltid på den andliga sidan, ”jag älskar dig mest när du är trött
och ansträngd” ungefär. Och min mamma intog den andra polen – hon sa: tänk
på den lilla Ursula, du måste hänga med,
du kan inte bara storma på. Detta speglar
egentligen att jag senare insåg att jag levde kvar i ett slags chocktillstånd. Jag levde liksom i två plan som inte var helt integrerade. En del av mig hängde inte ihop
med en annan del. Jag kände att nu måste
jag göra någonting. När hon dog hörde
jag den där rösten igen. Vi hade verkligen
starka samtal för hon hade i sin tur kommit lite närmare antroposofin, som hon
ju tidigare inte haft något förhållande till.
En väldigt vacker människa, det var väldigt vackert!
Men jag var ganska utmattad. Så jag var
mitt i en livskris och jag beslutade mig för
att inte besluta mig för någonting under
minst ett år, för det skulle säkert bli fel.
Efter ett år beslutade jag mig pang bom
för att nu ska jag göra eurytmi. Så jag gick
bland annat till Gertrud Klingborg. Hon
tittade allvarligt på mig och var inte alls
förvånad och sade: det har jag vetat länge.
Jag fick hoppa över ett år för jag hade
ju redan gjort mycket eurytmi. Jag ville
egentligen bara gå ett år, men jag gick tre.
GN: Gick du då på heltid?
UF: Ja det gjorde jag, men det var ju inte
heltid för mig. Jag gjorde ju helt andra sa-

ker också.
Jag hoppade över eftermiddagsundervisningen ibland och hade patienter på
sena eftermiddagar och lördagar förutom
i slutet av 4:e året då jag helt ägnade mig
åt utbildningen. När den var klar var jag
tillbaka på kliniken. Men eurytmin betydde mycket för mig. Apropå antroposofi, det var en fördjupning. Det var otroligt
lustfyllt för mig. Jag hade ju aldrig upplevt att någon lärare brydde sig om mig
och för första gången i mitt liv fick jag erfara det. Jag var otroligt glad över att läraren kom varje morgon och hade funderat
över vad vi skulle göra. Det var jättestarkt
för mig att de liksom tänkte på oss. Jag
var helt rörd, jag hoppade upp ur sängen
varje morgon. Jag hade inga som helst
kriser under utbildningen. Sedan gick jag
tillbaka till kliniken och fick möta svårare saker. Det finns många människor
som har spelat en stor roll för mig. Jag var
länge i styrelsen för Antroposofiska Sällskapet vilket jag började i tidiga 3o-års
ålder. Jag gick in i Högskolan när jag var
25. Det gick inte innan olyckan. När jag
var 22 tänkte jag att jag måste vara med i
Högskolan och det var här i Sverige. Håkan var ju sjuk den julen, i december gick
jag en promenad med Åke på Djurgården
och vågade ställa en fråga jag burit på
länge: vad tänkte han om att jag ville gå
med i Högskolan. Han pekade bara på en
tall och sa: ”däruppe sitter din vilja!” Det
var hans svar, vilket betydde nej.
Sedan kom hela den väldiga upplevelsen med Håkans död. Sedan gjorde jag
färdigt examen och började jobba som
läkare och då tyckte jag det var dags. Jag
tyckte att det var en svår miljö i den första klasstimmen i Dornach, så mörkt och
mystiskt. Styrelsen för Goetheanum som
kom in i svarta kläder. Det var åttonde
timmen och jag fick mantrat och gick hem
och började jobba med det och himlen
öppnade sig. Det var bara helt underbart
– på en gång. Det var ett igenkännande,
jag tror det är det största igenkännande
jag upplevt i mitt liv. Det finns ingenting
i mitt liv som någonsin varit starkare än
Högskolan. Till och med antroposofisk
medicin är nummer två. Det är en sådan
mänsklighetsimpuls även om den ännu
inte helt har regnat ner. Jag har ju sedan
länge ansvar för högskolearbetet i Umeå.
Jag trodde att jag skulle sluta förra året,
men då fick jag en upplevelse som har
med Högskolan att göra. Den är så vacker
att den kanske passar för en avslutning på
denna intervju.
Jag var väldigt ansträngd då, det var ju
en intensiv debatt i media, jag hade patienter och föreläsningar och allt på en
gång. Så jag var väldigt ansträngd och då
åkte jag till Umeå och fyllde 6o år i janua-

ri. De hade bjudit mig en dag innan själva
klassarbetet, de ville gå ut och äta med
mig. Inte en enda högskolemedlem fattades! Så bjöd de mig på restaurang, det
var en gåva, men det var inte det viktiga.
En sådan kärlek! Och den var inte emotionell, det var så intressant. Det var upplevelsen av en gemensam spirituell substans och jag hade egentligen åkt dit för
att säga att nu är det dags för mig att sluta,
eftersom jag hade varit där så länge. Men
jag kände: något sådant har jag aldrig
förr upplevt. Och sedan kom jag tillbaka
i april tror jag och igen tänkte jag att jag
nog bör sluta. Men då upplevde jag att det
var som en blå mantel som kom från dem
och det har jag senare berättat för dem.
Det kändes som en riktig och verklig
andlig substans. Jag vet inte om jag kan
förklara det, men det var liksom en upplevelse av att det finns någonting som heter
’bröder och systrar’ som är på riktigt och
som inte har med privata relationer att
göra. Det var verkligen som en substans
som de gav till mig och som ingen annan
gav till mig. Och de visste det inte ens.
Och då tänkte jag: nix, jag ska fortsätta ett
tag till. Jag måste undersöka vad detta är.
Som ett slags under.
Jag betraktar mig som Sveriges lyckligaste läkare på grund av relationen man i
den antroposofiska medicinen kan ha till
sina patienter. Det är skakande. Vidarkliniken fanns och på det sättet har jag fått
vara läkare.
Det är inte alltid särskilt bekvämt, men
det är ju fantastiskt! Jag kunde i stort sett
göra vad jag ville – sämst betald, men
lyckligast! Det är otroligt att få träffa så
många människor, de är helt klart mina
lärare.
BE: Jag skulle vilja ställa en fråga till om
du orkar? Varför är det inte självklart att
den antropo
sofiska medicinen blir erkänd, det borde ju vara självklart. Men
det är det inte och då uppstår frågan varför och vad kan man göra? Jag har tagit
del av din skildring av Järna Akademi
där ni vill ge viss bildning och kunskap.
UF: Varför är det så svårt med medicinen? I grunden är det faktiskt en mikaelisk fråga och vad är då det? Det har allt
tydligare gått upp för mig att Mikaels
kamp handlar om att vi måste lära oss att
kunna tänka det spirituella. Det betyder
att vi inte måste låta vårt tänkande bestämmas av hjärnan. Jag tycker det är intressant att materialisterna säger att tänkandet kommer ur hjärnan och jag tycker
ibland att det faktiskt gör det, krumelurer
som håller sig väldigt nära materien och
det rationella. Huvuduppgiften är att vi
måste spiritualisera tänkandet och när
man använder begreppet tänkandet får
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många människor antipatier för de tror
att man menar något abstrakt.
Men jag menar att tänkandet ska ut ur
det abstrakta och upptäcka sitt liv och
att exempelvis alla blommor är tankar.
Det är liksom ett tänkande som blir lätt
och ljust och rörligt och som då uppfattar bland annat det levande där läkandet
utspelar sig. Det tänkande som vi framförallt möter inom vetenskapen idag, inte
minst inom det medicinska området, är
så materialistiskt att det inte uppfattar
det levande. Då kan det bli hånfulla yttranden och kallas för bakåtsträvande när
jag säger att vi ju måste läka människorna
med växter. För dem är växterna något vi
lämnat idag. För oss inom den antroposofiska medicinen är de något som bär på
en stor potential som vi gradvis försöker
förstå och bereda som utgångspunkt för
framtidens mediciner. Man måste se allvaret i att det inte finns förutsättningar
för att uppfatta det levande om man inte
utvecklar sitt tänkande, ett mikaeliskt,
rörligt tänkande. Och att det tänkandet
faktiskt alltid är etiskt eftersom det innehåller hjärta, har en koppling till hjärtat.
Det går inte att tänka ”mikaeliskt” utan
att hjärtat är med. Det är för mig antro
posofins viktigaste uppdrag, att vi inte
sover bort det, för vi är inte fria om vi inte
befriar vårt tänkande. Om vi inte kan det,
blir vi fångar i vår egen hjärna.
BE: Om jag förstått dig rätt har du en vision om att man kan förmedla det genom
bildning, eller hur?
UF: Vi har nyligen startat Järna Akademi
där vi formulerat att vi egentligen vill att
människan, den som du innerst inne är,
kommer till uttryck i ditt liv. Att det inte
är en splittring mellan det inre livet och
de roller och uppgifter som att man har i
det yttre livet. Och det betyder egentligen
att man som bildningsideal har något liknande det Waldorfskolan har, nämligen
att man hjälper människor att hitta den
de är. Att man utvecklar potentialen som
ligger i varje människa på det sättet den
vill bli till. Och att bildning inte är att vi
bildar fröet, utan att vi skapar förutsättningar för tillväxt. Och rent metodiskt
är det för mig en stor fråga. Om man till
exempel utbildar läkare måste man förmedla erfarenheter och kunskap, men
samtidigt måste det finnas ett utrymme
för individen att gå sin egen väg. Jag upplever att det är som det var i Efesus (grekisk mysterieplats) att kunskapen utvecklas i något sorts samtal och inte som ett
docerande.
Det tycker jag är ganska stort och jag
tror faktiskt att vi är blinda för hur illa
det är när våra roller definieras för starkt
utifrån och att det finns för lite utrymme

för individens kreativitet i arbetslivet. Det
kan leda till en stressande anpassning
till samhället och dess konventioner och
grupper som står i konflikt med det som
vi egentligen vill och kan.
BE: Det låter bra! Jag tror det är viktigt att
det finns en gemenskap där man kan dela
med sig.
UF: Absolut! Vi behöver utveckla förmågan att dela med oss, att lyssna och att
vårda vad vi fått ta del av. Det är också
väldigt viktigt att jag inte tror att jag kan
ge framtiden utan jag kan vårda fröet som
kommer att finnas efter mig. Jag kan inte
bestämma vad andra människor ska göra,
men jag kan hjälpa dem att växa. Egentligen är ju Högskolan för Antroposofi inget
annat än att fånga in framtidskraft och få
den att växa på jorden.
BE: Du har ju inte varit med på de senaste
årsmötena i Sällskapet. Just det du tar
upp nu är just frågeställningar som levt
på årsmötena och i samband med andra
möten inom Sällskapet.
Frågan har ju varit hur Högskolan ska
kunna bli mer verksam så att medlemmarna i Sällskapet blir mer entusiastiska. Frågan om att Högskolan är för
lite synlig kommer upp hela tiden. Det
du talar om är ju en högskoleuppgift.
UF: Jag tycker det är otroligt viktigt att vi
inte uppfattar det som en mission. Det är
verkligen en gåta hur Högskolan kommer
att vilja finnas och hur vi kan bereda den
vägar. Jag har prövat en del. Jag har deltagit i meditationsträffar en del helger och
kan berätta lite om en som jag har gjort
tillsammans med min vän Alexandra
Traun från Österrike. En helg lade vi upp
metodiskt så att vi bjöd in en ganska liten
krets så att man verkligen skulle kunna
mötas under två dagar, jag tror det var
tolv deltagare. Sex av dem var antroposofer, sex var inte det. Jag skulle göra övningar och Alexandra skulle fylla på med
annat, hon är väldigt duktig på sociala
processer.
När vi började gav jag instruktionen:
nu kommer vi att göra olika meditativa
övningar och källan finns i Högskolan
för Antroposofi. Jag kommer inte att ge
er dessa mantran, men jag kommer att
erbjuda övningar som kommer från min
bearbetning av dem. Take it or leave it.
Och så tog jag motiv ur första klasstimmen som jag själv hade bearbetat och
gjorde det som var möjligt i en grupp.
Och min fråga var: om det här är allmänmänskligt måste alla människor kunna
hitta det i sig. Om inte så kommer de att
avböja det och det gjorde de faktiskt inte.
Det blev ett par mänskligt djupt berörande dagar istället. Så jag är full av undran:

