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Förord
Frans Carlgren arbetade i många år
på en bok om Rudolf Steiner och
hans idé om samhällets tregrening.
Han var mycket angelägen att visa
att ett samhälle inte blir sunt och
att det aldrig kan bli någon varaktig
fred mellan länderna om en enhetlig
statsmakt är herre över både kulturliv
och näringsliv.
Statsmaktens utövare borde inskränka
sig till att bestämma över lagstiftning,
domstolar, polis och försvar.
Statsmakten skall alltså vara den
som sörjer för ordning och säkerhet
och ge medborgarna det skydd som
behövs både inom landet och utåt
mot omvärlden.
Kulturlivet bör stå helt fritt från staten.
Där ska medborgarna fritt kunna
debattera och framföra till exempel
nya idéer och lösningar på problem
utan att förlora på att uttala sig kritiskt
om till exempel regeringen. Frans
Carlgren menar att kulturlivet utöver
det vi i första hand föreställer oss,
också omfattar utbildning, forskning
och sjukvård.
Det fria näringslivet verkar inom
de av staten fastställda ramarna
för industri, handel och jordbruk.
Således skall inte näringslivet kunna
utöva påtryckningar på staten att
starta krig för att gynna dess intressen
såsom skett i historien, till exempel
när europeiska stater lagt under sig
kolonier i andra delar av världen.
Frans Carlgren inleder sin bok
med en översikt över den moderna
hjärnforskningen och hur den
hänger ihop med den materialistiska
världsuppfattningen och människo
synen. Med något undantag är

forskarna överens om att den fria
viljan inte existerar och att mänskliga
idéer, tankar och handlingar är
produkter av kemiska och fysiska
processer i våra hjärnor. Detta synsätt
har länge varit mycket dominerande
även om vi faktiskt i det praktiska
livet har andra utgångspunkter och
förhållningssätt. Vi utgår ifrån att
människor faktiskt är ansvariga för
sina handlingar och anser att det är
rätt att i domstolar döma människor
för olika brottsliga gärningar.
I nästa kapitel fortsätter Frans med
en skildring av forskningen kring
Nära-döden-upplevelser
(NDU).
Han framhåller att det däri finns
sådant som hjärnforskarna inte
riktigt kan förklara. Frågan är om det
finns ett sätt att med en vetenskaplig
hållning kunna närma sig det vi ser
i NDU-fenomenen, det vill säga,
att på ett sakligt sätt beskriva något
som går utöver den materialistiska
människosynen.
Han fortsätter med en skildring av
Rudolf Steiners förhållningssätt
och forskning. I den såg han en
möjlig väg att förstå sådant som
inte ryms i den materialistiska
människouppfattningen och som ger
en möjlighet att studera fenomen
som NDU-upplevelserna utifrån en
saklig, förnuftsmässig hållning.
Frans var angelägen att visa att också
tregreningen bygger på saklig grund.
Sedan ger han en historisk översikt av
den tid då Rudolf Steiner utarbetade
tregreningsidén och hur han försökte
introducera den på olika sätt.
Frans Carlgren tänkte sig en
fortsättning på den här påbörjade
framställningen med en allmän
skildring av tregreningen och dess
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möjligheter att bidra till en fredlig
samhällsutveckling. Med hjälp
av tregreningstanken kan man
också förstå och analysera samtida
samhälleliga missförhållanden och
hitta lösningar på problem.
Frans bad oss tre undertecknade att
hjälpa honom att färdigställa boken,
på grund av hans bräckliga hälso
tillstånd. Tyvärr avled han innan
arbetet var slutfört. Vi har dock efter
bästa förmåga försökt sammanställa
och redigera hans texter, som bestod
av färdiga partier, maskinskrivna
och handskrivna utkast och inte helt
färdigställda avsnitt. Vi vill dock
poängtera att det enbart är Frans
manuskript som här publiceras.
Det var också hans önskan att med
ett avslutande kapitel kunna visa hur
tregreningen skulle kunna bidra till
en varaktig fred och erbjuda praktiska
lösningar på aktuella problem och
skapa förståelse för dessa. Detta
öppnar, med tregreningstanken som
analysinstrument, nya möjligheter
för forskning om samhällsfrågor.
Detta avslutande kapitel hann vi bara
påbörja, medan Frans ännu levde.
Vi fann några uppslag som vi ansåg
passa in i hans intentioner, men
dessvärre blev det aldrig tillfälle att
tillsammans med honom forma det
kapitel som boken skulle mynna ut
i. Vi intresserade oss för frågor inom
kulturlivet, främst aktuella problem
inom svensk skola och sjukvård.
Eventuellt kan vi återkomma med
någon eller några av dessa våra texter
i ett annat sammanhang.
Magnus Hansson, Rolf Edblom och
Thomas Andersson

I. Den
materialistiska
människosynen

”elektriska stormar” som utspelas i
tinningloben, samt att de i enstaka fall
också drabbas av epileptiska anfall
och är i akut behov av medicinsk hjälp.
Redan på 1970-talet konstaterade
neurologer, att sådana personer ofta
är särskilt mottagliga för religiösa
tankar och symboler.
Upphovsmannen till sociobiologin, (enligt Nationalencyklopedin:
”studiet av sociala beteendens uppkomst, variation och anpassningsvärde hos människan och andra djur”)
Edward O. Wilson, världsbekant
professor i biologi vid Harvard
universitetet, har beskrivit sin och
sina meningsfränders målsättning på

Inledning
Under de senaste årtiondena har den
moderna hjärnforskningen lett fram
till nya och mycket stora framsteg.
Man har till exempel kunnat beskriva vad som utspelas i hjärnan, när vi
ler (nämligen i basalganglierna), när
vi erinrar oss något personligt minne (nämligen i hippocampus), eller
när vi på ena eller andra sättet kämpar för vår överlevnad (nämligen i
hjärnstammen). Var och hur känslor följande vis: ”Det slutgiltiga målet
av lycka, ångest eller skam uppstår för den vetenskapliga naturalismen
i hjärnan ses också som säkert fast- skall uppnås, när det lyckas den att
ställt. Den grundläggande övertygel- förklara den traditionella religionen,
sen hos de medverkande forskarna är dess huvudkonkurrent, som ett helt
genomgående att sådana känslor och och hållet materiellt fenomen.” Wilaktiviteter har sitt egentliga säte och son förmodar, att det ännu kan dröja
därmed sitt ursprung i motsvarande länge innan forskningen har hunnit så
hjärnprocess. Antagandet att män- långt. Men han betvivlar inte, att den
niskan dessutom förfogar över ”själs- tidpunkten en gång kommer.
liga”, icke-fysiska egenskaper och
En likasinnad forskare som
förmågor förefaller onödigt.
ofta citeras i den aktuella svenska
Med samma tänkesätt ger sig i dag en livsåskådningsdebatten
är
Dan
rad högt ansedda forskare in i de stora Larhammar, professor i molekylär
religiösa frågornas kontroversiella cellbiologi Uppsala. Han har
område, som de hittills för det mesta formulerat sin syn på religion och
undvikit (många forskare, även inom religiösa ceremonier så här i en artikel
de naturvetenskapliga disciplinerna, i Svenska Dagbladet den 24 juli 1999:
är personligt religiösa – inte minst i ”Både råttor och fåglar upprepar i
USA). Men också inom fromhets laboratorieexperiment de rörelser
livets område har viktiga neurologiska de råkade göra just när de fick mat,
upptäckter gjorts. Det är till exempel allt i förhoppningen att få mer. Även
fastställt, att trosvissa människor om maten ges helt slumpmässigt
med starka religiösa känslor och kan det ta mycket lång tid för djuren
upplevelser kan hemsökas av veritabla att inse att ritualen är irrelevant för
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belöningen. På samma sätt kan riter
och vidskeplighet etableras hos
människor … ” .
Ett annat exempel finns i den
välkända tyska tidskriften Der Spiegel
den 18 maj 2002. Omslagsbilden
skall åskådliggöra hur de traditionella
gudsföreställningarna måste betraktas
som rena tankefoster (se nedan).
På titelsidan står: ”Hjärnforskning.
Den tänkta guden. Hur tro uppstår.”
Den viktigaste artikeln bär titeln
Hotline till himlen och beskriver, hur
religiösa föreställningar frambringas
av människohjärnan.
Eftersom många människor tar de
så kallade nära-dödenupplevelserna

på allvar och tror att ”kroppsfria”
upplevelser överhuvudtaget är möjliga
har en del hjärnforskare varit ivriga
att påvisa att sådana föreställningar
är helt orimliga. I det ansedda
amerikanska vetenskapsmagasinet
Nature offentliggjordes 19 september
2002 en artikel som skildrade
hur ett schweiziskt forskarteam
genom elektriska impulser hos
en
försöksperson
framkallade
upplevelsen att i ett förändrat
medvetenhetstillstånd sväva två
meter ovanför kroppen. Neuro
logen

Olav

Blanke som ledde
experimentet intervjuades redan
dagen före publiceringen på första
sidan i Dagens Nyheter, vilket visar
aktualiteten i detta forskningsområde.
I intervjun hävdar Blanke, att
sådan upplevelser frambringas av
hjärnan och därmed vetenskapligt
sett är förklarliga. Han framhåller
att nära-dödenupplevelser är mer
komplicerade men räknar uppenbart

med att också sådana förr eller senare
skall få en rimlig neurofysiologisk
tolkning. Blanke framhåller också, att
enstaka illusionära upplevelser av det
slaget skulle kunna förekomma också
hos människor som får bedömas
som psykiskt friska. Men han tror
att en person som har återkommande
eller ständiga upplevelser av den
arten måste diagnostiseras som
ett
neurologiskt
sjukdomsfall,
där medicinska åtgärder kan bli
nödvändiga (det skulle exempelvis
kunna gälla personer med ett
kontinuerligt ”klarseende”).
Globalt sett är de övertygade
materialisterna inom forskning och
allmänhet ännu så länge kanske

en minoritet. Men denna är stor,
den växer snabbt och är troligen
på väg att bli en stark politisk
maktfaktor. Triumferna inom vår
tids neurologiska forskning ger som
aldrig förr anledning till känslan att
se in i människans innersta, också
i länder med starka religiösa eller
”andliga” traditioner. När tillräckligt
många medborgare i någorlunda
demokratiska stater har den åsikten,

att människan uteslutande är ett
fysiskt väsen, kan läkare, psykologer
och politiker räkna med ett brett
folkligt stöd, om de sörjer för att
”andliga extremister” kommer under
obligatorisk medicinsk behandling.
Den materialistiska strömningen

Hur materialismen fick sin makt
position
När den europeiska upplysnings
rörelsen under 1700-talet ledde till
att det kyrkliga inflytandet över bildningsväsendet gradvis försvagades
och övervanns, förstatligades universiteten och småningom även skolorna
med början i Tyskland och Frankrike.
De ”upplysta” medborgarna såg detta
som en efterlängtad frigörelse från
föråldrade tanke- och organisationsformer, och de ledande filosoferna
och diktarna gick i spetsen för utvecklingen.
Men den bildningens frigörelse som
Voltaire, Rousseau, Diderot och de
andra franska upplysningsfilosoferna,
liksom Lessing, Goethe, Schiller och
de övriga företrädarna för den tyska
idealismen från sinsemellan olika
utgångspunkter kämpade för, blev
aldrig så fullständig som de hoppats.
De
statliga
myndigheterna
skapade steg för steg ett universitets
monopol. Högre läroanstalter kunde
bara fortleva eller växa fram i statens
hägn och med dess skattefinansierade
understöd. Kandidater, magistrar,
licentiater, doktorer, docenter och
professorer kunde bara få sina

examina, sina titlar och sin auktoritet
om de uppnått dem i enlighet med
gällande bestämmelser.
Men statsmakterna bestämde
i regel inte hur läroplanerna eller
har vuxit sig så stark som den är forskningen skulle se ut. Den fick
avgöra,
och
genom en historisk utveckling som universitetslärarna
många människor inte är medvetna därmed
utstakades
bildnings
väsendets väg in i framtiden.
om.
Det materialistiska betraktelse
sättet baserades till stor del på insatser
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som gjorts av brittiska forskare och
tänkare på 1600- och 1700-talet
(Bacon, Hobbes, Locke, Hume,
Newton och många andra). Men att
det synsättet fick så starkt inflytande
berodde i stor utsträckning på en krets
av framstående tyska naturvetare som
framträdde på 1830- och 40-talen
och som var lärjungar till fysiologen
Johannes Müller vid universitetet i
Bonn: Hermann Helmholz, Emil du
Bois-Reymond och några till. De
kämpade sig fram till en dominerande
roll i hela det akademiska livet i
Tyskland och hade bestämt sig för
att i de vetenskapliga tidskrifter
som de kontrollerade ta in endast
sådana artiklar som tillämpade en
materialistisk/mekanistisk tolkning
av fenomen som behandlades. Om
detta träffade de ett gemensamt avtal
som var noga genomtänkt och som
de undertecknade med sitt eget blod
(liksom Faust hade ingått sin pakt
med Mefisto i Goethes drama).
Det avtalet var naturligtvis inte
förpliktigande i juridisk bemärkelse,
men det ingicks vid en tidpunkt som
gav det en väldig genomslagskraft:
Den industriella revolutionen hade
börjat i England i slutet av det föregående århundradet, kom i gång på
allvar i Belgien, Frankrike och Tyskland på 1830- och 40-talen och ledde
till människornas – både kapitalisters
och proletärers – intresse och intressen ännu mer än förr inriktades på den
fysiska världen och dess materiella
resurser.
I det tyska språkområdet, som
dittills ganska allmänt hade setts som
”diktarnas och tänkarnas land”, sökte

sig nu allt fler studenter bort från
filosofi och humaniora och ägnade
sig åt kemi, fysik, nationalekonomi
och tekniska ämnen eller biologi
och medicin. Allt fler forskare
ville få sina artiklar publicerade i
de tidskrifter som redigerades av
anhängare eller lärjungar till de
nytillträdda makthavarna i det tyska
universitetslivet.
Emil du Bois-Reymond (1818-1896)
Emil du Bois-Reymond var fysiolog
och gjorde banbrytande insatser
i forskningen om elektricitetens
roll i den levande naturen och i
människokroppen. Han höll oerhört
medryckande föreläsningar där
studenterna hyllade hans entré
och avgörande poänger med
öronbedövande
stampningar.
Han prisade oförbehållsamt den
nya vetenskapen och tekniken i
formuleringar som numera knappast
någon kollega skulle våga tillgripa:
”Vem kan ifrågasätta den moderna
kulturen? Var är den blixt som kan slå
sönder detta babyloniska torn? Man
känner svindel vid tanken på det som
den nuvarande utvecklingen kan leda
mänskligheten fram till under loppet

av tusen, tiotusen, hundratusen år …”
Men Du Bois-Reymond var också
noga med att framhäva de begränsningar som gäller och måste gälla
för den materialistiska forskningens
landvinningar. Han räknade upp sju
stora världsgåtor (fler skulle kunna
nämnas) som den moderna veten
skapen troligen aldrig kommer att
kunna lösa, bland dem frågorna om
livets uppkomst, naturens skenbara