vart vill vår stjärna, den som lever i Högskolan för Antroposofi, leda oss? Vad vill
den av mig? Av var och en av oss?
*
Redaktionellt förtydligande:
I del 1 av samtalet med Ursula Flatters
som publicerades i Forum nr 2 2o16, har
en olycklig formulering kunnat tolkas
som att U Flatters var ensam om att starta
Vidarkliniken. Givetvis var hon bara en
av flera personer som deltog i sjösättandet av detta initiativ.

4e Mysteriedramat, 2a bilden, Maria och Luzifer
Foto Mats-Ola Ohlsson

4e Mysteriedramat, Egypten
Foto Mats-Ola Ohlsson

4e Mysteriedramat, Strader och Ahriman
Foto Mats-Ola Ohlsson

Stegen upp till alkemins tempel
Bilden på stegen upp till
alkemins tempel är häntad från
Michelspachers Cabala (1616):
Alkemikern är blind tills han
följer den merkuriala haren som
leder honom till trappan.
De sju trappstegen betecknar
stadier i en alkemisk
process: CALTINATION –
SUBLIMATION–SOLUTION–
PUTREFACTION–
DISTILLATION–
COAGULATION–TINCTUR
Bergspalatset är inställt i en sfär
med djurkretsen och de fyra
elementen
Över porten ses fenixfågeln

Titelsidan på första upplagan av
Chymische Hochzeit
Man kan notera att det inte
finns något författarnamn. Den
latinska devisen:
”Mysterier som offentliggörs
förlorar sitt värde och det som
profaneras sin nåd.
Släng därför inte pärlor för svin
och strö inte rosor för åsnor.”
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Nya initiativ i
Kina
Örjan och Christine Liebendörfer
Just nu är vi tillbaka i Kina för tredje
besöket på bara ett år. Nu redan andra
gången i Zhengzhou i centrala Kina där
vi var senast i påskas. Här finns vår mycket driftige vän och värd Mr Mo som även
besökte oss i Lund i maj på en rundresa
i Norden. Mycket av det som händer här
utgår från Mr Mo:s visioner och entreprenörskap. Han har tidigare varit skoldirektör för en stor del av stadens skolväsende men har hoppat av för att satsa på
att utveckla alternativa skolformer och
föra in nya impulser i det kinesiska skolväsendet. Med ett sällsynt brett nätverk
i det officiella Kina har han redan börjat
sätta Zhengzhou på kartan. Man bör dock
veta att Zhengzhou är lite av mitten i mittens rike, i varje fall akademiskt sett. Här
finns ett stort universitet och här låg Kinas huvudstad under många dynastier.
Läget vid gula floden är extremt centralt
och Zhengzhou är bland annat nav för det
kinesiska snabbtågsnätet. För kineserna
är detta det riktiga Kina, till skillnad från
det västtillvända Shanghai och provinserna i södra Kina. Här syns nästan inga
västerlänningar och inte ens IKEA har
etablerat sig, trots en befolkning på mer
än 1oo miljoner i provinsen Henan. Förutom en mindre skola som Mr Mo redan
driver som en waldorfskola har han nu
tagit över ansvaret för en stor privat skola
som ligger i en community i utkanterna
av Zhengzhou. Skolan är bara några år
gammal och startade med ett Montessorikoncept som är FN-sanktionerat och
kallas MMUN (Montessori Model United Nations). Skolan har en väldigt fin
och modern byggnad med alla lokaler
som behövs, egen idrottsplats, sporthall
etc., men bara 49 barn för tillfället. Mr
Mo planerar att till hösten 2o17 bygga på
med Waldorfklasser, kanske världens
första skola med Waldorf- och Montessoriklasser i samma skola? Dessutom är
tanken att bygga ett utbildningscenter
med lärarutbildning. Det är uppenbart
att Mr Mo och kretsen runt honom tänker
väldigt strategiskt och att det finns gott
om resurser i bakgrunden. En av de viktigaste sponsorerna och stöttepelarna för
projektet är en kvinna som är ansvarig
för provinsens största förskoleverksamhet med över 5ooo barn, bland annat den
stora förskolan som ligger granne med

skolbyggnaden. Hon tog för övrigt initiativet till en Waldorfkonferens redan 2oo7
och gläder sig åt att det börjar ta fart nu.
Det som inleddes i våras och nu fått
sin fortsättning, är en systematisk uppbyggnad av utbildningscentret med en
serie kurser för lärare och förskollärare
där bland annat vi bidrar med en kurs
denna sommar. Samtidigt håller Stephen
Spitalny från USA kurs för förskollärare
och Christof Wiechert, f.d. ledare för den
Pedagogiska sektionen vid Goetheanum
har varit här i 4 dagar. Utbildningsprogrammet håller på att växa fram men det
är en omfattande satsning. Vår kurs har
fokus på undervisningen i klass 1-4 och vi
har drygt 1oo deltagare från hela landet.
De flesta är lärare eller blivande lärare,
ofta på skolor som arbetar med viss Waldorfinspiration men knappast har några
lärare med mer omfattande utbildning.
Den övervägande majoriteten är kvinnor och de är ofta påtagligt unga. Till
den här kursen ställde vi en del krav på
förkunskaper så de flesta har redan gått
på någon slags introduktionskurs i annat
sammanhang eller varit med på vår kurs
i våras. Vi märker att de har en grundläggande konstnärlighet och en del erfarenheter av undervisning på ett alternativt sätt. Intresset och engagemanget är
enormt och de jobbar dygnet runt med att
läsa, reflektera, skriva och arbeta konstnärligt. Många har redan kommit i kontakt med antroposofin och har en närmast oändlig hunger efter mer.

”Många har redan
kommit i kontakt med
antroposofin och har
en närmast oändlig
hunger efter mer”.
Vi lägger vårt fokus på waldorfpedagogik
i praktiken men även en del teori. Tanken
är att undervisningen ska vara användbar
och formativ. Även om den naturligtvis
inte kan ersätta en fullständig lärarutbildning är det ändå betydligt mer än
ingenting. Dessutom har de flesta redan
en lärarutbildning i botten. Det sociala
är viktigt för deltagarna, de älskar lekar,
danser, rörelser och aktiviteter där det
inte är långt till skratt. De arbetar alltid
väldigt seriöst och respekten för oss lärare är närmast oändlig.
Ett tema som många funderar på i Kina
är den mer grundläggande synen på
barn och deras uppfostran och uppväxt.
Ettbarnspolitiken, som nu håller på att
mjukas upp, har lett till att kinesiska barn
ofta är små regenter i familjen och får

göra lite som de vill. Man ser många barn
som springer runt och skriker på restauranger och bildskärmar är närvarande
precis överallt. Det finns ett skriande
behov och stort intresse för resonemang
om ramar, rytmer, näringsriktig kost, lek,
naturmaterial och grundläggande barnuppfostran. Många av lärarna på kursen
är själva föräldrar och man märker att
frågor kring det egna barnets uppväxt
är väldigt centralt i deras liv. Förtvivlan
blandas med hopp – kan waldorfpedagogiken erbjuda räddningen för mitt barn,
för Kinas barn? Det låter pretentiöst men
just så ser frågan ut hos många föräldrar.
Att den offentliga skolan fortfarande ofta
består av klasser med 6o-7o elever och
kadaverdisciplin skrämmer naturligtvis
många och de hoppas förtvivlat på något
annat. Än så länge är Waldorfskolan ett
dyrt privat initiativ men man är beredd
att offra väldigt mycket för sina barn, så
varför inte starta en egen skola och utbilda sig till Waldorflärare?
Var står waldorfpedagogiken i Kina?
Efter tre besök börjar vi få en något klarare bild men knappast en riktig överblick. Det finns många parallella projekt
och samordningen är begränsad även om
det görs försök. Enligt en tillförlitlig källa
finns ca 27o Waldorfförskolor och ca 6o
skolinitiativ, många av dem dock väldigt
små. Lärarbristen är skriande, ett problem är även att de som trots allt utbildats
på de utbildningar som finns inte fortsätter som lärare, delvis nedtryckta av det
stora ansvaret och överambitiösa utbildningsanordnare. Den stora utmaningen
förutom lärarförsörjningen just nu är att
ta steget upp på högstadiet och hela vägen
till årskurs 12. Flera av de första och största skolorna står just nu inför utmaningen
att vara pionjärer även på detta område.
Under hösten är vi inbjudna att delta i
ett mötesforum med syfte att utveckla
den 12-åriga pedagogiken. Det beryktade
antagningsprovet till universiteten, Gaokao, lägger sin våta hand över hela skolsystemet, särskilt i de högre klasserna
och det gäller att erbjuda en skolgång
som lockar eleverna att stanna kvar! Ett
problem vi känner igen från den svenska
waldorfskolan….
Ett arbete med att formulera den kinesiska kursplanen pågår nu äntligen och
är inne i en intensiv fas. Troligen kommer den första delen ut nästa år och en
av pionjärerna, Zewu Li, från den första
waldorfskolan i Chengdu i västra Kina
ansvarar för själva skrivarbetet. Det är
väldigt viktigt att de lärare som redan arbetat en tid i Kina börjar skriva ner och
förmedla sina erfarenheter, inte minst
om hur undervisningen kan gå till i
modersmål, historia, musik och bild. I

k rön i k a
många andra ämnen kan undervisningen
ligga nära den som genomförs i Europa
och USA men just här är skillnaden naturligtvis enorm. Riktig waldorfpedagogik
kan det ju bara bli om det finns en genuin
förankring i den kinesiska folksjälen!
En sak är säker. Waldorfpedagogiken är
endast i början av pionjärfasen i Kina men
det går fort, rasande fort. Ja ibland säkert
alltför fort med bristande kvalitet som resultat. Waldorfpedagogik i Kina är knappast den etablerade (sa vi förstenade?)
koloss den kan vara i Europa och andra
västländer. I Kina är den spretig, charmig,
bubblande, med nära till skratt och glädje.
Den är ung och nog omöjlig att kontrollera, men förvånansvärt seriös. Och ingen
kan ta ifrån dem deras brinnande vilja att
skapa bättre förutsättningar för sina barn,
för Kinas barn. I Kina är varje gäst från utlandet hela folkets gäst, på samma sätt är
alla barn hela folkets barn.
Följ vårt arbete på waldorfbloggen.nu
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”Som himlen
på jorden.... ”
- en plats i Ural
Brigitte Deck
Brigitte Deck är läkepedagog, delaktig i
utbildningen för läkepedagogik och socialterapi i Järna och medlem i Östvästgruppen. Hon har varit med från 2oo1, när
utbildningen i Jekaterinburg startades,
har undervisat vid utbildningen sedan
dess och hjälpt till att stödja projektet Blagoe Delo från början.
Hösten 2oo1 startade ett seminarium för
läkepedagogik och socialterapi i staden
Jekaterinburg i Sverdlovsk-regionen i
Ural/Ryssland. Det skedde genom lokala
initiativtagare i samarbete med öst-väst
gruppen inom Föreningen SOFIA i Järna,
samt med det Nordiska Förbundet för läkepedagogik och socialterapi. Det blev ett
mycket fruktbart samarbete, regelbundet
åkte medlemmar inom öst-väst gruppen
till Jekaterinburg för att undervisa och så
småningom även för att stödja nya projekt
som uppstod genom studenter, som hade
absolverat det treåriga seminariet. Tack
vare generöst och kontinuerligt stöd från
Nordiska Förbundet och genom holländska stiftelser gick arbetet att genomföra.

Tillsammans med några kollegor startade
2oo5 Vera Simakova, en av initiativtagarna
och ledare av seminariet i Jekaterinburg,
den socialterapeutiska dagverksamheten
Blagoe Delo i Verch-Niejvinsk utanför den
stängda staden Novouralsk, 7okm nordväst om Jekaterinburg. Det skedde i ett
halvt förfallet hus utan något som helst
ekonomiskt stöd från staten.
Därigenom fick utbildningen en ny inriktning med fokus på socialterapi, samtidigt som det fortsatte ett seminarium i
mindre skala i Jekaterinburg för speciallärare, även detta genom före detta studenter.
Verksamheten Blagoe Delo samt Sofia
seminariet för socialterapi som är på samma plats, har genomgått en stor utveckling
sedan starten 2oo5.
Genom stort ekonomiskt stöd från
Nordiska Förbundet i Sverige och från
utländska fonder och stiftelser kunde
den fallfärdiga byggnaden förvärvas och
gradvis renoveras och så småningom bli
godkänd för socialterapeutisk verksamhet
och som utbildningsplats.
I dagens läge får ca 5o ungdomar och
vuxna människor med funktionsnedsättning eller personer som har en svår utsatt social livssituation möjlighet till ett
meningsfullt och människovärdigt liv i
Blagoe Delo. Det finns sju verkstäder, en
teaterstudio, ett musikband, samt en stor
trädgård för grönsaks- och blomsterodling.
Ungdomar och vuxna, som på hösten
2oo5 satt som skuggor av sig själva, hopkurade i en ring i ett nergånget hus, har blivit
hela människor som utstrålar livsglädje
och självsäkerhet. Många av dem har som
deltagare i teaterstudion turnerat inte enbart regionalt och i Moskva utan de har
även deltagit i stora konferenser för människor med funktionsnedsättning i Sverige,
Norge och Österrike.
Blagoe Delo arrangerade i november
2o12 en rysk kongress i Jekaterinburg för
människor med funktionsnedsättning
i samarbete med socialdepartementet i
Sverdlovsk och den ryska Föreningen för
läkepedagogik och socialterapi. 25o personer deltog från 15 regioner i Ryssland.
Sofiaseminariet i Blagoe Delo har under
alla år haft en kontinuerlig kontakt med
utbildningen för läkepedagogik och socialterapi i Järna.
Mellan åren 2oo4 och 2o15 reste fyra olika studentgrupper från Sofiaseminariet
till Järna för att delta i de nordiska studiedagarna, de så kallade majdagarna på Kulturhuset. De gjorde även studiebesök hos
de olika verksamheterna runt om i Järna.
Detta blev till en oförglömlig upplevelse
och höjdpunkten i slutet på deras treåriga
utbildning. Första gången bidrog Svenska

Institutet med ekonomiskt stöd, de andra
gångerna var det Nordiska Förbundet.
Sverdlovskregionen ligger vid Uralbergen
på gränsen mellan den europeiska och
asiatiska delen av Ryssland. Regionen är
hälften så stor som Tyskland, har 4,4 miljoner invånare och har ett eget regionalt
styre ”Duma”, med en Moskva-utnämnd
guvernör.
Under de senaste åren har ett allt mer intensivt samarbete uppstått mellan Blagoe
Delo och den politiska och administrativa
ledningen i regionen. Vera Simakova blev
invald i guvernörsrådet. I samarbete med
socialdepartementet genomförde hon
med flera medarbetare i Blagoe Delo och
Petter Holm som projektledare ett utbildningsprogram för 2o ledare av sociala institutioner i regionen. Det var en respons
på deras behov av metoder för genomförandet av FN-konventionen om rättigheter
för människor med funktionsnedsättning. Sofiaseminariet i samarbete med
Nordiska Förbundet stod som modell för
detta program och kurserna skedde delvis i Blagoe delo. Kursen gjorde ett stort
intryck på deltagarna. Det pågår ett fortsatt samarbete i omstruktureringen av de
befintliga institutionerna i regionen efter
Blagoe Delos' modell. Vera Simakova är
även invald som medlem i Public Chamber i Sverdlovsk där man aktivt arbetar för
alla människors lika värde och rättigheter
i samhället.
Blagoe Delo är ett pilotprojekt i detta
syfte som genom spridning av den antroposofiska läkepedagogiska och socialterapeutiska metoden visar på möjligheter i
teori och praktik.
Sedan ett år tillbaka är Blagoe Delo i full
färd med att i Jekaterinburg förbereda den
första ryska världskongressen (2o17) för
människor med funktionsnedsättning.
Detta sker i samarbete med guvernören
och socialministern i Sverdlovsk. Även
den federala regeringen har uttryckt sitt
samtycke och lovat att stödja projektet.
Det är en gigantisk uppgift som ger stora perspektiv för framtiden, men i nuläget
är klyftan mellan möjligheterna och de
faktiska resurserna ofantligt stor.
Blagoe Delo genomför kultur - och informationsfestivaler i olika distrikt i Ryssland med sin teaterstudio och sitt musikband. De figurerar i TV, i tidningar och på
presskonferenser och är kända över hela
Ryssland då det vann priset för Rysslands
näst bästa sociala projekt år 2o14 och priset för det bästa projektet 2o15.
Att Blagoe Delo samtidigt kämpar för att
överleva är svårt att förstå. De får utmärkelser, vinner priser, de får diplom och
blommor men inget som helst ekonomiskt
stöd för sin verksamhet. De kan söka engångsbidrag hos olika stiftelser och väl-
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görenhetsorganisationer, de får viss hjälp
med att genomföra projekten men de får
inga pengar för verksamheten. Man var
tvungen att skära ner medarbetarantalet
till ett minimum eftersom det inte fanns
pengar till löner. Man ligger efter med
betalningar för el och värme och fick
sluta med att laga mat i köket för alla som
kommer till arbetet. Människorna med
funktionsnedsättning eller andra psykiska eller sociala problem kommer med
iver och glädje varje dag; de får känna sig
behövda som medarbetare och är delaktiga i den praktiska delen av utbildningsverksamheten.
Maria: ”Jag vill stanna här för alltid, det
är mitt hem. Jag hjälpte till med att bygga
upp huset. Jag älskar vår teaterstudio.”
Katja: ”Jag tycker om att jobba i syslöjden. Jag gillar när det kommer studenter,
då visar jag dem hur man tovar eller syr
väskor.”
Lena: ”Förut satt jag ensam hemma. Nu
tillhör jag en gemenskap jag har vänner
och får kärlek.”
Slava: ”Jag hjälpte till med att renovera huset och bygga upp verksamheten.
Innan dess var jag bara hemma utan uppgift, hade inga vänner och ingen behövde
mig.”
Vladimir: ”Jag umgås med många här.
Jag blir respekterad och får hjälp när jag
behöver det. Har jobbat i bilverkstan förr
men det var hemskt. Nu är allt bra, som
himlen på jorden.”
Artjom: ”Jag mår bra här. Jag arbetar
i ljusverkstan och lär mig nya saker hela
tiden.”
Sofiaseminariet har fått internationell
examensrätt genom Crossfields Institute
i England. Det är även godkänt som antroposofisk utbildning inom ramen för
den Medicinska Sektionen av den Fria
Högskolan i Dornach.
Genom det svåra ekonomiska läget
i Ryssland är det just nu inte möjligt att
genomföra de tre socialterapeutiska utbildningsåren. Varken studenter eller institutioner har möjlighet att bekosta vidareutbildningar.
Tills vidare organiserar man korta seminarier i Blago Delo och har ett samarbete med Socialhögskolan i Jekaterinburg där man arrangerar föreläsningar.
Det finns även ett samarbete med Rudolf
Steiner Högskolan i Oslo och med det
Läkepedagogiska och Socialterapeutiska
institutet i Bergen.
Hela detta omfattande arbete började
som ett litet frö.
Buren av en stark impuls, mot alla
odds, utvecklades verksamheten till ett
pionjärprojekt av stora mått där den antroposofiska impulsen och människosynen verkar in i det politiska arbetet.

Förhoppningsvis kan det leda till en förändring i lagstiftningen som stärker rättigheterna för människor med funktionsnedsättning.
Sätta in pengar för Blagoe Delo:
GLS Gemeinschaftsbank, Christstrasse 9, DE-44789
Bochum.
Iban:
DE 5843 o6o9 674o 2o46 14oo. Swift: GENODEM 1 GLS
c/o Bo Sjögren, Nådhammar 5, SE-15o21 Mölnbo
Brigitte Deck, brigitte.deck@gmail.com
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Ett gyllene löv
Louise Ejefors
Under mina år som förskolpedagog hade
jag en önskedröm. Att bredvid verksamheten med barnen även kunna erbjuda något
mera än föräldramöten, föräldrasamtal
och föräldrautbildning. Något för den enskilde vårdnadshavaren, ett slags hälsorum i verksamhetens regi, dit behövande
kunde gå och få olika behandlingar som t
ex massage, insmörjning, fotbad och samtal om så önskades.
Jag upplevde att en del föräldrar, trots
sin kärlek till barnet, omedvetet bar på
en problematik som inte kunde avhjälpas
med det sedvanliga föräldraarbetet. En
problematik som av olika anledningar fått
fäste i deras eteriska organisation och färgade av sig negativ på barnet, både fysiskt
och själsligt. Detta blir lätt ett hinder för
barnet – att fullt ut få vara barn.
Tyvärr kunde min dröm om ett sådant
hälsorum aldrig förverkligas.
Ett gyllene löv
På promenadvägen ligger ett täcke av gula
löv. Solen lyser upp det och låter det spraka som renaste guld. Vi är på promenad i
det vackra höstvädret. Lövtäcket upptäcks
av barnaskaran.
-Guld! Guld!
-Ropar de första barnen som upptäcker
löven.
De kastar upp löven och låter dem singla
ned över sina skrattande huvuden.
-Solgull! Solgull! Alla träden full, full!
Så låter höstsången vi sjunger varje dag
under oktobersamlingen.
Glädjeskrik och glädjeyra blandar sig
med de dansande löven.
Kent står ännu utanför. Det rycker till i
hans ben. De gör några försök att ge sig in i
yran men så backar de igen.
Man får inte plocka upp sånt som ligger
på marken!