ändamålsenlighet, tanke- och språkförmågans framväxt hos människan
samt – avslutningsvis – om viljans
frihet. Inte minst på den sistnämnda
punkten har han blivit sannspådd. På
människokunskapens område finns –
som jag vill försöka visa här nedan –
knappast något problem som ter sig så
viktigt och så svårlöst som frågan om
den mänskliga viljan och dess beroende av hjärnans funktionssätt.
Charles Sherrington (1857-1952)
Från och med 1800-talets mitt utgick
den naturvetenskapliga forskningen
om människan från den självklara
förutsättningen att vi är helt och hållet
fysiska varelser. Forskarna själva
fick naturligtvis ha sin egen privata
övertygelse i religiösa eller filosofiska
frågor, men den fick inte ha någon
inverkan på det vetenskapliga studiet.
Den som ville vara med i kretsen
av universitetsforskare fick lov att
följa det gällande materialistiska
regelsystemet, om han eller hon ville
tas på allvar och undgå utfrysning.
Ett par ledande hjärnkirurger uppnådde dock en sådan position att de
kunde tillåta sig att ifrågasätta en av
grundvalarna för det allmänt om

fattande tankesystemet, nämligen
själva materialismen. En av dem var
Charles Sherrington. Som professor i fysiologi i Oxford blev han en
förgrundsgestalt inom den moderna
hjärnforskningen genom sin tillämpning av nyuppfunna, antiseptiska
operationsmetoder – i huvudsak vid
djurexperiment – och kunde därmed
klarlägga ryggradsreflexerna samt
stor- och lillhjärnans betydelse för
6

organismens överlevnad. När han
sedan började koncentrera sig på studiet av människans fysiologi märkte
han att många av de fakta han fann
om tankeförmåga, minne, känslor
osv, var svåra att förstå om de uppfattades som rent fysiska fenomen.
Han sammanfattade dem under den
mångtydiga beteckningen ”mind”
och summerade redan 1907 sina
iakttagelser med följande ord: ”Att
vår existens skulle vara baserad på
två fundamentala element (dvs fysisk materia och ”mind”) erbjuder,
antar jag, ingen större inneboende
orimlighet än att den bara skulle vara
grundad på en.”)
Sherrington hade den för många
studenter förvirrande vanan att i sina
föreläsningar belysa de behandlade
problemen från helt olika sidor –
exempelvis med utgångspunkt från
de nyssnämnda diametralt motsatta
aspekterna. – Trots sina enligt gängse
naturvetenskapligt synsätt ibland
verkligt ”kätterska” perspektiv fick
han för sina upptäckter 1932 års
Nobelpris i medicin (som han delade
med sin kollega i Cambridge, Edgar
Adrian).
Wilder Penfield (1891-1976)

Denne växte upp i en kanadensisk
familj som var bosatt i USA och
lyckades erhålla ett eftertraktat
Rhodes-stipendium som gav honom
möjlighet att studera medicin i
Oxford. Därmed blev han lärjunge
till Sherrington och beslöt att
liksom denne bli neurokirurg. Han
fängslades av epilepsins gåtfulla
problem och inriktade därför sitt

studium på människans nervsystem.
Som en biprodukt till sina kirurgiska
ingrepp kartlade han den mänskliga
hjärnan så noggrant som möjligt,
till en stor del precisare än någon
dittills hade gjort. Operationerna
genomföres alltid för att bota patienter
och tillämpade den dittills oprövade
och djärva metoden att frilägga
halva hjärnan genom att avlägsna
motsvarande del av skallbenet och
sedan åter fästa den på plats.
Efter återkomsten till USA hade
Penfield, genom sina USA-kontakter,
fått hjälp med att i Montreal i Kanada
uppföra en stor neurologisk klinik.
Hans kollega William Feindel har
skildrat hur de där tillsammans
opererade över 700 patienter varav
nära 70 procent blev varaktigt botade,
slapp alla oförutsedda epileptiska
attacker och kunde leva ”ett nyttigt
och lyckligt liv”.
I sitt avslutande arbete, The
Mystery of the Mind (1975),
sammanfattade Penfield erfaren
heterna från 1132 operationer på
patienter med frilagd hjärnhalva
och de observationer han därvid
kunnat göra. Som det viktigaste
resultatet får kanske räknas hans

iakttagelser om uppkomsten av våra
viljehandlingar. Eftersom ingreppen
i själva hjärnan kunde genomföras
utan smärta, förblev patienterna vid
fullt medvetande och kunde även
med frilagd hjärnhalva lugnt och
sakligt tillfrågas och ge svar om vad
de upplevde. Då framgick bland
annat att Penfield medelst en elektrod
kunde framkalla ofrivilliga rörelser
i händer, armar, fötter och ben,

respektive ljud i talorganen. Men när
patienten tillfrågades om vad han då
förnam svarade han (eller hon) alltid:
”Det där gjorde inte jag, utan ni (du).
Det var ni, som tog fram det ur mig.”
Det kunde till och med hända, att
patientens ena hand tvångsmässigt
rörde sig men hindrades av den
andra.
Penfield kunde aldrig iaktta
hjärnfunktioner som gav upphov
till exempelvis tankeverksamhet,
viljebeslut, konstnärligt skapande
eller andra yttringar av ”högre”
mänskliga själsförmågor. I ett av
bokens slutkapitel sammanfattar
han sin egen forskarinsats med
följande ord: ” … efter åratals
strävanden att förklara medvetandet
(the mind) uteslutande som en form
av hjärnverksamhet, har jag kommit
till slutsatsen att det är enklare (och
mycket lättare att vara logisk) om man
accepterar hypotesen att vårt väsen
består av två fundamentala element.
– Eftersom det förefaller mig säkert
att det alltid kommer att vara omöjligt
att förklara medvetandet som en
funktion av nervverksamhet i hjärnan,
och eftersom det synes mig vara så
att medvetandet (the mind) utvecklas

och mognar på ett självständigt sätt
under en individs liv som om det
vore ett kontinuerligt element, och
eftersom en dator (vilket hjärnan är)
måste programmeras och handhas
av en faktor (an agency) som har
förmågan till oberoende förståelse,
är jag tvungen att föra fram den idén
(to choose the proposition) att vårt
väsen är baserat på två fundamentala
element.”
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När Penfield skrev ”The Mystery
of the Mind” var han en berömd
hjärnkirurg, anlitad för föreläsningar,
konsultationer och operationer inte
bara i Montreal utan i de mest olika
delar av världen. Hans vetenskapliga
artiklar och böcker lästes och
diskuterades som viktiga bidrag till
den aktuella forskardebatten. (Några
speciellt framstående vetenskapsmän
bidrog i hans sista bok med
inlägg där de dokumenterade sitt
förtroende
för
hans
djupa
forskarkompetens.) Han hade goda
skäl att hoppas att hans avslutande
och sammanfattande verk skulle
kunna bidra till en omsvängning i
den materialistiska högflod (som han
själv under senare år hade avlägsnat
sig allt längre från).
Men hans förhoppningar infriades inte. Den flod han kämpade emot
steg allt högre.

Den medvetna viljan – en illusion?
När Penfield år 1975 publicerade sitt
avslutande verk, torde det bland en
del fackmän ha setts som föråldrat.
Tre tyska forskare (Deecke,
Kornhuber och Scheid) hade vid
sina experiment redan på 1960-talet
funnit att när en försöksperson
lyfter ett finger, kan en ökning av
den
därmed
sammanhängande

elektriska hjärnaktiviteten iakttas
cirka 0,8 sekunder innan personen
genomförde fingerrörelsen. De
kallade företeelsen ”Readiness
Potential” (RP). Resultatet väckte stor
uppmärksamhet bland fackmännen
och föranledde en mängd besläktade
försök.

Den kände amerikanske hjärn
forskaren Benjamin Libet frågade
ut ett antal försökspersoner om
tidpunkten då de blev medvetna om
sin avsikt att lyfta fingret och ansåg
sig kunna konstatera att detta sker
vid en tidpunkt som inträffar efter
RP:s början. Libet hävdade 1983,
att RP börjar 535 tusendels sekunder
(millisekunder) före det ögonblick
då medvetenheten sätter in, vilket
sker 204 millisekunder före själva
fingerrörelsen.
En lekman kan naturligtvis
undra om inte försökspersonernas
uppmärksamhet till en viss grad
skärps genom själva förberedelsen
för experimentet, och hur det
då kan vara möjligt att så exakt
tidfästa både RP:s början och
medvetenhetens uppvaknande. Men
sådana frågor tycks inte ha bekymrat
hjärnforskarna i någon nämnvärd
grad. I deras krets ses det numera i
allmänhet som bevisat, att impulsen
till viljehandling uppkommer i
hjärnan innan den upplevs medvetet.
Daniel Wegner (1948 - 2013)
forskare
som
helhjärtat
En
företräder det synsättet är professorn

i psykologi vid det berömda
universitetet Massachusetts Institute
of Technology (MIT), Daniel M.
Wegner, som nyligen efter långa
förberedelser publicerat sitt stora
sammanfattande verk i ämnet: The

Illusion of Conscious Will (Illusionen
om den medvetna viljan, Bradford
Books, The MIT Press 2002.) I sin
bok, som blivit mycket lovordad
av fackmän, skildrar han inte bara

en lång rad resultat som nåtts inom
modern hjärnforskning utan också
en mängd andra vetenskapliga
observationer
och
hypoteser
som styrker uppfattningen att
det är hjärnan som dirigerar våra
viljehandlingar.
Som lärd psykolog är Wegner
naturligtvis
mycket
medveten
om skillnaden mellan en plötslig
viljehandling (t ex att klia sig på
näsan) och en viljeinriktning som
vuxit fram och består under en
lång tid – kanske ett helt liv – men
hävdar ändå med bestämdhet att alla
människans viljehandlingar har sitt
ursprung i hennes hjärnvindlingar.
I förbigående avfärdar Wegner
på minsta möjliga utrymme
Penfields centrala tes, nämligen att
våra högre hjärnfunktioner styrs av
”the mind”, dvs en icke-kroppslig
faktor. Observationerna av patienter
som fått sin ena hjärnhalva frilagd
och är i stånd att skilja mellan
elektriskt framkallade och ”egna”
muskelrörelser, betecknas som
”remarkabla” men påstås ha gjorts
hos en enda person (som belägg
anförs ett avsnitt ur The Mystery
of the Mind   där detta inte utsägs).

Wegner själv tror att Penfield med
sin elektrod har råkat aktivera ett
speciellt hjärncentrum och därmed
hos patienten har framkallat den
illusionära känslan att reaktionen,
exempelvis handrörelsen, är hans
eller hennes ”egen” (dvs kommer ur
hans icke-fysiska ”mind”).
Genom hela boken fasthåller
Wegner vid själva grundtanken att
människans upplevelse av ”egna”
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tankar, viljeimpulser och handlingar
bara är en subjektiv känsla: alla våra
”själsrörelser” har fysiska orsaker, dvs
uppstår i hjärnan och utgår därifrån,
för att först därefter (i en del fall)
upplevas som medveten eftertanke
följd av medveten handling. För
att styrka sin tes redovisar han en
mängd i och för sig högst intressanta
fakta om automatism, telepati,
hypnos, upplevelser av ”röster”,
”besatthet” och andra exempel på
viljestyrning som inte kan härledas
från patientens, försökspersonens
eller brottslingens egen medvetna
avsikt. Enligt det synsättet är vi
alla, bara med den skillnaden att vår
kropp fungerar ”normalt”, ”styrda”
eller ”programmerade”.
Men hur kan då en människa
ställas till ansvar för det hon gör och
faktiskt har velat göra?
Wegner har inget entydigt svar på
den frågan.
Å ena sidan formulerar han, i slutkapitlets sista avsnitt, ännu en gång så
skarpt som möjligt det vetenskapliga
sättet att betrakta människan. Hon
föreställer sig att hon har ett ”själv”
(ett jag), att hon har ett medvetande
(”mind”), och att hon har förmågan

att själv styra sitt handlande (att vara
”an agent”). Men i själva verket har
hon ingen av dessa förmågor, hon
bara tror att hon har dem.
Å andra sidan framhåller Wegner
med största allvar, att den tron, trots
att den är irrationell och helt illusionär, inte alls är trivial eller onödig.
Tvärtom, den är en grundläggande
förutsättning för hela vår tillvaro, det
är den som gör oss till människor.

Genom sina forskningar, sitt
skarpsinne och sin ärlighet har
Wegner alltså drivits in i en situation
som är helt motsägelsefull: han
måste självfallet önska, att de nyaste
vetenskapliga rönen om människan
blir allmänt bekanta och accepterade,
men också att de inte får någon
allmän praktisk tillämpning.
Wegner står inte alls ensam med
sin paradoxala uppfattning.
I Tyskland har Gerhard Roth,
hjärnforskare och professor i
beteendefysiologi vid universitetet
i
Bremen,
framlagt
samma
synsätt, bland annat i en rad
populärvetenskapliga verk. Han har
sammanfattat en del av sina resultat i
en uppsats på Internet i januari 2006
som jag här åberopar.
Mot bakgrund av en koncentrerad
framställning om de senaste rönen
om människohjärnan kommer han
fram till slutsatsen, att den som
känner sig fri i sin viljebildning och
sina beslut är offer för en illusion
som emellertid är nödvändig för
att komma fram till ett handlande
även i en komplicerad situation.
Roth hävdar också att de begrepp
om ”moralisk skuld” som ligger till
grund för straffbestämmelserna i den
gällande inhemska rättsordningen,
måste överges och ersättas av
föreskrifter om terapi för missdådare
och skydd för laglydiga medborgare.

Några svenska ståndpunkter
Även i Sverige finns forskare som
företräder samma dubbeltydiga
synsätt.
Ett framträdande exempel är

Lars Bergström, professor emeritus
i praktisk filosofi vid Stockholms
universitet. Han har i 2004 i boken
Döden, livet och verkligheten
(Thales förlag) med all tydlighet
beskrivit de konsekvenser som några
av den moderna hjärnforskningens
senaste rön obestridligen leder fram
till. Han skildrar hur en person som
han kallar Gösta befinner sig framför
ett tidningsstånd och står inför valet
att köpa antingen Aftonbladet eller
Expressen. Att denne väljer det
sistnämnda alternativet beror inte
alls på hans eget ställningstagande
utan på något helt annat. ”När Gösta
köper Expressen, så pågår ett antal
fysikaliska eller elektrokemiska
processer i hans hjärna och i andra
delar av hans kropp. De ger upphov
till vissa observerbara kroppsrörelser,
till exempel att Göstas mun uttalar
orden ´Kan jag få Expressen´, att
han sträcker fram några mynt till
expediten och att han strax därefter
tar emot ett exemplar av Expressen,
som expediten räcker honom.
Parallellt med dessa fysikaliska
processer pågår vissa psykiska processer i Göstas medvetande. [ … ]
De psykiska processerna har, enligt

vad vi tror, ett nära samband med de
fysiska – även om vetenskapen ännu
inte har lyckats förklara i detalj hur
detta samband ser ut. [ … ] De allra
flesta tror emellertid att de fysiska
processerna på något sätt bestämmer
eller orsakar de psykiska. [ … ] Exemplet med Gösta kan generaliseras.
Ingen av oss har någon handlingsfrihet värd namnet. Därav följer också
att framtiden är oundviklig.
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Detta är ingen välkommen slutsats. Jag skulle mycket hellre bevisa
att vi ofta kunde ha gjort något annat
än det vi gjorde (i en starkare mening
än att vi har tillfälle och allmän förmåga att göra det). Jag har ibland försökt visa att vi har handlingsfrihet,
men jag har aldrig lyckats med det.
[ … ] En anledning till att slutsatsen
är ovälkommen är att det är mycket
svårt, om inte rentav omöjligt, att tro
att den är riktig. [ … ] Jag tror att vi
fortfarande har handlingsfrihet. Eller
åtminstone tror jag att jag tror att jag
tror det. Men säker är jag inte.”
Genom sina egna logiska resone
mang och sin uppriktighet har
alltså Bergström drivits in i samma
tankekonflikt som Wegner. Om den
materialistiska synen på människan
fortsätter sitt segertåg genom
världen kan man förutse, att detta
tankeproblem förr eller senare blir
till ett civilisationsproblem.
De flesta människor har ännu inte
kommit underfund med hela allvaret
i de spörsmål som här öppnar sig.
Men det finns kloka personer som
förstått vad det handlar om. Dit hör
den kände författaren P C Jersild som
i en kolumn i Dagens Nyheter den
27/11 2004 yttrar sig så här: ”Ju mer
vi får veta om hjärnan, desto svårare
blir det att slå ifrån sig problemen
med fri vilja och ansvar. Att de flesta
upplever sig ha en fri vilja är en sak
– men håller det rent logiskt? Om
det inte existerar något fritt svävande
själsliv, utan det krävs en materiell
bas för tankar och handlingar, hur ser
i så fall orsakskedjan ut? Kan vilja
uppstå spontant i hjärnan utan orsak?

Bland filosofer är frågan närmast
uttjatad – men nu aktualiseras den
igen. Biologerna provocerar oss att
åter ta itu med urgamla filosofiska
och moraliska frågeställningar, ofta
kallade gymnasiala, eftersom många
redan efter tonåren fann dem olösliga
och meningslösa att fortsätta att
grubbla på.
En demokratisk civilisation grundar sig på vissa axiom, som att människan har fri vilja och är ansvarig
för sina handlingar. [ … ] Ju längre
in i hjärnans vindlingar forskningen
tränger, desto angelägnare blir frågan, om det alls är möjligt att bygga
ett samhälle, som varken har kvar
föreställningen om en fri vilja, (eller)
tron på ansvaret för handlingar.”
Med utgångspunkt från Jersilds
debattinlägg aktualiseras ett par viktiga frågor.
Kommer kriminella, som av en
domstol förklarats skyldiga, att bestrida ansvaret för begångna handlingar med hänvisning till hjärnforskningens senaste rön (och därmed
kunna få vård i stället för straff)?
Kan politiker som ställs till
ansvar för ett riskabelt beslut eller
en farlig åtgärd att försöka undandra
sig ansvaret med ungefär samma
argumentering?
Kommer alldeles vanliga männ-

iskor som står i svåra valsituationer
att bli ännu mer osäkra om ”vad som
är rätt” än de redan är?
Till dessa spörsmål skall vi återkomma i det femte och avslutande
kapitlet.
Men här skall vi ta upp en fråga
som allra först bör ställas.

Att den senaste vetenskapliga
forskningen om människan tycks ha
kommit i konflikt med sunda förnuftet
beror ju ytterst på den materialistiska
övertygelsen att människan ute
slutande har en kroppslig existens.
Men är det synsättet ofrånkomligt?
Finns det några alternativ som inte
bara bygger på tro utan på någon
form av kunskap, och som skulle
kunna godtas av förnuftigt tänkande
personer?

II. Nära döden
upplevelser – och
forskning om sådana
Under de senaste årtiondena har
det publicerats många rapporter,
betraktelser
och
debattinlägg
om upplevelser av det slaget.
Skildringarna härrör mestadels
från
personer
som
överlevt
livshotande sjukdomar, olycksfall
eller krigshändelser och som
sedan uppgett att de i ett förändrat
medvetenhetstillstånd har gjort
påtagliga, ofta livsavgörande inre
erfarenheter. Andning och hjärtslag
har under en kort tidsrymd upphört,
de har känt sig leva i en icke-fysisk
”kroppslighet” med andra förmågor
och sinnesorgan än dem de tidigare
förfogat över. Att sådana upplevelser
har blivit allt vanligare hänger med
all säkerhet ihop med framsteg i den
moderna medicinen som gjort det
möjligt att rädda människoliv även
i många sådana fall som tidigare
ansågs, och var, hopplösa.
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Många

människor som haft
sådana upplevelser har berättat hur
de i snabba men intensivt levande
bilder har haft en återblick på sitt
dittillsvarande jordeliv, och att de
tyckt sig möta döda anhöriga eller
vänner som stått dem nära, och
som gett dem viktiga meddelanden
– inte sällan en uppmaning att
omedelbart återvända till sitt liv
på jorden. Somliga har också
berättat att de, efter att först ha varit
omgivna av mörker, har närmat sig
en ljuskälla som blev allt intensivare

och småningom framstod som ett
”ljusväsen” som uppmärksamt följde
deras återblick, ställde frågor om vad
de velat åstadkomma med sitt liv och
kärleksfullt gav sina kommentarer.
Sedda i gängse vetenskapligt
perspektiv, är alla sådana upplevelser
antingen påhittade, illusionära eller
hallucinatoriska.
Att skildringarna ändå har tagits
på allvar av många människor hänger
bl a ihop med ett par omständigheter
som är värda att beaktas.
har
väckt  
Beskrivningarna
speciellt intresse i USA, där
Gallup-institutet har gjort flera
undersökningar för att överblicka
utredningen av dessa fenomen
med hjälp av allmänt accepterade
statistiska metoder. Den senaste
mätningen gjordes 1992 och gav
vid handen att minst 13 miljoner
USA-medborgare torde ha haft
en NDE (near death experience).
Att sådana skildringar har väckt
så stort uppseende i den delen av
världen hänger kanske ihop med
att ett ”materialistiskt” tänke- och

levnadssätt har starkt fotfäste just
där och hos många människor har
bidragit till en längtan efter helt
andra perspektiv och möjligheter.
Det kan också betonas att de
rapporter som föreligger så ofta
har visat stora och djupgående
överensstämmelser. Särskilt viktigt
är att skildringarna så ofta kommer
från personer som uppenbart måste
betecknas som förnuftiga och
omdömesgilla, och som med allra
största bestämdhet hävdar att den
ifrågavarande upplevelsen har lett
till en djupgående förändring i deras
eget sätt att tänka och leva. Det är ju,
för den som verkligen vill tänka efter,
inte lätt att tro att sådana förändringar
kan framkallas genom fantasier eller
hallucinationer.
Här skall nu ges en rad exempel
på sådana upplevelser och på
forskningsinsatser som gjorts för att
efter ett noggrant studium bedöma
sanningshalten i de utsagor som har
framkommit.

George Ritchie
USA:s insats i andra världskriget,
som ju genomfördes både i Europa
och Fjärran Östern, krävde en

väldig ökning av tillgången på
kvalificerade läkare. En medicinsk
snabbutbildning för krigsmaktens
behov blev nödvändig och ställde
särskilt höga krav på de studenter
som deltog. Till dem som godkändes
hörde George Ritchie, som alltsedan
barndomen hade som högsta önskan
att bli läkare. Kort före utbildningens
början vid jultiden 1943 drabbades
han emellertid av en svår influensa

som blev till en lunginflammation.
Han lades in på ett armésjukhus, fick
41 graders feber, spottade blod och
bröt ihop under läkarundersökningen.
Han svimmade och vaknade upp i
ett sjukrum där han förgäves letade
efter sina tillhörigheter som blivit
undanlagda. Han såg att i den säng
som han just stigit upp ur låg en man
med brunt hår, delvis täckt av ett
lakan, men funderade inte närmare
över detta utan gick ut i korridoren.
Han märkte att han inte blev sedd av
de personer han mötte. De gick rakt
igenom honom, och han passerade
obehindrad genom dem. Han kände
att han utan svårighet kunde flyga
genom väggen och färdades på ca
15 meters höjd över en stad och dess
lantliga omgivningar. Sedan återkom
han till armésjukhuset, letade efter
den barack och det rum där han
legat och kände en växande fruktan
när han började inse att den kropp
han sett ligga där kanske var hans
egen. Efter långt sökande hittade han
rummet och fann att även ansiktet
hos den liggande kroppen nu var
övertäckt. Han var ändå säker på att
han kommit rätt, eftersom kroppens
ena hand var synbar och på ett finger

bar en mycket speciellt ring som var
hans egen. Han grep efter lakanet
för att lyfta bort det men kunde i
sitt ”kroppsfria” tillstånd inte detta,
och greps nu av full panik. Plötsligt
märkte han att rummet blev allt
ljusare. Skenet kom från en lysande
mänsklig gestalt som presenterade
sig med orden: ”Du är i närvaro
av Guds son”. Ritchie framhåller:
”Detta var inte den Jesus som fanns
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i söndagsskolans läroböcker. Deras
Jesus var trevlig, vänlig, full av
förståelse. Den här personen var
själv en kraft, äldre än tiden och ändå
modernare än någon jag själv hade
mött. [ … ] Mycket större än den kraft
som strömmade ut från hans närvaro,
var den reservationslösa kärleken.
En häpnadsväckande kärlek. En
kärlek bortom mina djärvaste
föreställningar. Han kände till alla
mina egna kärlekslösa impulser […]
och han tog mig till sig och älskade
mig sådan jag var.” Han hade nu en
återblick på sitt gångna nittonåriga
liv, men inte i en tidsföljd: ”allt
som hade hänt omkring mig, fanns
helt enkelt där, fullt synbart... så att
allt tycktes utspelas samtidigt i ett
enda ögonblick.” Han återupplevde
hundratals, kanske tusentals scener
ur sitt liv, och hade ändå känslan
att den upplevelsen inte ens varade
några minuter.
När återblicken på Ritchies eget
liv var avslutad, började han få
inblick i andra människors öden,
med särskilt tonvikt på de tragiska
inslagen. Han mötte personer som
begått självmord och som var helt
och hållet fastlåsta i sin förtvivlan

över den desperata handlingen och
dess följder, och förgäves sökte nå
sina kvarlevande sörjande anhöriga
med en bön om förlåtelse för att de
burit hand på sig själva. Han hade
skakande upplevelser av otaliga
människor som även efter döden hade
kvar sitt behov av sådana njutningar
eller aggressioner som kan få utlopp
i den jordiska tillvaron och som nu
erfors som enbart meningslösa och

plågsamma. Hans besök i en primitiv
och smutsig bar i ett hamnkvarter
gav honom inblick i ett stort
sammanhang som är värt att speciellt
uppmärksammas. I baren fanns ett
antal drickande matroser, men också
en mängd döda som hade lika stort
alkoholbegär som före sitt frånfälle
men som nu trots ivriga försök inte
kunde hantera ett glas eller svälja en
dryck och som naturligtvis ej kunde
observeras av dem som ännu var
vid liv. De levande var omgivna av
en ”ljuskokong” som på sätt och vis
skyddade dem, men som plötsligt
brast itu hos dem som drack sig
redlösa och avsvimmade tumlade ned
från sina sittpallar. När detta skedde,
trängde blixtsnabbt ett eller annat
demoniskt väsen in i dem som förlorat
medvetande genom den rämna som
hade öppnat sig och därmed kunde
bana väg för eller bidra till en negativ
personlighetsförändring.
Den
Kristusgestalt som Ritchie hela tiden
kände sig förbunden med vägledde
honom även genom dessa miljöer

och skeenden.
Hans upplevelse avslutades med
anblicken av en lysande stad som
för tankarna till det ”nya Jerusalem”

som skildrades i Apokalypsen (som
han dock enligt egen utsago aldrig
hade läst).
Att ledas tillbaka till den fysiska
tillvaron kändes plågsamt; han skulle
oändligt mycket hellre ha stannat
kvar i den värld där han fått vistas i
ca 9-10 minuter, efter jordisk tideräk-

ning. Han räddades till livet genom att
med allra största möda röra en smula
på händerna, vilket observerades av

en sjukvårdare som – märkvärdigt
nog – lyckades förmå en tveksam
läkare att jaga in en adrenalinspruta
rakt i hjärtat på den skendöde patienten och fick honom att vakna upp.
Vägen till läkaryrket blev lång.
Ritchie befann sig i ett mycket
nedsatt tillstånd, kunde trots stora
ansträngningar inte leva upp till
sin verkliga kapacitet och blev
dessutom orättvist bedömd. Han
fick inte fortsätta sin medicinska
utbildning utan skickades i krigets
slutskede till Frankrike och
Tyskland, där han som sjukvårdare
hade att ta hand om plötsligt befriade
koncentrationslägerfångar
(vilket
han skildrat som den svåraste
uppgift han någonsin ställdes inför).
Småningom fick han dock återvända
till den medicinska banan, blev
legitimerad läkare och ansökte om
specialutbildning som psykiater
men stötte på ett hinder som föreföll
oöverstigligt.
Han förhördes av en ansvarig
ledare för den utbildning han sökt till
och som hade fått vetskap om Ritchies
bakgrund och hans påstådda möte
med Kristus. Professorn var av judisk
härkomst och verkade inom den

freudianska forskningsriktningen.
Ritchie insåg genast att hans ansökan
därmed var tämligen chanslös, men
fattade ett hastigt beslut och svarade
helt ärligt att han inte kunde förneka
det han erfarit, lika litet som Paulus
gjorde efter sin upplevelse utanför
Damaskus. Professorn frågade inte
mer. Ritchie räknade nu helt fast
med ett avslag, men fick efter några
veckor, till sin allra största förvåning,
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besked om att han blivit antagen.
Långt senare, när han arbetade som
psykiater och blivit god vän med
professorn, fick han veta att denne
hade satt verkligt värde på det
uppriktiga svaret och godkänt hans
anhållan av just det skälet.
Raymond Moody
Som tjugotreårig student vid
University of Virginia hörde Moody
för första gången talas om en näradödenupplevelse av en läkare som
skildrade det som hänt psykiatern
George Ritchie i hans tidiga ungdom.
Moody blev mycket intresserad.
Några månader senare fick han i
sällskap med en grupp andra studenter
höra Ritchies egen berättelse, som
han nogsamt lade på minnet och
som tycks ha gett impulsen till hans
egna undersökningar. Han blev
småningom (enligt Alf Ahlbergs
översättning av hans självbiografiska
upplysningar) fil dr och docent i
filosofi, och en uppskattad akademisk
lärare.
Snart valde Moody dock en
annan bana. ”En av mina studenter
hade varit nära att dö ett år tidigare
och jag frågade honom hur det hade

känts. Jag blev väldigt omtumlad
när jag förstod att han hade haft en
upplevelse som nästan exakt stämde
med den som Ritchie hade berättat
för mig över fyra år tidigare.”
Moody lärde känna ytterligare ett par
studenter som visste något om sådana
erfarenheter och även några andra
personer som hade haft upplevelser
av det slaget och som han kände som
ärliga och pålitliga.

Moody började nu studera medicin
och blev småningom psykiater.
Han samlade ihop intervjuer med
sagesmän som föreföll honom
absolut trovärdiga och tog med
material från ett femtiotal av dem
i sin bok I dödens gränsland som
utkom 1975 och blev en världssuccé.
Hans framställningssätt var lugnt
och avvägande och handlade inte om
skarpsinniga teologiska resonemang
eller fromma religiösa betraktelser
utan om konkreta erfarenheter som
skildrats av konkreta personer.
Att Moody tog dessa ovanliga och
sällsamma skildringar på fullt allvar
har han själv förklarat på följande

sätt: ”Det är lätt nog för personer
som inte lyssnat till och iakttagit när
andra berättat om sina upplevelser i
dödens närhet att teoretiskt uppställa
hypotesen, att dessa berättelser är
lögner. Men jag befinner mig i en
tämligen unik position. Jag har sett
mogna, emotionellt stabila vuxna
– både män och kvinnor – bryta
samman och gråta, när de berättat för
mig om händelser som inträffat ända
till för tre decennier sedan. Jag har i
deras röster funnit en uppriktighet, en
värme och en känsla som inte direkt
kan återges i skrift. För mig är därför
på ett sätt som tyvärr inte kan delas
av andra, tanken att dessa berättelser
skulle vara påhittade ytterst ohållbar.
Jämte den vikt som kan tillmätas
min egen mening finns det vissa
andra starka argument, som väger
tungt mot lögnhypotesen. Det mest
i iögonenfallande är svårigheten att
förklara likheten mellan så många
av skildringarna. Hur kommer det

sig att så många människor råkar
komma och berätta för mig exakt
samma lögn under en period av
åtta år? En hemlig maskopi är här
tänkbar som en teoretisk möjlighet.
Det är naturligtvis tänkbart att en
snäll gammal dam från östra North
Carolina, en medicine studerande
från New Jersey, en veterinär
från Georgia och många andra
för åtskilliga år sedan ingått en
sammansvärjning för att utsätta mig
för ett raffinerat bedrägeri. Men jag
anser inte denna möjlighet vidare
sannolik.”
De allra flesta nutidsmänniskor,

i varje fall i Västerlandet, upplever
sig själva som identiska med sin
fysiska kropp. Många har svårt att
överhuvudtaget föreställa sig en
annan existensform än den fysiska.
De flesta av Moodys intervjupersoner
hade före sin nära-dödensituation
ungefär samma synsätt som sina
medmänniskor. Men vad de berättade
om sin upplevelse var något helt
annat. Ett litet fåtal beskrev hur de,
när de tyckte sig frigöras från sin
fysiska kropp, upplevde sig själva
bara som ”rent medvetande”. Men
de allra flesta uppger att de kände

sig inneslutna i en ”ny kropp” som
de fann det mycket svårt att beskriva.
Alla framhåller dock att de varit
osynliga för människor som lever i
den fysiska tillvaron, att alla former
av fysisk substans kunde passera rakt
igenom dem, att de själva inte kunde
vidröra eller förflytta något fysiskt
som fanns i omgivningen etc. De
som försöker beskriva den nya egna
”kroppsligheten” skildrar den på
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två olika sätt. Somliga talar om ”en
dimma, ett moln, något rökliknande,
en ånga, något genomskinligt, ett
moln av färger, ett energimönster”,
andra om en gestalt som i stora drag
liknar den fysiska kroppen och har
ben, armar, huvud m m.
Många av dessa personer har
vid sådana tillfällen upplevt sin
jordiska kropp som befintlig utanför
dem själva. De känner sig alls ej
berörda av den sjukdom eller smärta
som de märker att den genomgår.
Somliga skulle helst stanna kvar i
sina nya existensform där de känner
sig lyckliga, men vill kanske ändå
återvända till livet därför att de