Hundar och katter har kissat och bajsat
på det!
De finns baciller på det!
De har min mamma sagt!
Hans skrikiga röst sticker hål på glädjebubblan.
Yran rinner ur Leon. Hans ögon svartnar. Han tar upp en famn med löv.
- Jag ser vad han tänker göra. Nej Leon,
säger jag tyst.
Leon slänger löven i marken.
-Kan vi inte fortsätta nu – säger Leon.
Leon har ännu hämnd i blicken.
Jag får nog hålla ett öga på honom under vår vandring.
Jag tar Kent i handen och tar upp ett
vackert rött löv med guldgula kanter och
sträcker fram det till honom.
Han tar tveksamt emot det. Stoppar det
snabbt i jackfickan och torkar av handen
på byxorna.
-Vi kan lägga lövet i min korg så länge,
så blir det inte skadat.
Jag tar upp det ur hans ficka och vi tittar
på det.
- Vad fint det är. Jag kan kanske ha det i
min skattask när jag kommer hem?
- Det går säkert bra men guldet stannar
bara en dag i lövet.
- Men då kan jag ha det en hel dag? eller
hur?
- Tror du att jag får ha det för min mamma?
-Vi kan fråga henne när hon hämtar dig.
Senare på eftermiddagen.
Får jag mitt löv nu för mamma kommer
snart.
Det tar en timme till innan hon kommer.
Jaha.
Kommer du ihåg att du ska fråga henne.
Ja så klart.
- Nu kommer ju mamma.
Kent släpper lövet till marken. Jag tar
upp det.
Kent och jag vi har hittat ett vackert löv
när vi var på promenad idag. Han vill så
gärna ha det i sin skattask. Jag har doppat
det i kallt vatten så det håller sig fräscht.
Jaha det blir väl fint säger mamman.
Får jag ha det i min skattask mamma?
Kan du väl få.
Jag vill gärna följa med dig till mormor
på lördag.
Varför det? Annars brukar du ju alltid
skapa dig galen när vi skall till mormor.
Men inte nu på lördag. Då skall jag inte
bråka. Jag lovar mamma.
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Antroposofikritikerna
Humanisterna
är numera
placerade på
kartan
Johannes Ljungquist
Human-Etiska Förbundet bildades 1979
som förespråkare av ”en sekulär etik, där
religiös tro eller uttolkning av föregivet heliga skrifter inte kan tillåtas styra
samhällets moraluppfattningar”. Redan
från början intog de hög svansföring i debattartiklar och föredrag med en aggressiv religionskritik i Ingemar Hedenius
anda. I början på 8o-talet kom turen till
antroposofin och dess verksamheter som
utsattes för deras förmenta ”granskning”.
Begreppet granskning ger intryck av
seriös objektivitet, men här handlade det
snarare om att missionera för sin sak, att
konkurrera med de religiösa om utrymmet i det offentliga rummet. Och man
gjorde det genom att ta heder och ära av
dem. Antroposofin blev huvudfienden
eftersom dess rykte av respektabilitet ansågs speciellt farlig. ”Antroposofin har
blivit rumsren” var fältropet hos Håkan
Blomqvist på den tiden.
Håkans förflutna som antroposof gav
honom tunga poäng i debatter med antroposoferna där han utifrån en vulgärmaterialistisk världsåskådning i tidskrifter och föredrag talade om antroposofin
som en bluff. Idag har han svängt 18o grader till förmån för UFO-forskning (!) och
enligt hemsidan har han sedan många
år studerat teosofisk/esoterisk litteratur.
Inte ett ord om hans Human-etiska period. I telefonsamtal berättar han att han
numera betraktar sig som traditionellt
kristen humanist.
Tjugo år efter starten bytte Human-etikerna namn till Humanisterna (ett namnval som kritiserades av det icke-ateistiska
Svenska Humanistiska Förbundet, grundat 1896). Vid det här laget hade man
skrivit en rad artiklar om farorna med
antroposofin och lobbat för att misstänkliggöra antroposofiska verksamheter i
olika offentliga sammanhang utan någon
nämnvärd verkan vad man vet. En trolig

orsak är att deras rykte som rabiata vägde
lättare än antroposofins goda renommé.
En artikel härom dagen i SvD positionerar nu Humanisterna i ett mer översiktligt sammanhang. De tillhör nämligen en
gruppering som kallas scientism. De är
alltså scientister. Docenten i filosofi Jonna
Bornemark skriver att scientismen är en
ideologi som menar att naturvetenskapen
och dess mätbarhetsmetoder utgör den
enda legitima kunskapsformen som ska
guida oss på livets alla områden. Att det är
denna torftiga världsbild som drivit Humanisterna har hela tiden varit uppenbar,
inte minst för antroposofer. Och Bornemark förtydligar.
»Scientism är alltså något helt annat än
vetenskaplig verksamhet, som alltid är
medveten om att den kunskap som skapas har sina strikta gränser, och bör därför förstås som en extrem vetenskapstro
snarare än som vetenskaplighet.«
Scientismen förespråkar en radikal reduktionism.
»Nyateisterna menar sig därför stå för
ett universellt och tidlöst förnuft som
alla en dag kommer att omfatta. De strävar inte bara mot sekularisering utan
mot en ”scientifiering” av all politik
och kultur, och missionerar för en scientistisk världsbild. I denna världsbild
är det inte heller bara religionen som
är problematisk, utan även humaniora
och samhällsvetenskap anses antingen
överflödiga eller som outvecklade grenar av evolutionsbiologin. Nyateismen
kritiserar alla tankesystem som de uppfattar står i konflikt med den naturvetenskapliga r ationalitetens hegemoni.«
Artikelförfattaren menar att rörelsen är
fundamentalistisk, det vill säga en ideologi med politisk drivkraft som monopoliserar sanningen. Detta har också den antroposofiska rörelsen alltid hävdat. Likaså att
kristna och ateistiska fundamentalister
har stora likheter, ”de utgör två olika lag
som spelar på samma plan”, som Bornemark skriver. En av scientismens främsta
företrädare, författaren Richard Dawkins,
drar konsekvenser som är extrema. När
det gäller barnuppfostran har han
»flera gånger uttryckt att religiös socialisering är en sorts barnmisshandel och
värre än sexuella övergrepp. Han menar
därför att staten borde ha skyldighet att
skydda barnen och ta dem ifrån sina religiösa föräldrar. Denna förespråkare
för tankefrihet vill alltså straffa föräldrar som delger sina barn sin världsbild.«

Detta framkom dock inte då han gästade
Skavlan för en tid sedan. Många ser honom som en fyrbåk mot religiös fundamentalism. Men nu vet vi bättre. Han är
också fundamentalist, fast med andra förtecken. Närmast religiös ateist. Nu vet vi
att detta kallas scientism.

En Bilaga till Johannes
Ljungquist krönika
Svenska Dagbladet
2 mar, 2o16
Under strecket
Scientismen tolererar bara sin egen tro
Av Jonna Bornemark
Det är fundamentalismen som är det största
problemet med nyateismen. Religionskritiken är bara ett element i en i grunden politisk ideologi som försöker likställa sina
föreställningar med objektiv vetenskap i
kampen mot ett pluralistiskt samhälle.
Richard Dawkins har i svensk debatt givits platsen som förnuftets neutrala och
vetenskapliga röst. Han framträder som
vetenskapsmannen med samhällsrelevant
budskap, deltar i tv-shower och drar fulla
hus när han föreläser. Dawkins hör tillsammans med Sam Harris, Christopher Hitchens och Daniel Dennett till nyateismens
internationella ledarskap, en grupp som
växt sig allt starkare under 2o1o-talet och
som omfamnats även av den svenska humaniströrelsen. De är alla vana vid att få sätta
kritiskt ljus på religionen, vars företrädare
har hamnat i försvarsställning.
I ”The evolution of atheism: The politics
of a modern movement” (Oxford University
Press) vänder den vid Uppsala universitet
verksamme kanadensiske sociologen Stephen LeDrew på perspektiven och granskar
nyateismen själv. Fokus ligger här inte på en
filosofisk diskussion om de ateistiska argumentens hållbarhet utan snarare på vilka
politiska krafter som ligger bakom uppsvinget, samt vilken ideologi och praktik
som präglar denna rörelse.
Nyateismen är en av flera sorters ateismer
i den ateistiska rörelsens historia från 18ootalet till idag. Denna historia har varit präglad av framför allt två olika inriktningar: en
humanistisk och en scientistisk ateism. Den
humanistiska linjen utvecklades av Feuerbach, Marx, Nietzsche och Freud som alla
menade att religionen inte först och främst
är något hinder för sann kunskap utan snarare är ett hinder för mänskligt välmående.
Även om dessa tänkare sinsemellan är
väldigt olika har de inte desto mindre några
gemensamma tankar. De menar till exempel

k rön i k a

alla att religioner vänder vår uppmärksamhet från det som är verkligt viktigt och att
de skapar förtryckande strukturer. Marx
menade också att religionen inte är sann
i sina teologiska påståenden, men väl är
ett sant u
 ttryck för och manifestation av
förtryck och lidande. Han kallar därför
religionen för ”hjärtat i en hjärtlös värld”.
Därmed innebär en kritik av religionen en
kritik av en orättvis värld. Men det förtryck
som religionen i många samhällen utövar
kan också övertas av sekulära institutioner
och därför är det just maktkampen och de
sociala perspektiven som är viktigast. Den
humanistiska ateismen söker därmed inte
främst kunskap utan social transformation. Humanismen har därför också fokuserat på grundläggande värderingar om
bildning, mänskliga rättigheter och tolerans över religiösa, etniska och kulturella
skiljelinjer.
Den scientistiska ateismen, som nyateismen tillhör, skiljer sig på flera punkter ifrån denna humanistiska ateism. Den
bygger istället på Darwins evolutionsteori
och lutar sig idag framför allt mot evolutionspsykologi och neurovetenskap, som
de menar att alla andra kunskapsanspråk
kan reduceras till. En sådan universalisering är inte på något sätt en nödvändig
konsekvens av Darwins världsbild eller av
naturvetenskapen, utan snarare en ideologi som innebär att naturvetenskapen
och dess mätbarhetsmetoder utgör den
enda legitima kunskapsformen som ska
guida oss på livets alla områden. Det finns
till och med de som menar att etiken har
en materialistisk bas som gör det möjligt
att ge entydiga svar på vad det innebär att
handla rätt. Scientism är alltså något helt
annat än vetenskaplig verksamhet, som
alltid är medveten om att den kunskap
som skapas har sina strikta gränser, och
bör därför förstås som en extrem vetenskapstro snarare än som vetenskaplighet.
Den scientistiska nyateismen är också
en särskild sorts scientism med dess starka betoning på evolutionism. Den stannar
inte vid Darwins förståelse av evolution,
utan hämtar näring ur till exempel Herbert Spencers laissez-faire-individualism
som utvecklar Darwins tanke om naturligt urval och den starkastes överlevnad
(survival of the fittest) till att även gälla
människans samhälleliga liv. Till skillnad från hos Darwin finns här en utvecklingsdeterminism och en utopisk idé om
att religionen kommer att klinga av för
att bereda plats för ett rent vetenskapligt
samhälle.
Den upplysningstanke som därmed formeras innebär en tro på historien som en
serie av framsteg och civilisering. Nyateisterna menar sig därför stå för ett universellt och tidlöst förnuft som alla en dag

kommer att omfatta. De strävar inte bara
mot sekularisering utan mot en ”scientifiering” av all politik och kultur, och missionerar för en scientistisk världsbild. I denna
världsbild är det inte heller bara religionen
som är problematisk, utan även humaniora
och samhällsvetenskap anses antingen
överflödiga eller som outvecklade grenar
av evolutionsbiologin. Ny
ateismen kritiserar alla tankesystem som de uppfattar
står i konflikt med den naturvetenskapliga
rationalitetens hegemoni. Det är också därför LeDrew går så långt som till att kalla
rörelsen fundamentalistisk, det vill säga en
ideologi med politisk drivkraft som monopoliserar sanningen.

”När vetenskapen
utvecklas minskar
också utrymmet för
Gud och slutligen finns
ingen plats kvar”.
Varför har då denna scientistiska nyateism fått ett sådant uppsving just nu?
LeDrew pekar på att det framför allt är
den amerikanska samhällsutvecklingen
som har påverkat utvecklingen. I USA har
ateisten länge varit misstänkliggjord såsom den gudlösa kommunisten, men efter
nine eleven är det istället den muslimska
terroristen som är den främsta fienden,
och ateismen kunde därmed bli patriotisk.
Flera av nyateisterna har också bejakat en
retorik kring ”civilisationernas krig”, och
både Christopher Hitchens och Sam Harris stödde krigen i Irak och Afghanistan
och försvarade användningen av tortyr.
De har därmed deltagit i att formulera en
konflikt mellan upplysningens män och
muslimska ”bar
barer”, en retorik även
Dawkins alltmer anammat.
Vid sidan av denna utveckling är det
debatten med den amerikanska kristna
högern, med dess diskussioner om kreationism och intelligent design, som allra
mest har präglat den nyateistiska rörelsen.
Deras scientism innebär som vi har sett att
de är emot allt som motsäger darwinism
och evolutionsteori och därför är kreationisterna den självklara huvudfienden.
Nyateisternas syn på religion är därmed
präglad av den mest fundamentalistiska
formen av kristendom. Religionen uppfattas i linje med detta som en pseudovetenskaplig teori om naturliga fenomen, och
Gud uppfattas som en pseudovetenskaplig
hypotes man tar till när vetenskapliga förklaringar inte räcker till.
När vetenskapen utvecklas minskar
också utrymmet för Gud och slutligen
finns ingen plats kvar. Darwins evolu-

tionsteori tvingar slutligen ut Gud ur
hans sista tillflyktsort: livets uppkomst.
Om Gud skulle finnas skulle han vara ett
objekt för vetenskapliga undersökningar.
Vad nyateisterna inte ser är att det bara
är i relation till en bokstavstroende läsning av Bibeln som en sådan tolkning
av 
religionens centrala frågor stämmer.
Kristna och ateistiska fundamentalister
definieras i kontrast till varandra och är
därmed också väldigt lika, de utgör två
olika lag som spelar på samma plan.
Utifrån denna scientistiska ideologi
är det alltså inte bara religionen
och samhällsvetenskapen som blir
problematisk, utan även idén om ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle som
utgår ifrån att ingen enskild åsiktsriktning har monopol på sanningen. En sådan
position uppfattas som alltför relativistiskt. Framför allt är det viljan att ge plats
för islam i det västerländska samhället
som uppfattas negativt. Sam Harris kunde
till och med bli tveksam till initiativen till
att ta bort kristna kors i skolklassrum eftersom han inte kunde veta om detta var
en eftergift mot mångkulturalismen, det
vill säga en eftergift gentemot islam, snarare än gentemot ateismen. I relation till
islam har nyateisterna ibland till och med
kunnat ha en enad front med den kristna
högern.
Även i dessa politiska sammanhang visar sig rörelsens fundamentalistiska drag.
Harris menar att vissa tankar kan vara så
farliga att det kan vara etiskt rätt att döda
folk som har dem. På liknande sätt har
Dawkins flera gånger uttryckt att religiös
socialisering är en sorts barnmisshandel
och värre än sexuella övergrepp. Han menar därför att staten borde ha skyldighet
att skydda barnen och ta dem ifrån sina
religiösa föräldrar. Denna förespråkare
för tankefrihet vill alltså straffa föräldrar
som delger sina barn sin världsbild, en
uppfattning inte långt från en orwellsk
dystopi och som av flera samhällsvetenskapliga forskare kallats det universalistiska förnuftets våld.
Religionskritiken är alltså bara ett element i en ideologi som har till mål att
försvara en scientistisk världsbild med
vetenskapen som enda auktoritet. En ideologi som är i grunden politisk och som
naturaliserar och universaliserar sina föreställningar genom att likställa dem med
objektiv vetenskap och naturlagar.
Inom de internationella ateistiska och
sekulära organisationerna har det sedan
länge funnits en spänning mellan de humanistiska och scientistiska krafterna.
År 2o1o blev det en öppen konflikt mellan dessa positioner när den mer humanistiskt lagda Paul Kurtz, grundare av
Council for Secular Humanism, förlorade

ti ll m i n n e
makten över denna organisation till nyateisterna, vilka Kurtz själv kallat en sekulär motsvarighet till religiös fanatism.
Denna spänning mellan det upplysta
förnuftets monopol på sanningen och
ett pluralistiskt tankesätt återfinns även
hos de svenska Humanisterna. Trots att
Humanisternas medlemstal måste anses
blygsamt är de kapitalstarka och har haft
stort m
 edialt genomslag de senaste åren.
Traditionellt har den svenska rörelsen varit starkt präglad av en humanistisk och
pluralistisk tradition, men en ökande kritik av islam på gränsen till islamofobi och
det stora inflytandet av Dawkins under
senare år gör dock att man kan undra vart
rörelsen är på väg.
Jonna Bornemark är docent i filosofi
samt lärare och forskare vid Centrum för
praktisk kunskap, S
 ödertörns högskola.

f r å n sek r eta r i atet

Till minne
Medlemmar som rapporterats avlidna sedan förra numret av Forum Antroposofi.
Rut Larsson, Mölnlycke
* 1925.o3.26 · † 2o14.o4.o7
Gunborg Stintzing, Mölndal
* 1924.o5.o2 · † 2o14.12.2o
Renate Sörgärde, Järna
* 1925.11.16 · † 2o15.o9.17
Margit Adam, Järna
* 1924.o8.28 · † 2o16.o6.15
Ulla Tropp, Karlstad
* 1934.o4.29 · † 2o16.o7.11
Claudia Marheineke, Gnesta
* 1942.o6.22 · † 2o16.o9.19
Anna Maria Aeberhardt-Eriksson,
Vingåker
* 1928.1o.18 · † 2o16.o9.15
Vi tar gärna emot nekrologer över avlidna
medlemmar, och även icke medlemmar
som varit aktiva i antroposofiska sammanhang. Skickas till medlemssekretariatet.
E-post: kontakt@antroposofi.nu

a nnons

Vill du bli
läkeeurytmist?
Vi vänder oss till dig som arbetar som
eurytmist och i ditt arbete söker kunskap
om eurytmiljudens djupare verkan på
den mänskliga organismen.
Stiftelsen Läkeeurytmiutbildningen i
Norden startar en ny utbildningsomgång
9 januari 2o17
Utbildningen är treårig och uppdelad
i 5 block. Utbildningen ger goda kunskaper om hälsa och sjukdom, hur man
använder ljuden förebyggande och som
behandling av sjukdomar samt ger kunskap och färdighet för att stödja barns
individuella mognadsprocess.
I utbildningen ingår omfattande praktik
och träning i terapeutisk skolning och
etiskt förhållningssätt i det praktiska
arbetet samt kunskap om forskning.
Närmare information om utbildningen
kan inhämtas på lakeeurytmi.se eller
kontakt med
Renée Reder: renee.reder@gmail.com
samt även med Anita Jûlke Drufhagel:
anijulke@gmail.com.
Sista anmälningsdag: 31 oktober 2o16

höstmöte

Kallelse till höstmöte
i Antroposofiska Sällskapet
Härmed kallas alla sällskapets medlemmar till höstmöte
22 oktober 2o16, 1o.oo–12.3o. Plats för höstmötet:
Kulturhuset i Ytterjärna, Konferensrummet

Dagen inleds med samtal kring situationen för det antroposofiska arbetet i Sverige och världen.
Förslag till dagordning vid höstmötet
2o16 för Antroposofiska Sällskapet i Sverige
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två justerare, tillika rösträknare
3. Mötets stadgeenliga utlysningar
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Verksamhetsplan för 2o17
Se bilaga
7. Budget för 2o17
Se bilaga
8. Medlemsavgift för 2o17
Se bilaga
9. Inkomna motioner
1o. Fastställande av tidpunkt för kommande möte samt sista motionsdag
11. Övriga frågor

12. Mötets avslutande
Varmt välkomna!
Styrelsen
Verksamhetsplan inför 2o17
Syftet för Antroposofiska Sällskapets styrelses arbete har formulerats på följande
sätt: Antroposofiska Sällskapets styrelse
har i uppdrag att skapa utrymme för och
utveckla den antroposofiska impulsen ur
ett helhetsperspektiv.
Man kan fråga sig ”varför då?” och vi har
gett följande svar (våra motiv) på denna
fråga:
Så att intresserade människor får en
mötesplats/”rum” för fördjupning av spirituella frågeställningar
så att medlemmar och verksamheterna får
tillgång till antroposofi
så att kulturimpulsen/den spirituella impulsen får fortsatt fäste i vår civilisation

personer kan arbeta heltid med att realisera våra intentioner.
* Det antroposofiska sättet att tänka om
och se på människan och samhället har en
starkare förankring i offentligenheten.
* Vi har ett medvetande om och engagemang i alla antroposofiska aktiviteter i Sverige. Det finns även fler lokala aktiviteter.
* Vi har en bra samverkan mellan Högskolan (sektionerna) och Sällskapet och även
en bra samverkan mellan de nordiska ländernas landssällskap.
* Det finns levande och inspirerande aktiviteter i en lokal i Stockholm. De ger avtryck i stadens kulturliv.
* Vi har en grundutbildning i antroposofi.
Aktiviteter 2o17:

Mål 2o2o: ”Vad ska vi då uppnå?”
* Vi gör ”rätt för oss” gentemot modern
Allmänna Antropsofiska Sällskapet och vi
har egna medel för utveckling.