har barn att ta hand om eller andra
mänskliga plikter som drar dem till
sig.
En rad andra forskare har av sina
intervjupersoner fått beskrivningar
av ljusupplevelsen som nära
överensstämmer med den skildring
som bland annat Melvin Morse har
givit. I Moodys I dödens gränsland
heter det: ”Vad som kanske är

det mest otroliga gemensamma
elementet i de skildringar jag studerat
och otvivelaktigt det som har den

djupaste inverkan på individen, är
mötet med ett mycket klart ljus [ …
] Men fastän detta ljus [ ... ] har en
obeskrivlig strålglans, är det många
som särskilt framhåller, att det inte
på något sätt skadar ögonen eller
bländar dem eller hindrar dem från
att se andra föremål i omgivningen
(kanske därför att de på detta stadium

inte har några kroppsliga ”ögon”
som skulle kunna bländas). Trots
ljusets ovanliga framträdande har

ingen enda person uttryckt ringaste
tvivel på att det är en varelse, en
varelse av ljus. [… ] Den kärlek och
värme som från denna varelse utgår
till den döende trotsar all beskrivning
och han känner sig helt omgiven av
och absorberad av dessa känslor,
fullkomligt harmonisk och väl till
mods i närvaron av denna varelse.
[ … ] Intressant är, att fastän dessa
skildringar av ljusvarelsen i så hög
grad liknar varandra, så växlar
identifieringen av varelsen från fall
till fall och tycks huvudsakligen
bero på vederbörande individs
religiösa bakgrund, uppfostran eller
tro. Sålunda har de som har kristen
fostran eller tro ljuset med Kristus
och nämner stundom bibliska
paralleller till stöd för sin tolkning.
En judisk man och kvinna ansåg att
ljuset var ’en ängel’.”
Det ”ljusväsen” som ganska
många av Moodys intervjupersoner
betecknat som Kristus har en central
roll i deras skildringar. ”Den kärlek
och värme som från denna varelse
utgår till den döende trotsar all
beskrivning.” Det betonas ”att man
inte hör att någon fysikalisk röst
eller något ljud utgår från varelsen

och att man inte heller svarar [ ... ]
genom hörbara ljud. I stället uppges
en obehindrad tankeöverföring äga
rum och det med sådan klarhet att
det inte finns någon möjlighet att
vare sig missförstå eller bedra ljuset.
Inte heller äger detta obehindrade
tankeutbyte ens rum på personens
modersmål. Likväl förstår han
fullkomligt och blir genast medveten
om innebörden.”
viktigt
Ett

inslag i en nära-dödenupplevelse
är nästan alltid en återblick på
det hittillsvarande jordelivet, och
ljusväsendet sägs ofta anknyta till
den situationen genom frågor som i
intervjuerna brukar återges med ord
som ”Vad har du att visa mig som
du gjort av ditt liv?” eller liknande.
De som berättar framhåller ofta att
ljusväsendet egentligen mycket väl
tycks veta svaret på frågan men ställer
den för att den ifrågakommande
människan tillräckligt intensivt skall
se och tänka tillbaka på sitt liv.
Någon gång händer det också att
ljusvarelsen sägs direkt gripa in i ett
skeende som utspelas på jorden. Ett
markant exempel ger Moody i boken
Frågor vid livets gräns (Reflections
on life after life) som utkom 1977
i USA och publicerades i Sverige
1978, också nu i översättning av Alf
Ahlberg. Här skildrar en amerikansk
industriarbetare hur han genom en
olyckshändelse råkade bli instängd i
en stor panna där en ström av mycket
het syrgas och ånga pumpades in
under högtryck. Det var bara en fråga
om minuter innan han skulle skållas
till döds: ”det föreföll mig som om
allt omkring mig lysts upp ... Och

en vers ur Skriften som jag hört hela
mitt liv och som aldrig betytt särskilt
mycket för mig, ’Se, jag är med eder
alla dagar [ … ]’ I den heta syrgasen
kunde han inte öppna ögonen ens för
ett ögonblick, men han uppfattade
ändå ljuset som visade honom vägen.
I det moment då hettan tycktes honom
övergå i flammor ovanför huvudet
försvann den fysiska omgivningen
och han hade en överblick över sitt liv
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i närvaro av det väsen han uppfattade
som Kristus. ”De personer han såg
komma för att rädda honom verkade
hejdade i sin rörelse, stelfrusna i
samma ställning de hade just som
överblicken tog sin början. När han
tyckte sig återvända till sin kropp
påskyndades handlingen åter.” Detta
skeende måste ha utspelats under
sekunder, men han trodde efteråt att
det hade tagit allra minst en timme,
i jordiskt tidsmått räknat. Hans
ögon befanns av en läkare vara helt
oskadda.
I sina böcker betonar Moody gång
på gång, att de nära-dödenupplevelser
han fått ta del av genomgående visar
att de ifrågavarande personerna
uppfattar sitt liv som förändrat efter
och genom den händelse de skildrat.
Upplevelserna beskrivs nästan alltid
som positiva och ”lyckliggörande”,
men i några fall återges också
berättelser med ett innehåll som
uppenbart tett sig oroande eller direkt
skrämmande.
I Frågor vid livets gräns återfinns
ett par tänkvärda exempel på
sådana ”negativa” skildringar, som
jag återger redan här men ämnar
kommentera först i ett senare kapitel.

”Flera personer har berättat för
mig att de på en viss punkt skymtat
andra varelser, som tycktes fångade
i en till synes ytterst olycklig
existensform. Skildringarna av dessa
förvirrade varelser överensstämmer
på många sätt med varandra. Först
och främst framhåller sagesmännen,
att dessa varelser tycktes vara
formligen oförmögna att överge
sin samhörighet med den fysiska

världen. En meddelare uppgav att de
andar han såg tydligen ’inte kunde
övergå till den andra sidan, emedan
deras gud alltjämt finns här’. Det
vill säga att de tycktes bundna vid
något särskilt föremål, någon person
eller vana. För det andra har alla
anmärkt att dessa varelser på något
sätt tycktes förlamade (’dulled’),
att deras medvetande föreföll på
något sätt begränsat i förhållande
till andras. För det tredje uppger
de att det verkade som om dessa
’förlamade andar’ endast skulle
stanna kvar där, tills de löst ett
eller annat problem eller rett ut en
svårighet, som kvarhöll dem i detta
förvirrade tillstånd.” En kvinnlig
intervjuperson skildrar situationen
så här: ”Vad man tänkte när man såg
deras huvuden nedåtlutade var att de
hade dystra, deprimerade blickar; de
tycktes hasa sig fram [ ... ] Jag vet
inte vilka de var, men de verkade
urlakade, slöa, grå. Och de föreföll
ideligen hasa sig fram och röra sig
runt, utan att veta vart de gick, utan
att veta vem de skulle följa eller vad
de såg efter [ …]. De tycktes ständigt
vara i rörelse, aldrig sitta stilla, men
inte i någon särskilt riktning. [ … ]

Och de hade absolut ingenting att
göra. De sökte men jag vet inte vad
de sökte efter.
De föreföll inte medvetna om
någonting, varken om den fysiska
eller om den andliga världen. De
verkade ha fastnat någonstans
emellan dem. Det föreföll som om
de mist allt medvetande om vilka de
var eller vad de var – de hade ingen
som helst identitet. [ ...  ] Innan jag

inträdde i den andliga världen, där det
är så mycket strålande solljus – nåja,
inte precis solljus utan ett glänsande
ljus som omgav allt och var klarare
än solljuset men inte bländande som
solljuset kan blända ögat, inget som
gjorde ont. Men på den där platsen
rådde det mest enformiga, färglösa
grått. [ … ] De tycktes försöka fatta
ett beslut; de såg sig tillbaka, de
visste inte om de skulle gå vidare
eller återvända till kropparna [ … ]
Det tycktes vara en stor här av dem
runt omkring.”
I avslutningskapitlet i I dödens
gränsland skriver Moody: ”... jag är
fullt på det klara med att vad jag här
åstadkommit inte är en vetenskaplig
studie. Och för mina filosofiskt
intresserade kolleger skulle jag vilja
betona, att jag inte inbillar mig att
jag skulle ha ’bevisat’ att det finns
ett liv efter döden.” ”Ljus över denna
fråga behövs av utövare av många
yrken och på många akademiska
områden. Det behövs för läkare som
direkt konfronteras med den döende
patientens fruktan och hopp, och
för prästen som skall hjälpa sina
medmänniskor att möta döden. Det
behövs också för psykologen och

psykiatern, ty en funktionsduglig
och tillförlitlig metod att komma
tillrätta med emotionella störningar
förutsätter att man vet vad själen är,
och om den kan existera oberoende
av kroppen. Om den inte kan det
bör huvudvikten i den psykiatriska
behandlingen huvudsakligen läggas
vid fysiska metoder – droger,
elchocker, hjärnkirurgi o dyl. Finns
det å andra sidan tecken som tyder på
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att själen kan existera oberoende av
kroppen och att den är något för sig,
måste terapin vid själsliga störningar
huvudsakligen få en helt annan
karaktär.”
Moody menade, att han genom
sina undersökningar odiskutabelt
hade gjort det sannolikt att sådana
tecken faktiskt existerar, och att
det följaktligen finns goda skäl
att gå vidare på den väg han själv
hade utstakat. Men i forskarvärlden
och även i den religiösa sfären
fanns många som, när de mer
eller mindre motvilligt tog del av
hans skildringar, fann att sådana
bemödanden var helt meningslösa
eller rentav skadliga (eftersom de
kunde förleda till vidskepelse eller
andra misstolkningar).
Michael Sabom
Under sin utbildning till hjärtspecialist (kardiolog) på Florida University
deltog Sabom, som var varmt en
gagerad i både vetenskapliga och
religiösa frågor, då och då i en ”söndagsskola för vuxna” anordnad av
metodistkyrkan. Där kom han att
lyssna till ett referat av den nyutkomna boken I dödens gränsland.

”Många av deltagarna i gruppen blev
mycket intresserade. Men min egen
reaktion var allt annat än entusiastisk. Mitt indoktrinerade vetenskap-

liga sinne kunde helt enkelt inte hantera dessa ’flummiga’ beskrivningar
av andar efter döden.” Damen som
hade refererat boken hette Sarah
Kreutziger och var socialarbetare
inom universitetets psykiatriska sektor. Ämnet intresserade henne, hon

blev inbjuden att hålla ett föredrag i
en något bredare krets och förmådde
Sabom att medverka med medicinska aspekter. Han accepterade med
stor tvekan, läste boken från pärm till
pärm men blev inte övertygad om att
skildringen inte var påhittad. Sarah
Kreutziger kom överens med honom
om att intervjua några patienter som
hade genomgått en medicinsk kris av
samma typ som i Moodys bok, och
ställa frågan om de hade haft några
liknande upplevelser. Sabom var helt
övertygad att han skulle få ett nekande
svar (eftersom han ju kände en del av
personerna ganska väl, och dessutom
hade tillgång till deras sjukjournaler).
”Den tredje patienten som jag intervjuade var en medelålders hemmafru
som, enligt journalen, hade genomgått
flera typer av nära-dödenkriser. [ … ]
Så snart hon hade övertygat sig om
att jag inte var en förklädd psykiater
som utgav sig för att vara kardiolog,
började hon beskriva den första näradödenupplevelse jag hade hört under
min medicinska karriär. Till min stora
bestörtning stämde hennes berättelse
i detalj överens med beskrivningarna
i I dödens gränsland. Och vad som
gjorde ännu djupare intryck på mig

var hennes uppriktiga allvar och den
djupa personliga betydelse som upp-

levelsen hade haft för henne.”
Sarah Kreutziger hade gjort
en motsvarande erfarenhet med
en annan patient. Sabom och hon
bestämde sig nu för att försöka
genomföra det som Moody hade
undvikit, nämligen att göra en

undersökning som såvitt möjligt
fyllde gängse vetenskapliga krav.

För att förstå hur en nära-döden
upplevelse (en NDU) kan komma
till stånd, utgick de från den ryske
återupplivningsexperten Negovskijs
beskrivning av fenomenet ”klinisk
död”, dvs det tillstånd som brukar
vara en förutsättning för sådana
upplevelser: ”Klinisk död är ett
tillstånd under vilket alla yttre tecken
på liv saknas (medvetande, reflexer,
andning och hjärtaktivitet), medan
organismen som helhet ännu inte är
död; är relativt vanligt hos personer
som är kliniskt döda, men långtifrån
hos alla.” Bland hans egna patienter
rapporterades NDUer i ca 40 procent
av de ifrågakommande fallen. Han
undersökte också förutsättningarna
för att ha en sådan upplevelse hos
olika personer och kunde fastställa
att de gängse föreställningarna
om människans anlag och dessas
uppkomst knappast ger några
ledtrådar till en förståelse: ”En
persons ålder, kön, ras, bostadsort,
storlek
på
hemorten,
antal
utbildningsår, religiös bakgrund
eller antal kyrkobesök tycks inte ha
något inflytande över om han får
eller inte får en NDU när han råkar
ut för en nära-dödenhändelse.”

Många forskare har trott att NDUer
ofta uppträder hos människor som
har hört talas eller läst om sådana
upplevelser, men så är inte fallet:
”Förhandskunskap om att NDUer
existerar tycks inte i sig göra att han
rapporterar en NDU efter en näradödenhändelse.”
Sabom skiljer noga mellan
”transcendentala” och ”autoskopiska”
NDUer. I förra fallet handlar det
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om upplevelser där patienten
menar sig ha varseblivit ickefysiska fenomen, i det senare om
iakttagelser av fysiska skeenden
som gjorts av patienten och som
rör honom/henne själv, exempelvis
vid återupplivningsförsök i akuta
situationer. Det speciella med just
dessa situationer är att de upplevdes
i ett tillstånd av (kanske skenbar)
medvetslöshet, och att patienternas
beskrivningar av det som skedde
med deras fysiska kropp föreföll
trovärdiga och i huvudsak korrekta.
Ämnesomsättningen i vävnaderna
pågår fortfarande, och under vissa
omständigheter är det möjligt att
återställa alla dess funktioner; med
andra ord är detta tillstånd reversibelt
om man insätter adekvata terapeutiska
åtgärder. [ … ] En ansenlig mängd
experimentella data som samlats av
åtskilliga författare antyder att 5-6
minuter är den maximala tidsrymden
av klinisk död som hjärnbarken hos
en fullvuxen organism kan överleva
och därefter ändå definitivt återhämta
alla sina funktioner. ”Som det skulle
visa sig hade några personer i denna
studie kommit så nära döden att de
faktiskt hade ansetts som döda.” Ett

slående exempel var en amerikansk
Vietnamsoldat vars kropp först
plundrades av nordvietnamesiska
krigare, därefter av kamrater
stoppades in i en plastsäck och
lämpades upp på ett lastbilsflak,
kördes bort och sedan togs om hand
av en begravningsentreprenör som
skar upp hans vänstra ljumske för
att injicera balsameringsvätska. Alla
betraktade honom som död tills det

sistnämnda snittet gav upphov till ett
kraftigt blodflöde och han befanns
vara vid liv. (Både i detta och flera
andra fall som omnämns längre fram
i den här boken måste tillståndet av
”klinisk död” ha varat längre än de
ca 6 minuter som brukar framhållas
som ett maximum.)
I motsats till Moody använder
sig Sabom i stor utsträckning av
statistiska uppgifter, som i en del fall
leder till verkligt tänkvärda slutsatser.
Han konstaterar exempelvis att
somliga NDUer innefattar detaljerade
beskrivningar av medicinska åter
upplivningsåtgärder.
Eftersom den typen av skildringar
till en viss grad kunde kontrolleras,
intresserade sig Sabom naturligt
nog alldeles särskilt för dem. Han
utsåg en kontrollgrupp bestående
av patienter, som hade genomgått
likartade situationer som ”NDUarna”
men inte hade haft någon näradödenupplevelse (vad de sade var
baserat på egna lekmannamässiga
förhandskunskaper, på vad läkare
och sjuksköterskor berättat för dem
eller på ”intelligenta gissningar” om
exempelvis återupplivningar). Han
fann ”att när kontrollpatienterna