* En arbetsgrupp har påbörjat och ska
fördjupa arbetet vidare med frågorna om
vilka centrala texter av RS och aktuell antroposofisk litteratur som finns och bör
finnas tillgängliga på svenska.

* Vi har en ekonomi som inte står och faller med medlemsavgifterna. Två eller fler

* Verka för en ökad samverkan inom rörelsen genom att:

höstmöte

Förslag till budget för
år 2o17 och resultat

Budgetförslag och resultat i tkr			

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

INTÄKTER					2o13

2o14

2o15

2o17

Medlemsbidrag					1 o32

975

949

1 ooo

Forsknings o utv bidrag				

526

394

7oo

Konferenser och kurser				38

66

11o

5o

Bidrag, annonsint, hyresint			

68

1oo

1o

1 635

1553

1 76o		

642

131

						1 843
				
- Fortsätta arbetet med sektionsövergripande samtal som inleddes våren 2o16.
- Delta i förberedelserna inför Julmötet
1oo år 2o23/24.
- Ta initiativ till att verksamheterna tar
ställning till sin relation till rörelsen och
Sällskapet.

KOSTNADER
						
Allmänna Antroposofiska Sällskapet		
6o5

5o1

3oo

6oo

Verksamhetskostnader				245

18o

89

175

Hyra och lokalkostnader				18

4

o

o

* Fortsätta arbetet med att förnya styrelsens sammansättning och arbetsformer.

Norden i Goetheanum					174
Löner och sociala avgifter			

565

617

6o2

65o

Resekostnader o högskola			

99

213

115

1oo

Medlemsblad,program				289

134

181

185

Konferenskostnader				76

89

88

5o

Förslag till medlemsavgift för 2o17

Avskrivningar					o

o

o

o

Ordinarie 12ookr/år
Pensionär 5ookr/år
Studerande 3ookr/år
Samtal har förts de senaste två åren om
alternativa sätt att se på medlemsavgiften. Vi vill dock föreslå att tidigare nivåer gäller även för 2o17 men att de kan
betraktas som riktvärden. För att kunna
utveckla det vi önskar behöver vi ytterligare medel.
Frågan kommer också att aktualiseras på
nästa årsmöte.

Räntor						2

o

o

o

Fond						o

o

o

o

Resultat						-56

-1o3

4

o

						1 843

1635

1553

1 76o

* Utveckla den interna och externa kommunikationen. En grupp har bildats för
att utveckla vår mediaprofil.

Kommentarer:
Vår ambition är att hålla samma omfattning på verksamheten 2o17 som år 2o16.
Den största osäkerheten rör storleken på Forsknings och utvecklingsbidragen.

k a l en da r i u m 2o16
a nnons

Studiegrupper
Starta ny grupp?
Medlemmar och antroposofiintresserade
i/kring Linköping ?
Är du medlem eller antroposofiintresserad och vill träffa andra i Linköping för
t.ex. en studiegrupp?
Hör av er till sekretariatet i så fall, så
hjälper vi till med att ordna ett möte.
o8-554 3o2 2o, kontakt@antroposofi.nu

Filosofigruppen

Kalendarium för
Fria Högskolan för Antroposofi
Bildsektionen
11 oktober
Kersti Biuw
Människans mått i det romanska kyrkorummet. Föredrag med bildvisning från
Le Thoronet, ett sydfranskt kloster.

22 november
Bengt Ahlin

Filosofigruppen börjar nu läsa ”Kunskapsteori” GA2 med fullständig titel.
Grundlinjer av en kunskapsteori enligt
Goethes världsåskådning med särskild
hänsyn till Schiller och tillika ett komplement till Goethes naturvetenskapliga
skrifter.
Nästa möte äger rum den 19 oktober kl 18
– 2o i Gamla biblioteket, Ytterjärna.
Nya deltagare är välkomna. Kontakta
J C Lassen j.chr.lassen@hotmail.com eller o7o 79 9222o.
Dessutom: om tillräckligt många anmäler sitt intresse för att läsa Filosofins
Gåtor på tyska/danska så kommer vi så
småningom att studera den.

Upplevelser av färg i rum i förhållande till
konst och undervisning.

Tisdag den 4. oktober kl. 19 börjar studiet
av Rudolf Steiners konstföredrag ”Källorna till den konstnärliga fantasin och källorna till den översinnliga kunskapen”,
München 5. maj 1918.
Vid intresse kontakta Ulf Sand eller Berit
Frøseth.
Alla möten är på Prisma arkitektkontor i
Järna klockan 19.oo

Läs mer om
Fria Högskolan för Antroposofi
och dess sektioner på hemsidan
antroposofi.nu/hogskolan
Den som är medlem i Antroposofiska Sällskapet och önskar bli medlem även i Fria
Högskolan för Antroposofi kan vända sig
till sekretariatet.

25 september
”Vad betyder Mikaelskolan idag?”
Inbjudan till dig som är medlem i Fria
Högskolan för Antroposofi.
”Hur kan vi bidra till att intensifiera arbetet inom ramen för Första klassen, att
individualisera och öppna det för människor som söker denna andliga fördjupning och vill ta ansvar för den?
Det finns olika gemensamma former att
hantera mantramgrupperna: lästa och fria
timmar samt samtal och övningar. Det är
alltid den individuella meditationen som
ligger till grund för detta arbete. Det är
först genom meditationen som det gemensamma lyssnandet och samtalet kring den
mantriska situationen får betydelse.”
Seija Zimmermann, styrelsemedlem
i Allmänna Antroposofiska Sällskapet,
berättar om hur man i Goetheanum och
runtom i världen på olika sätt arbetar för
att skapa en förnyad förståelse och ingång
till Första klassens innehåll och möjligheter! Efter en inledning från Seija följer
möjligheter till samtal kring temat. Vår
förhoppning är att många medlemmar i
Fria högskolan tar vara på tillfället att mötas kring de här angelägna frågorna, som
har att göra med antroposofins möjlighet att
vara en förvandlande kraft i samhället.
Varmt välkommen!
Mats-Ola Ohlsson

2o november
Bodo von Plato, Goetheanum
Järna. På söndag förmiddag 9.3o – 12.oo
ett högskolearbete med Bodo von Plato.
Separat inbjudan mejlas ut senare.
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Kalendarium för
Antroposofiska Sällskapet i Sverige
Titta gärna in i kalendariet på vår hemsida - där kan finnas annonser för nya
händelser och möten!
antroposofi.nu/kalender
Anmälningar till sällskapets aktiviteter
görs, om inget annat nämnts, till sekretariatet på: o8-554 3o2 2o eller
kontakt@antroposofi.nu

1 oktober
Kunskap Utan Gränser
Under tre terminer, hösten 2o16 – hösten
2o17 genomför Trialog Tankesmedja i
samarbete med Antroposofiska Sällskapet en serie seminarier på temat Kunskap
utan gränser. Ett flertal av föredragen vid
dessa seminarier är tänkta att filmas och
läggas upp på Trialogs hemsida, så att
man kan ta del av dem även om man inte
fysiskt kan närvara.
Filosofiseminarierna kan följas upp
med onlinediskussioner.
Det finns också planer på en waldorfpedagogisk fortbildningskurs knuten till
seminarierna, och ev andra kurser.
2. Lördagen den 1 oktober. Kulturcentrum Järna, ”Vita Huset” kl 1o.oo – 12.oo
Antroposofi i ett idéhistoriskt perspektiv.
Vi sätter in den antroposofiska filosofin
i ett idéhistoriskt perspektiv d
 en europeiska idéutvecklingen före Steiners tid,
under Steiner samtid och idag.
3. Lördagen den 29 oktober
Steiners Holistiska monism.
4. Lördagen den 26 November
Kunskap och Moral
Läs mer om seminarierna på:
antroposofi.nu/kalender

21 oktober
Inspiration och kraft mitt i livet
Inspirationsdag om antroposofisk
meditation
INSTÄLLT, nytt datum till till våren!

22 oktober
Höstmöte i Antroposofiska sällskapet
Se separat kallelse i denna tidning.

17–2o november
Bodo von Plato, Goetheanum
Järna
Program för dagarna kommer att skickas
ut senare via mail och publiceras på
hemsidan.
På söndag förmiddag 9.3o – 12.oo ett
högskolearbete.

25 november
Stefan Hasler, Goetheanum
Eurytmi -workshop, samtal, föreläsning
Stefan Hasler är ledare för sektionen
för scenkonst, musik och eurytmi vid
Goetheanum och professor i eurytmi vid
Alanus-högskolan.
Järna
15.3o Mingel och fika
16.oo-18.oo workshop och samtal om
läget för eurytmin i Sverige
19.oo-21.oo offentlig föreläsning ur
Hasslers egen forskning om hur Rudolf
Steiner arbetade med eurytmin.
Mer info mejlas och läggs ut på hemsidan
senare.

25–27 november
4oo-årsjubileum
Ny tid, nytt medvetande - Alkemiskt
Bröllop Ett tredagars seminarium om
Christian Rosenkreutz väg genom
historien ända fram till vår tid och in i
framtiden.
4oo-års jubileum för utgivandet av Christian Rosenkors Alkemiska Bröllop
Kulturhuset Ytterjärna
I dag, i dag, i dag
är Konungens bröllopsdag
Om Du därtill är född

och utkorad av Gud
skall Du till berget gå
Där, där tre tempel stå,
där skall Du festen skåda…
		
Brudgum och Brud
Så lyder början på den inbjudan Christian Rosenkors fick till bröllopet i
berättelsen ”Die Chymische Hochzeit
des Christiani Rosencreutz anno 1459”
utgiven 1616.
Olika representanter inspirerade av
Rosenkorsströmningen kommer under
detta tredagars seminarium att utifrån
föreläsningar, workshops och konstnärliga uttryck fördjupa sig i denna allegori.
Syftet är att närmare undersöka den
spännande förvandlingsprocessen där
Själen förenar sig med Anden.
Ur innehållet: Ester Ritman, general
director vid Bibliotheca Philosophica
Hermetica. Dramatisk framställning av
scener ur Alkemiska Bröllopet. Festbuffé. Susanna Åkerman, idéhistoriker och
Ph.D. Washington University som forskat
kring drottning Kristina. Göran Fant,
med medeltida esoterik som specialområde. Scener ur Rudolf Steiners Mysteriedrama. Eurytmi och musikaliska inslag.
Samarrangemang mellan Antroposofiska Sällskapet och Lectorium Rosicrucianum.
För mer information och anmälan se
separat program och hemsidan.

3 december
Retreat antroposofisk meditation
Det inre ljuset
En dag under den mörka tiden på året där
det ges tid att i lugn och ro fördjupa livsfrågorna.
En dag som handlar om att söka mitt inre
centrum för att kunna se mitt liv klarare
och att vördnaden är en kraft för att nå
dit.
kl 1o.oo–18.oo, Kulturhuset i Ytterjärna.
Kursledare: Anna Hallström. Kursavgift:
95o:-. Kostnad för lunch och fika tillkommer. Anmälan:
o8-554 3o2 2o - kontakt@antroposofi.nu
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NORRKÖPING

7 december

STO C KHOLM

Norrköpingsgruppen

Ljusfest på Ensjöholm onsd 7 dec kl. 16.oo
– 19.oo
Vi tänder 1oo-tals levande ljus och omvandlar vårt växthus till en gnistrande
ädelsten. Försäljning Hantverk Musik
och Café. Alla intresserade välkomna!
Arr: Ensjöholms By. För info och vägbeskrivning se www.ensjoholm.se

Stockholmskretsen

11 december

Är en ekonomiskt fristående förening
inom Antroposofiska Sällskapet i Sverige.
Stockholmskretsens uppgift är att ”initiera, bedriva, samordna och understödja
ideell antroposofisk verksamhet i Stockholm med omnejd”. Detta sker bland annat genom att tillhandahålla lokalen på
Hagagatan 14 för olika verksamheter. Där
har vi också ett bibliotek och försäljning
av antroposofisk litteratur.
Är du medlem i Antroposofiska Sällskapet kan du också bli medlem i Stockholmskretsen genom att sätta in 3oo kr
på Stockholmskretsens bankgironummer 474-3167. Märk avin ”Medlemsbidrag
och för vilket år det gäller samt ditt namn
och adress”.
Är du inte medlem i Antroposofiska
Sällskapet så kan du ändå stödja oss
genom att sätta in en valfri summa på
samma konto (”Gåva”). Vår verksamhet
kan endast till en del bäras av medlemsbidragen och förutsätter till stor del frivilliga gåvor.

Antroposofiska Sällskapet Norrköpingsgruppen är en lokal sammanslutning av
medlemmar i det Allmänna Antroposofiska Sällskapet. Sällskapet har till syfte
att bära en fri högskola för antroposofisk
forskning. Denna högskola strävar efter
att finna och formulera andliga lagbundenheter på olika verksamhetsområden,
som de vanliga forskningsmetoderna
eller tanke- och synsätten inte kommer
åt. Denna antroposofiska forskning är
integrerad i många olika kulturområden
där verksamheten bygger på antroposofi,
t.ex. waldorfpedagogik, biodynamiskt
jordbruk, antroposofisk läkekonst, läkepedagogik, olika konstarter som arkitektur,
eurytmi m.m.
Biblioteket har öppet tisdagar
18.oo – 18.3o under tiden september till
och med maj. Övrig tid: kontakta någon i
styrelsen. Hagebygatan 69, Norrköping.
Tel: o11-1835oo.
E-post: antroposofi.norrkp@telia.com.
För utförligare program med öppettider
och studiegrupper se hemsidan:
antroposofi.nu/norrkoping

22 oktober
"Elementarvärlden och det levande"
Eurytmiska motiv ur ett av R Steiners
mysteriedraman, samt föredrag: Vitalitet
o livskraft i vår tid.
Medverkande: Göran och Charlotte
Krantz
Plats: Ensjöholms by. Tid: lör 22 okt. kl.
9.3o-15.oo.
Kostnad 4oo:- endast föredraget 1oo:-

26 november
Rudolf Steinerskolans Julbasar lörd 26
november kl. 11 – 15. Bokbord.

Eurytmi och Julföredrag söndag den 11
dec kl. 16.oo på Ensjöholm
Eurytmi med Aurora Granstedt och Moving Art Company och medverkande
barn och ungdomar. Därefter föredrag av
Felix Niereker Kaffeservering.
Arr: Ensjöholms By och Antr. Sällskapet.
Inträde 1oo kr.

6 januari
Trettondagsfirande
Fredagen den 6 januari 2o17 kl. 16.oo, Hagebygatan 69.
Olav Åstesons Drömkväde läses.
Avslutas med kaffestund. Alla intresserade välkomna!

OBS nya öppettider:
måndag - onsdag kl 14-17
STÄNGT: torsdag & fredag.
- Vi har Café måndagar kl. 14-17

Bibliotek, Bokhandel, Information,
Föredrag, Studiegrupper
Hagagatan 14, o8–348741,
stockholmskretsen@antroposofi.nu,
antroposofi.nu/stockholm
Vi skickar även per post: Eleonore
Vognsgaard (tisdagar)
Gästföredrag/Helafton kostar 15o kr (1oo
kr pens/stud)
Övriga evenemang/föredrag kostar 1oo
kr (pens/stud 8o kr)
Endast kontant betalning!

Tisdag 4 oktober kl 19:
Föredrag: Parsifal och gralen I
Göran Fant
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Tisdag 18 oktober kl19:
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Föredrag: Parsifal och gralen II
Göran Fant

Föreningen
Sofia

Upprop:
Stöd publiceringen

Lördag 12 november
Eurytmiföreningen firar 75 år
Samtal, föredrag, prova på under eftermiddag eurytmiföreställning kl. 19
Se separat program

Söndag 6 november kl 18:
Föredrag: Gralen
Bjarne Edberg

Tisdag 15 november kl 19:
Medlemsafton
Pär Granstedt från Trialog berättar om
den nya boken:
Kunskap utan gränser - Antroposofisk
filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv
(Kosmos Förlag 2o16)

Söndag 2o november kl 19:
Kreativ musikafton: Sceniskt musikaliskt

Tisdag 29 november kl 19:
Föredrag: Christian Rosencreutz - idag
och i framtiden
Björn Kjellgren

Tisdag 13 december kl 19:
Inför Julen

Fredag 16 december 19:
Julkonsert

Onsdag 21 december kl 19:
Midvinterfirande

Verksamhetsråd
22-23 oktober i Järna
Innehåll:
- Tregrening med Hans Brodal
(öppet möte)
- SOFIAs framtida inriktning
Mer info finns på foreningensofia.org
Kontakta för frågor Maria Bergbäck
o734353o71
SYD-NORD-DIALOG Afrikas utmaningar och Europas ansvar
Den 2 oktober startar vi en seminarieserie om Afrika, i samarbete med Trialog
Tankesmedja, Waldorfskolefederationen
och Novalis Ubuntu Institute i Sydafrika.
För lärare som vill fortbilda sig och
alla som är intresserad av att lära sig mer
om internationella utvecklingsfrågor
med fokus på Afrika
Nord-Syd dialog: Studiegrupper i Sverige och Sydafrika möts via Skype
5 tillfällen: 2/1o, 2o1/11, 22/1, 19/3, 7/5
Första tillfället i Järna, Berashuset
Mer info: foreningensofia.org
Anmäl gärna intresse till:
maria@foreningensofia.org
Mer info: sofiastodgala.blogspot.se

Frågor som gäller livet – materialism,
andlighet och social tregrening
Bästa Forumläsare!
Då Frans Carlgren avled i oktober 2o14
var han mitt inne i ett arbete på sin sista
bok, om frågor kring materialism och
andlighet samt social tregrening. Under
den sista tiden vara hans hälsa bräcklig
och arbetsförmågan nedsatt. Därför bad
han oss tre undertecknade om hjälp för
att kunna få boken klar. Men tyvärr hann
vi inte så långt att detta Frans sista verk
blev helt färdigt innan han gick bort.
Dessvärre var det inte möjligt att intressera ett förlag att publicera boken, vilket
inte var helt oväntat med tanke på att det
faktiskt handlade om ett inte helt fullständigt manuskript. Men vi har redigerat och sammanställt det som fanns skrivet och vi anser att detta ofullbordade
men angelägna verk måste få finna sina
läsare.
Tanken är att boken – med titeln: Frågor som gäller livet – materialism, andlighet och social tregrening – skall bli
tillgänglig för alla Forums läsare, som en
bilaga till decembernumret. Vi anser att
vi på goda grunder kan utlova en mycket
intressant och givande läsning!
Bilagan innebär ingen extra kostnad
för dig som läsare. Men att trycka och
distribuera den kostar en del; vi uppskattar detta till ca 4o.ooo kr. Vi vore därför
mycket tacksamma för frivilliga bidrag
till dessa kostnader. Varje gåva, större eller mindre är välkommen. Den kan sättas
in på Antroposofiska Sällskapets plusgirokonto: 5 88 71-5. Märk inbetalningen
med ”Det gäller livet”.
Vänliga hälsningar
Magnus Hansson, Rolf Edblom, Thomas
Andersson
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75-årsjubileum
Eurytmiföreningen i Stockholm 75 år!
12 november 2o16
Sedan början av 192o-talet har eurytmikurser och olika föreställningar givits i
Stockholm. Mitt under brinnande krig,
1941, bildas Eurytmiföreningen för att
verka för eurytmin i Sverige. (Senare
även för talgestaltningen).
Det vill vi fira tillsammans med alla nya
och gamla eurytmivänner den 12 november 2o16 !
Vi får
- glimtar ur eurytmiföreningens historia,
- skapa och ta del av framtidsvisioner
- i workshops, torgpresentationer och föreställning uppleva och glädjas åt eurytmin idag!
VARMT VÄLKOMNA!
Fyra lokaler i centrala Stockholm slår
upp dörrarna för oss:
Stockholmskretsen av Antroposofiska
Sällskapet, Bibliotek och Bokhandel
Hagagatan 14 Välkomst, föredrag, workshops
Kristensamfundet, Upplandsgatan 48;
workshop och kvällsmat (i Röda rummet)
St Örjansgårdens barnträdgård Upplandsgatan 48 workshop
Teater Pero Sveavägen 114; föreställning
och torgpresentataioner
PROGRAM
13.oo
Välkomst, återblick och framtidsverkstad
14.oo
Eurytmi om 75 år (år 2o91) Hans
Fors ger sin vision, med samtal efteråt.
Hans är eurytmist och författare till
boken ”Geschichte der Eurythmie im
Tanzhistorischen Kontext 1912-192o”
(publicerad 2o15)
15.oo
Paus med förfriskningar
15.45
Prova på- workshops
Eurytmi- inre och yttre rörlighet
Eurytmi- kosmisk eurytmi Maria
Linden-Tell
urytmi- IAÅ-förvandlingar Lena
Bergqvist -Lind
Eurytmi- barneurytmi- Inger Dahlin
Talgestaltning- Anders Engqvist
Bokbindning - inre rörlighet genom
handens arbete W. Bremer
17.oo
Kvällsmat
18.oo
Presentationer av olika verksamheter i Teater Peros foajé
19.oo
Festlig eurytmiföreställning
med mingel och samtal efteråt