med liknande bakgrund ombads
rekonstruera en återupplivning, så
gjorde hela 80 procent ett större fel –
i fråga om sådant som de själva ansåg
sig vara ’någorlunda säkra på’ att de
kände till.” Sådana fel saknades i de
berättelser som kom från NDUare.
”Detta har fått mig att tro att dessa
NDU-berättelser sannolikt inte är
spekulativa påhitt baserade på allmän
förhandskunskap. Men ett sådant

resonemang kan i bästa fall kallas
tunt, och det behöver stöd av en mer
detaljerad analys av själva innehållet
i autoskopiska NDUer.”
Ett sådant stöd ansåg sig Sabom
få genom beskrivningar som kom
från sex patienter och som innehöll
mycket specifika detaljer. Här skall
återges några inslag ur två av dessa
berättelser (”fall 1” och ”fall 5”).
Det ena exemplet är en 52-årig
säkerhetsvakt från norra Florida
som togs in på akutavdelningen i
ortens universitetssjukhus en kväll
i december 1973. Han klagade
över svåra bröstsmärtor, fick
smärtstillande medel och skulle
skickas hem men kollapsade och
befanns enligt läkarnas anteckningar
sakna puls och andning. Han
fördes till intensivvården och
defibrillerades. Den apparatur som
används vid en sådan åtgärd har en

elektronikdel med ett visarinstrument
och några rattar, samt två runda
metallplattor ca 1 dm i diameter,
som är försedda med handtag och
trycks mot patientens bröst. Vid
urladdningen skickas en kraftig, men
kortvarig strömstöt genom patientens
bröstkorg och hjärta, varvid kroppen
hoppar till (ibland ganska högt över
sängen där han/hon ligger). Medan
behandlingen pågick var mannen
helt medvetslös men kunde då han

intervjuades ända in i detalj skildra
hur återupplivningen hade gått
till. ”Hans beskrivning är extremt
korrekt både när han beskriver
tekniken i en återupplivning och den
rätta ordningsföljden för de olika
åtgärderna – slaget mot bröstet, yttre
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hjärtmassage, intubation, injektion
av farmaka och defibrillering.”
Efter sin intervju kom Sabom
att bli nära bekant med patienten
och observerade då inga tecken på
att denne visste mer om medicin än
en lekman brukar göra. Eftersom
intervjun gjordes först 1977 kan
man naturligtvis ändå misstänka,
att patienten byggde sin berättelse
på kunskaper som han inhämtat
efter tillfrisknandet. Å andra sidan
visste Sabom att han själv kunnat
använda sig av anteckningar
från akutavdelningen och annan
medicinsk dokumentation som aldrig
hade varit tillgängliga för patienten.
”Fall 5” var en 62-årig pensionerad
mekaniker från norra Florida, som
kom in på sjukhus våren 1978 och
intervjuades ett år senare. Hans egen
skildring är värd att citera: ”När de
tog mig till sjukhuset, så tog de in
mig och drog av mina kläder och
la mig ovanpå bordet. Det var då jag
verkligen fick min hjärtinfarkt [ … ]
Sen plötsligt verkade det som om
jag rörde mig uppåt. Jag steg uppåt.
Rummet såg ut som om det sken.
Jag vet inte var ljuset kom ifrån. Jag
tittade neråt, och de jobbade med
mig. [ … ] Jag var ovanför mig själv
och tittade neråt. De arbetade med
mig och försökte få mig att komma
tillbaka. För först förstod jag inte att
det var min kropp. Jag trodde inte
att jag var död. Det var en ovanlig
känsla. Jag kunde se hur de jobbade
med mig, och sen förstod jag att det
var mig de jobbade med. Jag hade inte
ett dugg ont, och det var en oerhört
fridfull känsla. Döden är inte nåt att

vara rädd för [ … ] Doktor B kom
fram och bestämde sig för att sätta in
en (nål) i min vänstra – ja, inte i min
armhåla, utan på sidan. Sen ångrade
han sig och gick över till andra sidan,
närmast hjärtat [ ... ] När doktor B
träffade mig berättade han för mig att
det var nära ögat, och att jag dog och
allt det där. Jag sa till honom ’Doktor
B, jag kan inte ha dött. Jag såg allt
som hände.’ Jag berättade för honom
vad som hände när han gick fram till
min högra armhåla och ångrade sig
och gick över till den andra sidan.
Han sa att det var omöjligt, och att
jag absolut inte kunde ha sett det, och
att jag var juridiskt död just då. Han
bara skakade på huvudet. Han kunde
helt enkelt inte förstå det. Och jag
frågade honom ’Har jag rätt?’ Han
sa: ’Ja, du har rätt!’ Han bara skakade
på huvudet och gick sin väg.”
Det var tydligt att läkare
och patient i det här fallet hade
var sin verklighetsuppfattning.
Patienten menade sig ha upplevt
händelseförloppet ”ovanifrån”, i ett
kroppsfritt tillstånd. Läkaren ansåg
att detta var fullständigt otänkbart,
men ville kanske inte såra patienten
ännu mer genom att upprepa det han

redan sagt.
Att den före detta mekanikern
påstod sig ha gjort även andra
iakttagelser som enligt gängse
betraktelsesätt inte var möjliga visade
sig också när hans hustru intervjuades
om samma händelseförlopp. Av
hennes berättelse framgick, att han
sade sig ha sett henne och hennes son
och dotter i en korridor långt borta,
medan hans ansikte var vänt åt annat

håll; hon förnekade ivrigt att han
kunde ha vetat att de fanns där. Och
ändå tycks han ha vetat det.
Sabom anser sig genom sina
undersökningar ha visat att människor
som genomlever en NDU verkligen
befinner sig i ett kroppsfritt tillstånd.
Exempelvis en defibrillering erfars
av många patienter, som genomgår
den utan någon form av bedövning,
som en obehaglig, mycket smärtsam
och kanske chockartad upplevelse.
En elkonvertering, som görs för
att återställa hjärtrytmen och i
princip sker på samma sätt som en
defibrillering, genomförs i Sverige
praktiskt taget aldrig utan bedövning.
Men en person som har en NDU
upplever ett sådant ingrepp på ett
helt annat sätt. Sabom anför en rad
exempel på patienter som iakttar
defibrilleringen ”uppifrån” utan alla
obehagskänslor och i ett lugnt, ofta
påfallande fridfullt sinnestillstånd.
Det säregna i en NDU kommer
på ett tydligt och dramatiskt sätt till
uttryck i en händelse som utspelades
i Vietnam år 1969 och som återges av
Sabom: En amerikansk soldat råkade
ut för en minexplosion och flög upp
i luften. ”När jag föll ner i marken

kommer jag ihåg att jag satt upp, och
jag såg att min högra arm var borta
och mitt högra ben var borta och mitt
vänstra ben låg en bit bort till vänster.
Jag ramlade baklänges [ ... ] och hela
mitt liv spelades upp framför mig
som en mycket snabb datamaskin
och jag tänkte om och om igen på
allt som jag hade gjort eller kanske
inte hade gjort.” Han upplevde också
” [ … ] ett mycket, mycket starkt
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ljus. Det var inte solen och ändå
var det som en överexponerad bild
som när man riktar kameran rätt in
i solen. Jag uppfattade inte att jag
levde i gestalten som låg på marken.
Jag uppfattade att jag levde i mig
själv, utanför kroppen. Jag var inte
en trippelamputerad människa. Jag
hade en form och en gestalt, men jag
vet inte hur den såg ut [ … ] Men jag
uppfattade att jag var i luften. Jag rörde
inte vid marken. Det var nästan som
om jag svävade.” Hans NDU började
alltså på slagfältet och fortsatte
medan hans medvetslösa kropp
transporterades med helikopter till
närmaste fältsjukhus. När de kom in
i operationssalen upplevde han själva
ingreppet och ville hindra läkarna
från att rädda hans liv: ”Jag försökte
faktiskt ta tag i dem och hindra dem,
för jag kände mig faktiskt lycklig
där jag var [ … ].” När han grep tag
i kirurgen för att få honom att sluta
operera, hände emellertid ingenting:
”Det var nästan som om han inte var
där, eller också gled jag rätt igenom
honom eller nåt sånt.” Vid ett tillfälle
upplevde mannen att han lämnade
operationssalen och i stället befann
sig på det ställe där explosionen hade

inträffat. ”Vad som gjorde detta så
verkligt var att de tretton killar som
hade blivit dödade dagen innan, och
som jag själv hade lagt i plastsäckar,
också var där, tillsammans med
mig.” Han upplevde också närvaron
av ett antal soldater som stupat under
den sista månaden och som tillhört
samma kompani, men förklarar inte
hur han kunde veta att de alla var
där: ”Dom var inte i den form som vi

uppfattar den mänskliga kroppen, och
jag kan inte tala om för dig i vilken
form dom var, för det vet jag inte
[… ] Dom ville inte komma tillbaka
(till den fysiska tillvaron). Det var
grundtonen i vår kommunikation, att
vi allihopa var lyckliga precis där vi
var.”
Många forskare, som är helt
övertygade om att ett kroppsfritt
medvetenhetstillstånd inte är möjligt,
hävdar att alla intervjuskildringar
av NDUer antingen är medvetna
(eller omedvetna) påhitt, eller också
beror på hallucinationer i form av
droger, frisättning av kroppsegna och
smärtstillande endorfiner, otillräcklig
tillförsel av syrgas, ofullständig
borttransport av koloxid etc.
dessa
”vetenskapliga
Alla
förklaringar” har energiskt bemötts
av Sabom. I det följande åberopas
några av hans invändningar (den som
vill ta del av samtliga hänvisas till
hans egen framställning i Vi upplevde

döden sid 182-207).
Medvetna påhitt: Ursprungligen
förväntade sig Sabom en stor
variation både i formen och innehållet
i NDU-berättelserna, ”eftersom jag
misstänkte att upplevelsen skulle

återspegla personliga drömmar
och fantasier. Men efterhand som
intervjuerna fortskred blev det
uppenbart att alla upplevelserna
passade in i ett av tre grundläggande
mönster: den autoskopiska, den
transcendentala och den kombinerade
NDUn. Det verkade inte som om
denna inbördes överensstämmelse
berodde på att man hemföll åt att
konstruera sin historia efter en

känd mall eftersom 1) många av
intervjupersonerna inte kände till
NDUn före sin egen upplevelse; 2)
en stor del av intervjuerna gjordes
medan I dödens gränsland och
andra framställningar i massmedia
fortfarande inte var allmänt kända i
den lantliga delen av norra Florida
där de flesta intervjupersonerna
bodde); 3) när intervjupersonerna
var medvetna om NDUn från andra
källor före intervjun så brukade de
ofta påpeka hur deras egen NDU
skilde sig från andras.”
Drogutlöst
förvirring
eller
hallucinationer: Sabom ger en rad
exempel på förvirrade hallucinationer
och jämför dem med den klarhet ifråga
om synintryck och tankeförmåga som
kännetecknar NDUerna. En annan
skillnad har påpekats av en patient
som med kort mellanrum hade upplevt
både hallucinationer och en NDU
och beskrev skillnaden så här: ”...
under hallucinationerna var jag mer
som en åskådare, men under den här
upplevelsen (NDUn), där jag lämnade
min kropp, så var det jag själv!”
B-endorfiner: B-endorfiner är
en kroppsegen substans som finns
i hjärnan och tycks ha förmågan

att i många fall dämpa eller bortta
smärta (den har många egenskaper
gemensamma med morfin). Sabom
framhåller att ”de flesta av de patienter
som fått injektioner med B-endorfin
blev sömniga eller somnade. Denna
observation stämmer inte med NDUns
’hypervakenhet’ med dess skärpa i
’syn’ och tanke.”
Hypoxi (otillräcklig syrgastillförsel) och hypercarbi (otillräcklig
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borttransport av koldioxid): Sabom
betonar att efterhand som syrgastillförseln till hjärnan minskar tilltar
grumling av den mentala förmågan,
vilket återigen står i strid med vår
kännedom om klarheten i en NDUupplevelse.
Sabom är helt medveten om att
mycket höga halter av CO2 i hjärnan
har effekter som på många sätt
påminner om det som sker när en
patient har hjärtstillestånd eller har
råkat ut för någon annan livshotande
händelse. Men han har också i en
egen vetenskaplig studie beskrivit en
man som fått sin halt av CO2 i blodet
uppmätt medan han hade en NDU
under ett hjärtstillestånd, och hans
syrgashalt befanns då ligga klart över
normalvärdet. Sålunda framgick det
i detta dokumenterade fall att NDUn
inte kunde bero varken på hypercarbi
eller hypoxi. (Att patienten under
hjärtstilleståndet var vid fullt med
vetande visas av att han efteråt helt
korrekt kunde beskriva hur läkaren
vid det tillfället hade stuckit in en
nål i ljumskartären för att ta ett blodprov.)
Bland de forskningar som bedrivits
om NDU-fenomenen kan Saboms

rapporter tillmätas ett speciellt värde
därför att han har försökt framlägga en
vetenskapligt hållbar argumentation.
Han har, som det förefaller, anfört
mycket starka skäl att tro att medvetna
kroppsfria upplevelser är möjliga och
att trovärdiga beskrivningar av sådana
bör tas på fullt allvar.

Julius Bahle
Det bör nämnas att upplevelser
av det slag som här har refererats
har beskrivits av andra forskare
(även före Moodys I dödens
gränsland), men inte alls blivit lika
uppmärksammade. Ett exempel är en
samling självbiografiska skildringar
som framlagts av psykologen Julius
Bahle i hans bok Keine Angst vor
dem Sterben (Ingen rädsla för döden,
Hemmenhofen am Bodensee 1963).
Där ingår en redogörelse som skrevs
av geologen och alpinisten professor
Albert Heim och finns publicerad
i den schweiziska alpinistklubbens
årsredogörelse 1891-92, och som

på sin tid väckte ett visst uppseende
därför att den så tydligt härrörde
från en vetenskapsman med vana
att registrera och beskriva exakta
iakttagelser. Under en klättring i
högalpin terräng brast Heims livlina.

Han försökte klamra sig fast vid ett
klipputsprång men kunde inte hålla
fast sitt grepp eftersom händerna
revs sönder, och hamnade i fritt fall
från mycket hög höjd. Han hade
sinnesnärvaron att ta av sina glasögon
och kasta bort dem för att inte
synförmågan skulle skadas ifall han
till äventyrs klarade nedslaget. Under
fallet upplevde han följande: ”Då såg
jag, som på en avlägsen scen, hela
mitt liv utspelas framför mig i talrika
bilder. Jag såg mig själv helt påtagligt,
jag spelade huvudrollen. Allt föreföll
förklarat som av ett himmelskt ljus,
och vackert. Jag kände ingen ångest
och inga kval, inte ens minnena från
sorgliga händelser beredde mig något
bekymmer. Vackra och upphöjda

tankar band ihop de enskilda bilderna
med varandra, och mitt i en strålande
musik kände jag mig som i ett bad
av himmelsk ro.” Han slog ned i en
snödriva som var så djup och mjuk
att han klarade sig oskadd, och
återkom nästan genast till vanligt
medvetande.

Kenneth Ring
Som psykologistudent erfor Ring
att det fanns nu levande människor
som hade haft NDUer. När han 1977
läste Moodys nyutkomna I dödens
gränsland bestämde han sig för att
grundligt studera erfarenheter av det
slaget. Första gången han själv hörde

en skildring av en sådan upplevelse
av en som haft den gjorde ett djupt
intryck på honom. Han fullföljde
sina studier, doktorerade och blev
småningom professor i psykologi
vid universitetet i Connecticut. Hans
intresse för nära-dödenupplevelser
tycks åtminstone i början ha försvårat
hans forskarkarriär. För Moody, som
han småningom blev god vän med,
har han berättat hur det gick till då
han själv och hans medarbetare steg
för steg blev accepterade som seriösa
vetenskapliga sanningssökare: ”Det
fordrades massor av övertalning för
att övertyga hårdnackade medicinare
om att vår forskning var välgrundad.
Men till sist fick vi tillstånd att göra
det vi ville. Vi fick till och med
patienter som varit nära döden eller
kliniskt döda på remiss. Vi sökte
därefter upp deras läkare för att få
tillstånd att tala med patienten.”
Rings undersökningar har i
främsta rummet gällt de förändringar
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som ägt rum med NDUare och deras
livssituation. För det ändamålet
han
utförliga
sammanställde
frågeformulär och genomförde
långa intervjuer. Eftersom de
ifrågakommande personerna i en del
fall inte orkade eller ville genomgå så
grundliga utfrågningar kunde urvalet
av deltagare inte bli slumpmässigt.
De 111 personer vilkas data kom att
ingå i undersökningen kunde därför
inte ses som representativa för USAbefolkningen i dess helhet. Ring
fann att det i denna situation inte
var meningsfullt att söka engagera
någon kontrollgrupp, vilket han
själv såg som en beklaglig men

ofrånkomlig brist i rapporteringen. I
gengäld är det material han framlagt
synnerligen
väldokumenterat
och ”går på djupet”, eftersom
intervjupersonerna fick förtroende
för honom och berättade mycket
som de eljest förmodligen skulle ha
förtigit. Den bok där han redovisat
huvuddelen av sina forskningar
fick titeln Heading towards Omega,
eftersom han hade kommit till
övertygelsen att NDUerna vittnar om
en i vår tid påbörjad, i grunden positiv
och definitiv förändring i hela vår
civilisation. Omega är slutbokstaven
i det grekiska alfabetet och översätts
ibland med ordet ”slutet”. Den
svenska upplagan utkom 1991 på
Natur och Kultur och bär titeln Livet
nära döden.
Ring kunde fastställa att nästan alla
de NDUare han intervjuade berättade
om djupgående och varaktiga
förändringar som de genomgått efter
och genom sin upplevelse. Nästan

alla var övertygade om att människan
lever vidare efter döden, och hade
därför inte längre någon dödsångest.
De uppskattade sin tillvaro och sin
livssituation mer än tidigare, och
satte större värde på vardagslivets
glädjeämnen. De bekymrade sig mer
om sina medmänniskor, och visade
mer omsorg i praktisk handling om
andra, och i främsta rummet om
närstående personer. De var nästan
genomgående mindre intresserade
av ägodelar, höga inkomster, social
status och andra materiella värden
än de varit tidigare. De vinnlade
sig mindre än tidigare om att göra
intryck på andra människor och bli
uppskattade av dem, och mer om att
göra sådant som de fann meningsfullt.
Ring
skriver
sammanfattande:
”Visserligen struntar NDUarna i vad
andra tycker om dem och bryr sig
inte om materiella ägodelar, men tro
inte för den skull att de helt saknar
önskningar. NDUarna har mål, men
det de strävar efter finns varken
i den sociala eller den materiella
världen. Tvärtom: NDUarna strävar
efter mening; de försöker komma
underfund med varför de lever och
måste leva; de söker efter en djupare

förståelse för livets innersta natur och
söker ett högre medvetande med vars
hjälp de kan tränga in i tingens dolda
natur.”   Beskrivningen ledsagas av
statistiskt material som visar att de
allra flesta av Rings intervjupersoner
har upplevt sådana förändringar, men
med olika styrka.
Rings iakttagelser om sådana
överensstämmer
förändringar
mycket nära med de resultat som

andra forskare nått fram till, men
på några punkter har han redovisat
observationer
och
synpunkter
som inte brukar återfinnas i deras
framställningar. Dit hör en rad
fenomen som också beskrivs i gamla
österländska vishetsläror, exempelvis
i olika yogatraditioner.
En grupp av upplevelser som
särskilt betonas av Ring är de
som hör ihop med så kallade
kundaliniuppvaknanden.
Han
skriver: ”Ordet kundalini är sanskrit
och betyder ’hoprullad’ (som en
orm). Det står för en subtil form av
bioenergi som sägs ligga latent som
en sovande orm vid ryggradsslutet.
Under vissa omständigheter kan den
bli aktiverad, och då stiger den uppåt
längs ryggraden ( i en särskild kanal).
Efter hand som den stiger aktiverar
den speciella energicentra (som kallas
för chakra inom yogatraditionen) och
kan utlösa explosiva och omvälvande
energiomvandlingar som personen
upplever både psykiskt och fysiskt.
[ … ] Kundaliniuppvaknandet kan
upplevas på många olika sätt. Den
energi som driver det är stark nog
att slunga in personen i ett högre
medvetenhetstillstånd. Man kan

uppnå kosmiskt medvetande i
vaket tillstånd och i vissa fall också
upprätthålla det under lång tid. […]
Det som man upplever under ett
fullständigt kundaliniuppvaknande
är mycket likt det som många
NDUare upplever. Dessutom är
eftereffekterna vid båda typerna av
upplevelser nästan omöjliga att skilja
från varandra.”
Ring nämner en rad exempel på
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människor som upplevt en sådan
händelse. De kanske intressantaste
fallen är två personer vilkas NDUer
blev startpunkter för en intensiv andlig skolning enligt yogaprinciper.
Den japanske vetenskapsmannen
Hiroshi Motoyama hade sin första
kundaliniupplevelse när han var 25 år
gammal: ”... en oerhörd kraft rusade
upp genom ryggraden och upp i
huvudet [ ... ] hela kroppen brann och
en svår huvudvärk hindrade mig från
att ta mig för någonting under resten
av den dagen. Det kändes som om
huvudet skulle explodera av energi.”
Kort efteråt började han få profetiska
drömmar och andra ”paranormala”
upplevelser, och erfor hur hans
chakras, med början i underkroppen,
i tur och ordning aktiverades genom
andningsövningar och speciella
kroppsställningar. När hans så kallade
hjärtchakra öppnade sig, nådde hans
inre förmågor en ny nivå. Kundalini
steg uppåt genom huvudet och blev
starkt lysande. Han kunde förmedla
läkande krafter till sjuka människor,
och han ”utvecklade en distans till
världsliga ting”. Genom fortsatt
övande möjliggjordes ytterligare ett
betydelsefullt framsteg: ”Jag kunde

höra en mycket kraftfull men mycket
kärleksfull Röst som genljöd genom
hela universum. Medan jag lyssnade
till Rösten insåg jag spontant min
mission, mitt tidigare liv, mitt eget
andliga tillstånd och många andra
saker.” När han återvände till kroppen
var den stel, och armar och ben var
som förlamade. Först efter hand
återfick han sin fulla rörelseförmåga
och sina vanliga sinnesförnimmelser.

Motoyama har beskrivit sin
utveckling och ställt in den i ett
större sammanhang i boken Science
and the Evolution of Consciousness
(Autumn Press, 1978).
Joseph F Dippong var en
framåtsträvande affärsman som
i november 1970 kom i konflikt
med några kompanjoner. Hans
omedgörlighet ledde till att en av dem
utropade: ”Vi dödar honom.” Enligt
Dippong var detta halvt skämtsamt
menat, men situationen utvecklades
så att han till slut blev nästan kvävd,
och svimmade (det framgår inte
helt tydligt om detta berodde på
handgripligheter eller på psykisk
stress). I vilket fall som helst kom
han nu in i en NDU, vars inledning
han beskrivit på följande vis: ”Jag
var inte medveten om den aktivitet
som pågick i rummet där jag befann
mig och det jag upplevde var inte av
denna världen. Det sista jag kommer
ihåg var att jag bad till Gud. Därefter
började ett annat medvetande att
utveckla sig.” Den upplevelse han
beskrivit överensstämmer ända in i
detaljerna med dem som skildrats av
många andra NDUare. Han befann
sig i ett slags tunnel, närmade sig

solljus skadade det inte mina ögon.
Min enda önskan var att få mer av
det och att bada i det för evigt.”
Efterverkningarna gick på djupet.
Under nästan hela sitt liv och även
vid tiden för denna upplevelse hade
han varit ateist och blev nu intensivt
religiös. ”Mitt intresse för materiell
rikedom och min lystnad efter
ägodelar ersattes av en törst efter
andlig förståelse och en passionerad
önskan att se situationen i världen
förbättras.”
Omedelbart efter upplevelsen
följde hos Dippong en rent kroppslig
reaktion: ”Det kändes som om jag
höll på att brinna upp. Det var en
fruktansvärd hetta mitt i kroppen och
längs ryggraden. Jag konsumerade
en häpnadsväckande volym vatten
och det gick åt åtskilliga tillbringare
för att släcka min törst. Det var som
om en biologisk förvandling hade
skett i min kropp.” De oerhört starka
fysiska förnimmelserna tycks ha
lett hans tankar till yogaskolningen
och dess bakomliggande människo
uppfattning: ”Jag förstod varför
jag, medan jag höll på att kvävas,
hade haft en sådan överväldigande
intensiv upplevelse. Jag förstod

gånger starkare än det starkaste

trovärdigt, skulle man här kunna ha
en förklaring till den biologiskt sett

med hög hastighet en ljuskälla, och
mötte en ljusvarelse som utstrålade
en oerhörd kärlek. ”Jag hade den
överväldigande känslan att jag stod
inför källan till mitt liv och till och
med inför min skapare. Trots den
oerhörda vördnad det ingav mig,
förnam jag att jag kände den här
varelsen ytterst väl. [ … ] Trots att
ljuset verkade tusentals, tusentals

att vid sällsynta tillfällen när en
person berövas tillgången på syre
kan livsenergin rusa upp till hjärnan
för att upprätthålla livet. Den här
idén kan tyckas svår att acceptera,
men den har funnits i århundraden
i högt respekterade österländska
traditioner.”
Om detta antagande visar sig
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obegripligt långa varaktighet som
utmärker somliga NDUer.
I vilket fall som helst började
Dippong ivrigt studera fornindiska
vishetsläror och kom till den övertygelsen att han hade upplevt ett ”Kundaliniuppvaknande”. Han skrev själv,
publicerade annan litteratur i ämnet
och blev chef för Kundalini Research
Institute i Kanada.
Ring återger också en lång rad
berättelser från personer som skildrat
sitt möte med ”ljusväsendet” på
alldeles samma sätt som Dippong men
inte haft någon närmare kännedom om
österländska vishetsläror eller någon
egen erfarenhet av yogaövningar.
Vad de därvid upplevt är varierande
och individuellt men ingår alltid i
ett sammanfattande mönster som
Ring tecknar så här: ”Och nu minns
vi den oerhörda hastigheten och
känslan av acceleration medan man
närmar sig ljuset som lyser med en
överväldigande styrka och som ändå
inte skadar ögonen. Vi minns att man

i ljusets närvaro känner ren kärlek,
total acceptans, förlåtelse för sina
synder och en känsla av att komma
hem; att kommunikationen med
ljuset är omedelbar och icke-verbal

och att ljuset förmedlar kunskap av
universell natur och hjälper en att se
och förstå hela ens liv så att det står
klart för en vad som verkligen är
viktigt i livet. Vi minns också att man
ibland är medveten om transcendental
musik, en paradisisk miljö och städer
av ljus medan man går djupare in i
upplevelsen. Och slutligen, när man
väl upplevt ljuset, längtar man efter
att få vara hos det för alltid.”

Ring betonar mycket eftertryckligt
att han inte valt sina samtalspartners
på grund av deras positiva
förhandsinställning till religion: ”I
själva verket var åtskilliga av dem
antingen ateister eller agnostiker
före sin NDU; några var likgiltiga
inför religion eller bara religiösa på
ett formellt sätt. Några var förstås
religiösa redan före sin NDU. Till
och med i mitt lilla   material fanns
det både katoliker, protestanter och
judar.” Ring betonar också att en
majoritet bland hans intervjupersoner
efter sin upplevelse av ljusväsendet
nästan genomgående tenderar till ett
vidhjärtat, ytterst tolerant synsätt i
religiösa frågor, med en formulering
där han öppet även deklarerar
sitt eget personliga synsätt: ”De
österländska religionerna är i mycket
högre grad än de västerländska
öppna för olika former av religiösa
uttryckssätt. De innehåller också de
väsentliga dragen i andra religioner
(som till exempel hinduismen). Det
är just denna ekumeniska inriktning
som är det väsentliga i NDUarnas
andliga synsätt. På sätt och vis
innebär inte NDUarnas acceptans
av österländska religioner att de bytt

han eljest i sin forskning bemödar
sig om, och öppet visar var han står i
några av de religiösa grundfrågorna:
han ser inte, eller vill inte se,
hela djupet i differenserna mellan
de olika fromhetsformerna, och
tar oreserverat ställning för de
”österländska” riktningarna. Vad han
yttrar om ljusväsendets identitet bör
nog ses mot den bakgrunden. Han
framhåller bl a att han från sina sex
år av NDU-forskning inte kan erinra
sig ett enda fall där ljusvarelsen själv
har presenterat sig som Jesus. Men
han tycks inte ha observerat vad
Ritchie berättat om sin upplevelse på
militärsjukhuset i Barkeley i Texas
– nämligen att ljusväsendet faktiskt
”presenterade” sig som Guds son.
Med tanke på den uppmärksamhet
som Ritchies skildring har väckt är
detta förvånansvärt.
Rings bidrag till NDU-forskningen
har emellertid sitt värde alldeles
oavsett hans tankar i religiösa frågor.
Han torde mer energiskt och utförligt
än någon annan ha försökt sätta in
nära-dödenupplevelsen i ett stort
historiskt sammanhang, nämligen
som ett nytt och framtidsinriktat
motiv i hela kulturutvecklingen.

österländska religionerna.”
Att människor som haft en NDU
och mött ljusväsendet sällan eller
aldrig kan intressera sig för religiösa
dogmer och lärostrider är säkert
riktigt. Men det verkar också tydligt
att Ring här åtminstone momentant
har övergett den objektiva hållning

Melvin Morse
Som ung underläkare vid ett
barnsjukhus i Seattle i nordvästra
USA hörde Morse talas om näradödenupplevelser och trodde att de
var hallucinationer som framkallats
av läkemedel eller syrgasbrist. Han
hade den inställning som han själv,
och nästan alla läkare i Västerlandet,
hade kommit till genom sin

ut sina gamla religiösa dogmer mot
nya utan snarare att de accepterar
den ekumeniska inriktningen i de
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medicinska utbildning, och hade
heller aldrig gett sig tid att lyssna på
patienter som – eventuellt – hade haft
någon sådan erfarenhet.
Hans synsätt och därmed hela hans
tillvaro förändrades när han år 1982
hörde ”en söt, blyg, sjuårig flicka”
berätta vad som hände när hon var nära
att drunkna i en simbassäng. ”Även
utan nära-dödenupplevelse var Katies
historia märklig. Det är dokumenterat
att hon var pulslös i nitton minuter. När
jag i samband med återupplivningen
först såg henne var hennes pupiller
vida och reagerade inte för ljus, vilket
är ett tecken på att hon sannolikt redan
hade en obotlig hjärnskada.” Han
fortsatte återupplivningen med alla
medel, men trodde inte att hon skulle
överleva.
”Katies anhöriga hade en annan
uppfattning. Hon hade en stor familj,
och under loppet av de följande tre
dagarna fanns det alltid några familje
medlemmar närvarande kring hennes
säng. De höll henne i handen, pratade
med henne eller bad. Ibland gjorde de
alla tre sakerna samtidigt, vilket på
intensivvården skapade ett milt kaos
som läkarna och sköterskorna ogillade.
Men vi stod ut med det, delvis för att

familjen helt enkelt vägrade att gå sin
väg, men framför allt för att vi trodde
att hon snart skulle dö. – Jag minns
hur jag satte en artärnål på henne och
hur blodet sprutade på lakanen; just då
stod hela familjen runt sängen och höll
varandra i händerna och bad. Låt dem
hållas, sa jag till mig själv. Hon är ändå
död.
Tre dagar senare hade hon åter
hämtat sig fullständigt.”