Kom och var med på delar eller hela
programmet!
Boka kvällsmat (7okr) ,kvällsmat och fika
(1oo) och biljett till föreställningen (12o kr)
Antroposofiska Sällskapet Bibliotek och
bokhandel Hagagatan 14, tel o8- 34 87 41
Teater Pero Sveavägen 114, tel o8-612 99
oo www.pero.se (endast biljetter)
a nnons

utvecklat kursen till två olika kursdagar.En
grundkurs måndag den 17 oktober i höst och
en påbyggnadskurs den 31 januari 2o17. Som
tidigare i samverkan med Satish Sen. Se vidare info på vår hemsida.
a nnons

MeF –
Medarbetareförbundet

Huvudmannaförbundet

-för antroposofiskt inspirerad
självförvaltning

Huvudmannförbundet flyttar nu ut ur
de gamla vackra lokalerna i Gamla stan
som vi delat med bl. a. Ekobanken och
Pensionskassan Prometheus. Det har
varit väldigt fint att under några år ha
Gamla Stan som mötesplats och bas för
vårt kansli.
Nu är det dock hög tid för oss att stärka
vårt kansli och som ett led i vårt närmare samarbete med Arbetsgivaralliansen
flyttar vi in i deras lokaler på Klara Södra Kyrkogata 1. Arbetsgivaralliansen är
civilsamhällets arbetsgivarorganisation
som organiserar arbetsgivare som drivs
av ett ideellt eller idéburet engagemang,
och det finns stor samstämmighet i vårt
arbete och förhållningssätt.
I och med denna flytt kommer vi att
sitta tillsammans med ett 15-tal kollegor
med olika specialistkunskaper och vi
kan erbjuda våra medlemmar betydligt
större resurser än HF har kunnat erbjuda tidigare. Vi kommer också att ha
tillgång till möteslokaler och konferenslokaler i huset.

Fackförbundet för alla medarbetare i
antroposofiska verksamheter

Från den 1 september är vår besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1, ca 3oo
meter från centralstationen och 5o meter från T-banan.
Vi kommer tills vidare behålla vårt gamla telefonnummer och våra e-postadresser och vi har tills vidare samma hemsida och det kommer för det mesta vara
Christina Thunberg som svarar i telefon.
Vår nya postadress är:
Huvudmannaforbundet
Box 16355
1o326 Stockholm
Tel o8-6o5 45 61
Mobil o73-o94 5o 66
Hemsida: huvudmannaforbundet.se
E-post: info@huvudmanaforbundet.se
Ny styrelsekurs redan i höst!
Vår styrelsekurs i februari fick ett fantastiskt gensvar, och på begäran så har vi nu

MeF är till för alla medarbetare oavsett
vad man arbetar med. MeF ger medlemmarna stöd utifrån en unik kombination
av kunskap i arbetsrätt och bred erfarenhet av antroposofisk självförvaltning.
Vi har god kännedom om antroposofiska
verksamheters olika särart, organisation
och kultur samt vilket särskilt stöd medarbetarna i antroposofiska verksamheter
kan behöva.
Transparens > delaktighet > medansvar >
gemenskap > Självförvaltning
Transparens betyder att verksamheten är
öppen för medarbetarnas delaktighet när
det gäller t ex målsättning, verksamhetsplaner, arbetsfördelning och ekonomi. Det ger
medarbetarna möjlighet till medansvar.
Arbetsglädje uppstår när medarbetarna
individuellt och tillsammans delar verksamhetens målsättning, när medarbetarna är delaktiga i alla viktiga beslut
och har medansvar för verksamhetens
utveckling. Det är detta vi kallar självförvaltning. Självförvaltning skapas i
verksamheter som strävar efter en transparent och solidarisk organisation med
stor delaktighet från medarbetarna och
utan externa vinstintressen. Medarbetarna samverkar nära ledningen och har
verksamhetens utveckling som ett gemensamt mål. Viktigt för medarbetarna
i dessa verksamheter är, att med inspiration från antroposofiska idéer göra ett
arbete som svarar väl mot behoven hos
vårdtagare, elever, kunder och samhällets förväntningar. Medarbetarnas engagemang för ändamålet är grunden
för verksamhetens framgång. Den fråga
som bör stå i centrum för verksamhetens
utveckling är: ”Hur utformar vi samarbetet i verksamheten så att medarbetarnas kunnande, intresse och initiativförmåga får utvecklas och tillvaratas till
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förmån för dem som verksamheten är
till för?”
Sättet att samverka utformas olika av
medarbetarna och ledningen i varje enskild verksamhet.

Medlemssekretariat

Kollektivavtalet – ger trygghet och
utrymme för egna lösningar

Medlemsavgiften
ordinarie 12oo kr, pensionär 5oo kr,
studerande 3oo kr,
betalas till pg 5 88 71-5

För att samverkan och självförvaltning
ska bli en stabil del av verksamheten behövs det att överenskommelserna blir
tydliga och långsiktiga. Viktiga delar
och förutsättningar för detta finns i det
lokala kollektivavtalet. Ett sådant avtal
beskriver hur samverkan och hanteringen av medbestämmandefrågor ska gå
till. Där finns också överenskommelser
om arbetstider, löner, semester, sjuklön
och pensioner. Kollektivavtalet är också
länken mellan de lokala överenskommelserna och Svea rikes lag. Det centrala
kollektivavtalet mellan Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet
lämnar mycket stort utrymme för egna
lösningar i lokala avtal. Alla medarbetare
kan omfattas av kollektivavtalet.
Vi hjälper till att ta fram utkast till ett lokalt kollektivavtal på verksamheten och
ser till att avtalet blir juridiskt korrekt.
Innehållet beslutas gemensamt av huvudmannen och de lokala MeF-medlemmarna. Löner förhandlas inte centralt av
MeF, utan beslutas av lokalavdelningen i
samråd med huvudmannen. Alla medarbetare kan bli MeF-medlemmar och därmed vara med och besluta och ta ansvar
för lokalavtalets innehåll. Vi har medvetet låg medlemsavgift för att alla ska kunna bli medlemmar.
Bli medlem du också!
Kontakta oss på:
E-post: info@mef.se.
Telefon: o8-551 5o4 oo
Hemsida: mef.se

i Kulturhuset i Ytterjärna
Måndag-fredag 9-12
o8-554 3o2 2o
kontakt@antroposofi.nu

Bli medlem! antroposofi.nu/blimedlem
Kalendarium på hemsidan
antroposofi.nu/kalender
Mejlutskick
Meddela oss din mejladress till:
kontakt@antroposofi.nu
så skickar vi dig löpande information

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

Om Kaj Skagens bok, ”Morgen ved
midnatt” av Ole Harald Dahl.
Waldorf made in China, av Nana
Goebel,
ur Das Goetheanum nr 25-2o15.
Antroposofi som religion, av Johannes Kiersch,
ur Das Goetheanum nr 6-2o15.
Flowforms - Unik hantverkskultur
med betong och konststen i Järna.

f r å n sek r eta r i atet

Medlemskap
Goetheanum meddelade att man under
perioden 14 juni till 16 augusti välkomnat
168 nya medlemmar. Och att 221 ej längre
är medlemmar (utträden, tappade medlemmar och uppdaterade medlemslistor i
landssällskapen) i Allmänna Antroposofiska Sällskapet.
Källa: Anthroposophie weltweit, nr 9, 2o16.

Forum Antroposofi utges av
Antroposofiska Sällskapet i Sverige.
Varje skribent ansvarar själv för
sitt material.
r eda k t ionsk r ets
Tobias Ossmark
e–post: tobias@antroposofi.nu
Felix Nieriker
Göran Nilo
Bo Werner Eriksson
Joel Hallklint
Karen Swartz Larsson
r eda k t ionsr å d
Elisabeth Ehrlich,
kontaktperson i styrelsen.
gr afisk for m
Ritator
t ryck
EKTAB (Eskilstunakurirens
tryckeri) Ett ISO 14oo1-certifierat
tryckeri som enbart använder
vindproducerad el.
pr en u mer ation
Kontakta sektretariatet eller
registrera på hemsida, 24o kr/år.
h em si da
antroposofi.nu/forum
Antroposofisk a Sällsk apets
sek r eta r i at
e–post kontakt@antroposofi.nu
tel o8–554 3o2 2o
K o n t a k t m e d FORUM
projektledare Joel Hallklint
e–post: kontakt@antroposofi.nu
tel o8–554 3o2 2o
postadress: Forum Antroposofi,
pl 18oo, 153 91 Järna
ISSN 14o4-4277
U tgi vn i ngspla n för 2o16
Deadline för 4-2o16 ca 1 november.
För längre uppslag, vänligen anmäl i
god tid innan deadline.
A nnonser ing
Helsida färg 4ooo kr och del av sida till
proportionerligt pris. För privatpersoner:
radannonser 8o kr. Tidskriftens format:
höjd 315 mm, bredd 235 mm.

Arkivögonblick, nr 16
Pannan

Rudolf Steiner tecknad och reproducerad av
Karl Ballmer. Hur ofta har vi sett en teckning,
en målning eller en skulptur föreställande Steiner? Inte så ofta om vi jämför med den spridning fotografierna har fått. Framför allt de
tagna i St. Gallen av fotografen Otto Rietmann.
Hans bilder, särskilt en serie han tog under hösten 1916, har under årtionden hängt i skolor,
sjukhus och i Antroposofiska sällskapets lokaler runt om i världen. I dag är dessa foton i offentliga lokaler ovanligare, men de lever vidare i
oändligt många publikationer.
Det återstår att klarlägga om Steiner själv
önskade att bli fotograferad eller om det snarare
var ett behov hos hans omgivning. Naturligtvis var han medveten om att eftervärlden skulle
komma att använda hans bild och det är mycket
troligt att han av den anledningen inte överlämnade detta åt slumpen. I Rietmanns omsorgsfullt iscensatta bilder, där ljussättning, bakgrund och även smink spelar en lika viktig roll
som framkallningen i mörkrummet och ”mani-

pulationen” av ljus, skärpa och kontrast, kan vi
studera hur olika uttryck kan uppnås med fina
justeringar. Dessa bilder är säkerligen resultatet
av ett samarbete mellan de två.
Men låt oss återkomma till Ballmers bild.
För det är en bild det handlar om och inte en
avbild eller en kopia av ett original utanför vårt
medvetande. Fotografier är också skapade bilder. Vi tänker inte på det eftersom ett fotografi
är så likt det vi ser, så likt vårt eget medvetande. Vi glömmer bort att våra föreställningar är
bilder vi skapat, att verkligheten i sig inte låter
sig fångas i en föreställning. Ballmers bild kan
betraktas som en övning att befria sig från ett
avbildande och stiga in i ett imaginativt medvetande. Steiners panna tar formen av ett bergsmassiv eller en fågel. En paradox. Ett flygande
berg. Ett strålande snömassiv som löser upp sig
i intet och öppnar upp mot en annan verklighet.
Det är en mycket ljus panna.
Bild framsida: Karl Ballmer, «Kopf (Rudolf Steiner)», 1928, Litografi, 44 × 33 cm.
Text: Johannes Nilo