Morse tillfogar: ”Enligt alla
läroböcker på det här området borde
ett barn med Katies symtom sakna
alla hjärnfunktioner och skulle inte
kunna uppfatta någonting. [ … ]
Katies upplevelse (och många andras,
som jag snart skulle upptäcka) stämde
inte med läroböckerna i neurologi.”
Några dagar senare frågade
Morse flickan vad hon mindes från
händelsen i bassängen och fick det
oväntade svaret: ”Menar du när jag
träffade den Himmelske fadern?”
Morse är sparsam med detaljerna i
Katies berättelse om detta möte med
den högsta gudomen och betonar att
hon skildrade hur hon mötte en ängel
som det lyste om och som sade att
hon var där för att hjälpa Katie.
”Medan hon i lätt ton berättade
för mig hur det kändes att nästan
dö och sedan återvända måste hon
ha lagt märke till mitt chockerade
ansiktsuttryck. ’Var inte orolig, dr
Morse. Du kommer att få se det: det
är kul i himlen!’ Sedan jag fick höra
den berättelsen har mitt liv inte varit
sig likt.”
Morse var nu i en liknande
situation som Sabom när denne för
första gången hörde en beskrivning

av en NDU. Han började ändra
inställning och insåg att Moodys
rapporter kanske var något att ta på
allvar.
Under intryck av Moodys
skildringar genomförde Morse
vid barnsjukhuset i Seattle en
undersökning som gällde två grupper:
dels 26 barn som hade överlevt ett
hjärtstillestånd, dels 176 barn som
hade varit svårt sjuka men inte hade

varit nära att dö. ”Båda grupperna
hade varit utsatta för samma grad
av syrgasbrist i hjärnan (vilket
dokumenterats med blodprover) och
båda gruppernas laboratorieprover
stämde i stort överens med varandra.
Nästan alla de patienter som varit
nära att dö rapporterade ett eller flera
av de moment som brukar ingå i en
nära-dödenupplevelse. Men inte en
enda av de 176 kontrollpatienterna
hade några symtom som påminde
om en nära-dödenupplevelse.” Den
centrala erfarenhet som nästan alla
de 26 barnen som haft hjärtstillestånd
skildrade var ”att man lämnar den
fysiska kroppen, kommer in i en värld
av mörker, följt av en upplevelse av
ett varmt och kärleksfullt ljus.”
Morse kunde inte föreställa sig
att dessa berättelser var påhittade.
Han hade lyssnat på hundratals
skildringar av sådana upplevelser,
ofta omedelbart efter uppvaknandet.
”Mina patienter hade inte tillräckligt
mycket tid på sig att hitta på sina
berättelser. Och i många fall vaknade
de upp ur en djup medvetslöshet
som, enligt läroböcker i ämnet, borde
ha ’suddat ut allting på medvetandets
svarta tavla’.” – NDUer ”upplevs

också av människor som inte tittar på
TV, som inte läser sensationspressen
och som inte har anhöriga som
frågar dem om de såg Gud under
sitt hjärtstillestånd. I själva verket är
det bara under de senaste fem åren
(alltså sedan slutet av 1980-talet,
författarens anmärkning) som näradödenupplevelsen fått någon större
uppmärksamhet i massmedia.”
Morse såg det som ytterst osannolikt
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att hans patienter, som ju till allra
största delen var barn, hade snappat
upp innehållet i sina upplevelser ur
den dagsaktuella kulturdebatten, och
strax efter uppvaknandet presenterat
det som sina egna erfarenheter.
Efter sin redovisning av Seattleundersökningen vände han sig till ett
nytt och angränsande ämne. Alla som
forskat om nära-dödenupplevelser
hade observerat att dessa nästan
alltid ledde till förändringar hos dem
som haft dem. Morse ville studera
sådana fenomen i ett vetenskapligt
perspektiv. Han sökte efter för
ändringar som var långsiktiga och
inte förflyktigades några dagar eller
månader efter NDUn, och beslöt
därför att intervjua vuxna som haft en
sådan upplevelse i barndomen. Han
hade gjort den erfarenheten att en
händelse av det slaget gör ett mycket
starkt intryck som lever kvar i minnet
oförändrat ännu efter ganska många
år. I den nya undersökningen medtogs
därför bara händelser som ägt rum
minst tio år före intervjutillfället. Den
fråga han ville få besvarad genom
undersökningen löd: ”Leder näradödenupplevelsen till förändringar
som det går att dokumentera?”

Morse visste endast alltför väl att
en stor del av de forskare som hörde
till det medicinska etablissemanget
betraktade skildringarna av NDUer
som flummiga och lyckades värva
en rad erkända representanter för det
gängse synsättet som rådgivare.
”350 personer intervjuades för
förvandlingsundersökningen.
Vi
intervjuade 100 vuxna som hade
haft nära-dödenupplevelser som

barn och 50 personer i var och en av
kontrollgrupperna.” I de sistnämnda
grupperna ingick personer ur följande
kategorier:
– Vuxna som varit svårt sjuka
som barn men inte haft någon näradödenupplevelse;
– Vuxna som angav att de var
intresserade av nära-dödenupp
levelsen eller som angav att de hade
New Age-värderingar, men som
aldrig varit svårt sjuka eller haft
mystiska eller visionära upplevelser;
– Vuxna som haft enkla ut ur
kroppenupplevelser som barn eller
som vuxna;
– Vanliga vuxna, mestadels föräldrarna till mina patienter i en praktik i
en förort som huvudsakligen bestod
av vit medelklass;
– Vuxna som haft mystiska eller
visionära upplevelser som barn men
inte i samband med någon sjukdom.”
Deltagarna i undersökningen fick
inte betalt. Den enda kompensation
de erhöll var ökad självkännedom.
Ändå tycks allt fler intresserade ha
tillkommit. När undersökningen var
genomförd, förelåg data från 150
”nära-dödenupplevare”.
Enligt Morse var intervjuperson

erna ett representativt tvärsnitt av
USA-befolkningen. Bland dem fanns
läkare, advokater, fastighetsmäklare,
industriarbetare, dataprogrammerare,
journalister, konstnärer, snickare och
hemmafruar. Vita, svarta, indianer,
latinamerikaner deltog i proportioner
som stämde väl med USAbefolkningens
sammansättning.
Alla de stora religionerna fanns
också representerade. Det enda som

intervjupersonerna hade gemensamt
var att de någon gång i barndomen
hade varit nära att dö.
”Jag hade väntat mig att den
typiska nära-dödenupplevaren skulle
vara en känslosam, utflippad New
Age-människa. I stället upptäckte
jag att människor som har en näradödenupplevelse för det mesta är
alldeles vanliga.”
I några hänseenden var de
dock inte helt ”vanliga”. ”De som
haft en NDU motionerar mer än
’normal’-befolkningen, de äter mer
färsk frukt och färska grönsaker,
och medicinerar mindre med icke
receptbelagda läkemedel som till
exempel magnecyl. De har också
färre psykosomatiska besvär, har
mindre frånvaro från arbetet och
har färre år av arbetslöshet än
kontrollgruppen. De har också färre
symtom på dold depression och
ångest än kontrollgruppen. [ … ]
De ger [ ... ] mer av sin inkomst till
välgörande ändamål och har ofta ett
hjälpande arbete som till exempel
sjuksköterska eller speciallärare.”
Många deltar också i frivilligt
samhällsnyttigt arbete av olika slag.
Utöver de allmänna slutsatser

som ”förvandlingsundersökningen”
har lett fram till skildras också några
karakteristiska kännetecken som
brukar återfinnas hos dem som haft
en NDU i sin barndom – nämligen
följande:
Minskad dödsångest. Ovisshet
och ångest inför det som händer
med oss människor före och genom
döden är enligt trovärdiga rapporter
och statistiska beräkningar mycket
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utbredda i USA. Men Morse liksom
en rad andra forskare påvisar att
dödsångesten påtagligt minskar
hos dem som genomgår en NDU
(”nära-dödenupplevare har ungefär
hälften så mycket dödsångest som
normalbefolkningen”).
Ökad livsglädje. ”Många av dem
kallar sig arbetsnarkomaner som
ständigt håller sig sysselsatta därför
att de inte ’kan få nog av livet’. [ … ]
’Livsnjutarnarkomaner’ vore en mer
träffande beteckning eftersom de har
en sådan energi och entusiasm inför
livet.”
Dessa två fenomen, minskad
dödsångest och ökad livsglädje,
återfanns särskilt tydligt hos dem
som haft en NDU redan i barndomen:
”... ju djupare upplevelse de hade
desto mindre rädda för döden var
de. Detta fynd står i skarp kontrast
till dem som varit nära att dö utan
att ha haft en nära-dödenupplevelse,
Dessa människor har till och med
en något större rädsla för döden
än normalgruppen. Och New Agemänniskor som anser sig vara
mycket andliga har lika mycket
dödsrädsla som folk i allmänhet.”
Minskad dödsrädsla beror inte på att

man varit nära att dö eller på att man
tror på att NDUn är inkörsporten till
livet efter detta, den kommer sig av
att man verkligen sett ljuset i slutet

av tunneln.”
Det centrala resultatet av förvand
lingsundersökningen sammanfattar
Morse så här: ”Genom att analysera
data i vår undersökning fann jag
att de som upplevt ljuset också
är de som genomgår den största

förvandlingen. Och ju djupare
upplevelsen av ljuset är, desto större
blir förvandlingen. Det spelar ingen
roll vem det är som har upplevelsen
– marinsoldater, punkare, fastighets
mäklare, verkställande direktörer,
hemmafruar, ministrar eller heliga
män – alla förvandlas de av sitt möte
med ljuset.”
Men vad menar då Morse med
termen ”ljuset”? Han hävdar att
”ljusupplevelsen är höjdpunkten
i nära-dödenupplevelsen och det
moment i upplevelsen som alltid
leder till en förvandling. [ … ] Det är
detta kärleksfulla ljus som är själva
essensen i nära-dödenupplevelsen.
De andra momenten i upplevelsen kan
framkallas genom att man stimulerar
höger tinninglob med svaga elektriska
strömmar, så som den kanadensiska
neurokirurgen Wilder Penfield
gjorde.” Morse betonar gång på
gång, i alla möjliga sammanhang, att
nära-dödenupplevelsen har ett slags
återspegling i den fysiska hjärnan
(han tycks mena att den på så vis kan
få större chanser att tas på allvar av
läkare och annan sjukhuspersonal).
Men han framhåller också att själva
ljusupplevelsen inte kan aktiveras

på konstgjord väg. Den kan enligt
hans uppfattning bara aktiveras inför
döden, eller i samband med mycket
speciella andliga visioner.
Vad som här beskrivs är självfallet
inte en ljusupplevelse av det slag
vi alla känner till från den fysiska
världen. Den är ett ”översinnligt”
fenomen, ett ljus som exempelvis
kan vara kärleksfullt. Morse
beskriver en situation där han helt

tydligt kunde iaktta unga människor
som oberoende av varandra hade
haft en erfarenhet som gav dem en
känsla av mycket stark samhörighet:
”Jag fick tillfälle att bevittna detta en
gång när jag framträdde tillsammans
med flera av mina tonåriga patienter
i ’Oprah Winfrey’ i New York. När
dessa patienter för första gången
träffade varandra där i studion föll
de i varandras armar som om de varit
syskon. [ … ] De här ungdomarna
kände ögonblickligen igen varandra
trots att de ytligt sett hade så lite
gemensamt. Katie är en hängiven
mormon och är hejaklacksledare i
sin skola i Idaho. Mark driver en
träningslokal i Los Angeles och är i
fysisk toppform. Violet är punkare
och hennes häftiga frisyr och svarta
kläder fick TV-folket att rysa. Skip
är ett inåtvänt geni som började i
college redan som sextonåring.
De såg alla mycket olika ut. Men i
sitt inre var de mycket lika varandra.
De hade alla blivit betecknade som
rubbade och hade alltid fått höra att
deras upplevelse inte var verklig.
Några av dem hade till och med blivit
kallade för lögnare. Men de visste
alla att deras upplevelse var verklig,

för den hade förändrat deras liv.
Jag kan vittna om det för de
deltog allesammans i förvandlings
undersökningen [ ... ] Och nu var de
alla tillsammans och behövde inte
förklara sig för varandra. En av dem
sa till mig: ’Vi tillhör alla samma
klubb’.” Alla hade ’upplevt ljuset’.
En som inte deltog i under
sökningen men som uppenbart hörde
till den här skildrade gruppen av
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människor var Annie. När hon var
sexton år hade hon experimenterat
flitigt med alkohol, droger och
sexuella relationer. Hennes mamma
tycks ha varit ett socialfall och hade
begått självmord några år tidigare.
När Annies senaste pojkvän vid
ett party meddelade att han tänkte
överge henne för en annan flicka
blev hon helt förtvivlad, och ville
genast begå självmord på ett sätt som
verkligen märktes, dvs mitt under
pågående party. Här följer hennes
egen berättelse:
”Jag bestämde mig för att ta
livet av mig precis som min mor
hade gjort. Jag tog en handfull
sömnmedel och svalde ned dem med
vodka, massor av vodka. Jag drack
så mycket vodka jag kunde och
gick tillbaka till vardagsrummet där
festen höll på. Jag bara satt i soffan
och sa ingenting. Jag kunde känna
hur blandningen började påverka
mig och jag började dåsa till. Det
lustiga var att det inte var någon som
lade märke till det eftersom de flesta
av mina vänner själva var lite i gasen
...

Om jag hade lutat mig bakåt
skulle jag ha somnat och dött utan

att någon lade märke till det. Men
i stället satt jag framåtlutad när jag
förlorade medvetandet och föll ner
på golvet med ansiktet först.
En massa människor fick panik.
Några av pojkarna bar mig till
toaletten och en av mina tjejkompisar
stack fingrarna i halsen på mig och
fick mig att kräkas i badkaret. Det var
ingen som ville ringa efter polisen så
de bestämde att de skulle försöka

hålla mig vaken och duscha mig. De
satte på duschen och höll på att prata
med mig hela tiden.
Det tog en stund för mig att inse att
jag var utanför kroppen och svävade
under taket. Jag var inte ensam. Det
var någon annan där, en skyddsängel
eller nåt. Vi bestod båda två av
ljus. Jag kände mig tredimensionell
och bestod av nånting som inte var
massivt, kanske gelatin.
Jag minns att jag kände kärlek och
frid och det kändes också som att jag
hade blivit fri från alla spänningar
och all den frustration som fanns i
mitt liv. Jag kände mig liksom omsluten av ljuset. Det var en underbar
känsla.
Just då var jag mycket nära min
skyddsängel. Jag kunde inte längre
se min kropp eller nåt annat jordiskt.
Jag bara var där tillsammans med
ängeln. Ängeln talade inte, men den
kommunicerade. Den visade mig hur
vacker min kropp var och hur vackra
alla andra var. Den sa till mig att min
kropp var en gåva och att det var
meningen att jag skulle ta hand om
den, inte döda den. När jag hört det
skämdes jag väldigt mycket över vad
jag hade gjort och hoppades att jag

skulle överleva. Jag bad ljuset om
mitt liv. Den känsla jag fick tillbaka
var den starkaste känsla av kärlek
jag någonsin upplevt, till och med
starkare än min kärlek till mina egna

barn.
Mina vänner hade åkt med mig till
ett sjukhus, för nästa sak jag minns
var att jag vaknade upp på ett akut-

rum.”
Morse berättar vad som sedan

hände. Annie sade åt sin pojkvän
att försvinna, hon slutade supa
och knarka och tack vare det fick
hon småningom helt nya vänner.
”Jag vill inte påskina att hennes
upplevelse förvandlade henne till
Guds lilla ängel. Men den förändrade
henne verkligen till det bättre.”
Förändringen blev bestående. ”Hon
hade en nära-dödenupplevelse för
över tjugo år sedan. Nu är hon lyckligt
gift och har fyra söner. ’Omedelbart
efter upplevelsen kändes det som om
jag fått ett uppdrag i livet, som om
jag blivit född för att göra någonting
[ ... ] Upplevelsen gav mig en inre
energi som aldrig har lämnat mig.’”
Redogörelserna i Förvandlad
av ljuset som skrivits av Morse och
hans medförfattare Paul Perry är
inte alltid så klara och överskådliga
som man kunde önska. Men Morse
tycks ha varit en ytterst upptagen
och troligen mycket stressad
sjukhusläkare. Hans berättelser har
en stark verklighetsprägel och blir
därigenom ofta gripande. De kan,
tror åtminstone jag, trots sina brister,
tas på fullt allvar.
( MH:s, RE:s och TA:s anmärkning:
Frans Carlgren refererade till olika
verk och angav titel, utgivningsår
och aktuell sida på två olika sätt, i
kapitel I och II genom fotnoter och
från och med kapitel III genom att
ange uppgifterna i parenteser i den
löpande texten. Fotnoterna i kapitel
I och II saknade dock de uppgifter
som normalt återfinns i sidfoten .
Förmodligen skrev Frans ner fot
noternas innehåll på ett separat
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papper som vi inte kunnat återfinna.
Det har inte varit möjligt att spåra
innehållet i fotnoterna, varför de
avlägsnats ur de nämnda kapitlen.)

III. Rudolf Steiner och
hans kunskapsväg
Rudolf Steiner var son till en låg
avlönad tjänsteman vid Österrikes
nyanlagda södra stambana. När
tjänsten krävde det, fick Johann
Steiner med sin familj flytta till en
annan ort vid samma linje. Den
närmaste omgivningen var varje gång
densamma: en trist stationsbyggnad
med sina växlar och spår. Men
naturen runt omkring var alltid
vacker med åkrar, ängar och skogar,
och snötäckta alper i bakgrunden.
Familjen var fattig. Mamman gick
helt upp i vården av hushåll och
barn (Rudolf hade två yngre syskon,
en syster, och en bror som var döv
och förståndshandikappad). Pappan
vantrivdes i sitt arbete men skötte det
plikttroget och med gott humör.
Äldste sonen upplevde de första
skolåren som ointressanta, och hade
stora svårigheter med stavning och
grammatik. Den ordinarie läraren
togs av byn i anspråk för andra
förekommande uppgifter och deltog
knappast i skolarbetet. Eleverna
var hänvisade till en assisterande

lärare, som likaså var ålagd att sköta
även andra arbetsuppgifter men var
konstintresserad och en engagerad
pedagog.
Av honom lärde sig Rudolf
Steiner att teckna och fick dessutom

låna en lärobok i geometri som
fängslade honom oerhört. Han
lärde sig konstruera och förstå de
avbildade figurerna, helt på egen
hand. De porträtt han tecknade blev
uppmärksammade. Det började
framskymta att han var begåvad.
En händelse som blev livsavgörande
I sjuårsåldern hade han en upplevelse
som gick honom djupt till sinnes.
Han satt på en bänk i stations
huset, fördjupad i en bilderbok. Plötsligt kom han att varsebli ett skeende
som till en början föreföll utspelas
på en annan ort. Han såg en kvinna
som var påfallande lik hans egen mor
och som begick själmord. Han hade
aldrig träffat henne, men nu kom hon
in i rummet där han befann sig. Hon
gjorde förtvivlade åtbörder och gav
till känna att hon behövde hjälp, nu
och i framtiden. Därpå försvann hon.
Sedan följde en rad händelser
som bekräftade att det han upplevt
måste ha varit ”verkligt”, på ett eller
annat vis. Fadern, som eljest var
en gladlynt person, blev plötsligt
mycket sorgsen, och det framgick
att han per brev hade fått något som
han inte ville berätta. Mamman grät

i flera dagar, eftersom hennes syster
gjort slut på sitt liv. Pojken gjorde
några försiktiga antydningar om det
som hänt honom, men blev genast
avsnäst: ”Du är en liten dumbom”.
Han förstod att om han hade berättat
mer ingående skulle han bara ha fått
en skopa ovett över sig. Han beslöt att
tiga. Men han kunde aldrig glömma
det han varit med om.
Steiner tycks inte ha berättat i

vilken mån han menade sig ha följt
uppmaningen från sin döda moster,
men händelsen fick efterverkningar
som blev bestående. Han har skildrat
dem så här: ”Den som i sin tidiga
barndom har upplevt något sådant
… vet hur man lever i de andliga
världarna”. Han fick nu, enligt sin egen
beskrivning, inblick i verkligheter
som döljer sig bakom träd och berg
och andra naturföreteelser och kom
så i beröring med ”naturandarnas”
värld.
Han har betonat att den naturmiljö
där han framlevde sin barndom var
oförstörd, och därmed underlättade
sådana upplevelser. Han vande sig
vid att jämsides med det fysiska
rummet med dess ting och skeenden
också leva i ett annat, inre själsrum
som för honom tedde sig lika verkligt
som den yttre tillvaron. Han förstod
mycket tidigt att människorna i hans
omgivning inte varseblev det som
fanns i den formen av verklighet,
och därför höll han i många år fast
vid beslutet att tiga om sådant som
de tydligen inte hade erfarit och inte
kunde acceptera.
Det skulle kunna ligga nära till
hands att tro att Steiners andliga särart
hade vuxit fram i en omgivning med
starka inslag av vidskepelse eller
religiöst svärmeri. Men det finns
inget belägg för något sådant. Hans
far var vid den tiden ”fritänkare”
(dvs i praktiken ateist), gick aldrig i
kyrkan och stod helt främmande för
dess förkunnelse. Steiner själv har
beskrivit situationen så här: ”Min
pojktillvaro förflöt, utan att någon
direkt eftersträvade detta, på ett
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sådant vis att jag aldrig kom i beröring
med någon vidskeplig människa, och
om någon i min omgivning talade
om något som hade med vidskepelse
att göra, skedde det aldrig på
annan sätt än med ett markerat
avståndstagande. Den kyrkliga
kulten lärde jag visserligen känna
genom att jag ålades att tjänstgöra
som ministrant, men ingenstans
inte heller bland de präster som jag
lärde känna, fanns någon verklig
fromhet eller religiositet. Däremot
kom jag gång på gång i beröring med
en del avigsidor hos det katolska
prästerskapet [ … ] ”. Steiner har i
andra sammanhang framhållit att den
katolska mässan gick honom djupt till
sinnes genom sin andliga substans.
Men han har också betonat att den
katolska
religionsundervisningen

lämnade honom helt likgiltig.
Det förefaller alltså tydligt att
Steiners ständigt återkommande andliga upplevelser inte kan ha berott
på den fostran han fått i hemmet och
inte heller på någon annan form av
påverkan från hans omgivning. Men
hur hade de då uppstått?
Människor som har starka ”över
sinnliga” upplevelser brukar inte syssla

med frågan hur deras förnimmelser har
uppkommit. Vad vi vet om antikens
sibyllor och profeter eller om deras
senare efterföljare inom och utom
den kristna kyrkan tyder på att deras
inställning till de egna upplevelserna
tycks ha varit tämligen naiv. De var
– och är även i dag – visionärer, inte
forskare. En av de få ”skådare” som
obestridligen hade en vetenskaplig
begåvning, var Emanuel Swedenborg.

Men då han i 55-årsåldern började
få sina sällsamma drömmar och
uppenbarelser förhöll han sig
helt okritisk till sina upplevelser,
och den psykologiska kontrasten
mellan den skarpsinniga forskaren
och den barnfromme siaren ter sig
förvånansvärt skarp.
Kunskapssträvan
Steiner hade uppenbart en annan
läggning. Som en röd tråd genom
hans liv gick från och med åttaårs
åldern en strävan att försöka placera
in de egna upplevelserna i ett
begripligt sammanhang, att pröva
deras verklighetshalt och så tydligt
som möjligt skilja mellan realitet och
illusion. Hans djupa och bestående
intresse för geometri, matematik,
naturvetenskap och kunskapsteori,
hans Goetheforskningar och den rad
av filosofiska verk som han skrev
under 1880- och 1890-talet får ses
mot den bakgrunden.
En av hans mest utmärkande
egenskaper var redan i barndomen en
nästan gränslös vetgirighet. Fadern,
Johann Steiner, hade bestämt sig för
att sonen borde bli järnvägsingenjör,
och lät honom så ofta som möjligt delta

i göromålen på stationen. Han fick
lära sig telegrafera och kom därmed
på rent praktisk väg in i grunderna för
elektricitetsläran. Han blev placerad i
en läroanstalt som förberedde honom
för inträde i en ”realskola”, dvs den
modernaste,
naturvetenskapligt
inriktade utbildningsform som fanns
i det dåtida, mycket traditionsbundna
österrikiska skolväsendet. Under
sin knappt tillmätta fritid fortsatte

han sina geometristudier, som helt
fascinerade honom därför att de
konstruktioner han levde sig in
i och ritade föreföll honom vara
uttänkta genom en inre verksamhet
som var helt och hållet ”andlig”,
men som ändå hade en mängd
praktiska tillämpningar i den fysiska
yttervärlden. ”Som det barn jag var,
sade jag mig naturligtvis inte tydligt,
men jag kände att som geometri
måste man i sitt inre bära vetandet
om den andliga världen”.
Realskolan
Huvudsakligen på grund av sin
tecknarförmåga togs han år 1872 in
i en närbelägen realskola. Under de
första åren hade han svårt att klara
studietempot och betygskraven,
men sedan blev han av sina lärare
bedömd som en ovanligt duktig
elev. I skolans årsberättelse för 1873
hittade han en uppsats av rektorn,
Heinrich Schramm, som handlade
om fysikaliska grundfrågor. Där
hänvisades till en bok som denne själv
hade skrivit, och som Rudolf Steiner
efter långt sparande kunde förvärva
med egna obetydliga fickpengar.
Den startade direkt med avancerade

matematiska tankegångar som den
tolvårige pojken inte alls begrep men
till varje pris ville lära sig begripa.
Han lånade annan dithörig litteratur
och fortsatte sitt fritidsstudium i flera
år, tills han verkligen förstod. Bokens
huvudtes var att det inte finns några
osynliga ”krafter” som verkar på
avstånd (exempelvis tyngdkraften),
utan alla sådana fenomen bäst kunde
förklaras med hjälp av de dåtida
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teorierna om rent materiella atomer
och molekyler. Betraktelsesättet
var, om man vill använda den
termen, ”ultramaterialistisk”. I
sin självbiografi betonar Steiner,
att han inte alls drogs till den
världsuppfattning han hade mött i
boken, men han upplevde att det var
absolut nödvändigt för honom att
lära känna den.
När han var sexton fick han i ett
bokhandelsfönster se ett exemplar av
Kants ”Kritik av det rena förnuftet”.
Han hade ingen aning om dess roll i
filosofins historia och inte heller om
Kant, men blev återigen förvissad
om att här fanns något han måste
få inblick i. Han sparade på nytt
och köpte boken, men hade inte
nog tid för ett noggrant studium.
Han kom emellertid på en lösning.
Historielektionerna var långtråkiga
– läraren läste helt enkelt högt ur
läroboken – och eftersom pojken
hade lärt sig bokbindning häftade han
snyggt och prydligt in det ”kantska”
filosofiska verket, sida för sida, inne
i den text som lästes upp. Somliga
sidor med särskilt snåriga inslag fick
han plugga in ett tjugotal gånger
innan han begrep. Därmed väcktes

hans livslånga intresse för filosofi.
Han började nu också studera Fichte,
Schelling, Hegel och dessutom en
rad samtida tänkare och forskare med
mer eller mindre ”materialistisk”
inriktning.
Högskolestudier
Våren 1879 tog Steiner student
examen med ovanligt höga betyg
och blev på hösten samma år intagen

i Wiens tekniska högskola, där
han lät skriva in sig för studier i
matematik, kemi och naturkunskap
och snart också i fysik. Han siktade
vid den tiden på att bli realskollärare.
Han nådde goda, i en del ämnen
utmärkt goda resultat, men började
snart vantrivas med de pedantiska,
med onödiga formella detaljer
överbelastade arbetsmetoderna.
Ända sedan femtonårsåldern
hade han bidragit till sitt uppehälle
genom att ge privatlektioner. Nu
var han tvungen att i huvudsak
klara sin försörjning på egen hand
och på samma vis. Bredvid sin
egen utbildning läste han bland
annat in latin, grekiska och andra
humanistiska ämnen för att hjälpa en
nästan jämnårig gymnasieelev fram
till hans universitetsstudier.
Trots den stora arbetsbördan
besökte han många föreläsningar
i ämnen som inte ingick i hans
egen studieplan i förhoppning
att få stora perspektiv på de livsoch samhällsfrågor som ständigt
sysselsatte honom.
De två akademiska lärare som
betydde mest för hans utveckling
tycks ha varit fysikern Edmund

Reitlinger och litteraturhistorikern
Karl Julius Schröer. Bägge fäste sig
vid Steiner och hans flit och hjälpte
honom med råd och dåd. Reitlingers
föreläsningar var genomskinligt klara
och förmedlade de efterlängtade stora
perspektiven på fysikens utveckling,
Schröers skildringar var inspirerande
och kunskapsrika men inte alltid
sytematiska. Som renodlad idealistisk
humanist sågs Schröer över axeln av

en del naturvetenskapligt sinnade
kolleger, men det var han som väckte
Steiners intensiva intresse för en av
de gestalter som blev hans vägvisare
genom livet: Johan Wolfgang Goethe.
Steiner fördjupade sig ivrigt i Faust
och en rad andra berömda goetheska
diktverk, och fäste sig sedan alldeles
särskilt vid de naturvetenskapliga
skrifterna.
”Goetheanismen”
Både i Goethes samtid och i efter
världen har det funnits många som
trott att konstnärlig fantasi och
naturvetenskaplig
observations
förmåga måste stå i ett slags motsats
förhållande till varandra. Goethe
själv ansåg raka motsatsen. Han
hävdade att en konstnär kan arbeta
med samma gestaltningsprinciper
som kommer till uttryck i naturens
eget skapande, och att konstnärligt
arbete är en viktig och nödvändig
förberedelse för var och en som vill
tränga in i den organiska världens
”uppenbara hemligheter”. Det senare
var en formulering som han själv
gärna använde sig av.
Goethe gjorde sig stor möda. Han

studerade växter då han grävde i sin
trädgård hemma i Weimar, då han
klättrade i de schweiziska alperna
och då han vandrade omkring i de
stora botaniska trädgårdarna i Rom,
Neapel och Palermo. Han ritade,
målade, skulpterade och byggde
pappmodeller, i anslutning till det
han iakttagit.

Efter hand kom hans undersökningar att omfatta organismer av alla
slag. Han gjorde en rad anatomiska
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upptäckter på det zoologiska området. Men hans kanske viktigaste
biologiska bidrag låg ändå inom
botaniken. Han studerade stjälkblad
(örtblad) på – i princip – samma sätt
som vi. Han fann att de brukar bilda
en serie som börjar med små, enkla
blad (hjärtbladen), som efter hand
blir allt större och mer differentierade för att till slut, då de närmar sig
den blivande blomställningen, åter
blir mindre och mer okomplicerade.
Goethe sammanfattade sina
iakttagelser i de här raderna: ”Från
fröet till örtbladens högsta utveckling
märkte vi först en utvidgning: därpå
såg vi fodret uppstå genom en
sammandragning, kronbladen genom
en utvidgning, fortplantningsorganen
åter genom en sammandragning,
och vi skall snart i frukten få se
den största utvidgningen och i fröet
den största koncentrationen. I dessa
sex steg fulländar naturen utan att
låta hejda sig det eviga verket med
vegetabiliernas fortplantning”.
Vad som kommer till synes i
dessa metamorfoser (lagbundna
förändringar) är i grund och botten
alltid samma organ, nämligen bladet
i hela sin gestaltningsrikedom. Ju
mer Goethe fördjupade sig i studiet
av de olika arterna med deras

nästan oändliga variationsrikedom,
desto skarpare blev hans blick även
för det gemensamma, för själva
lagbundenheten i formförvandlingen.
Goethe är ju inte materialist. Det
är inte ”organet” eller ”bladet”
som är verklighet, så som vi är
betingade att uppfatta dem som
sinnliga föremål, utan den skapande

kraften, gestaltningsförmågan är
verkligheten.
Dagboken från den italienska
resan 1786-1788 visar hur bilden av
”urplantan”, av själva grundprincipen
för växtens utveckling, gradvis tog
gestalt i hans medvetande. Under
någon tid trodde han att han skulle få
se den livs levande, mitt bland andra
växter. Men snart kom han underfund
med att den inte hade någon fysisk
substans. Ändå uppfattade han den
som helt och hållet verklig. Han
ansåg sig ha upptäckt den verkliga
”styrfunktionen” i växternas värld.
Det originella i Goethes
vetenskapliga insats ligger inte i de
detaljupptäckter han gjorde. Samma
resultat skulle utan tvekan inom kort
ha uppnåtts – och uppnåddes – av
senare forskare. Det väsentliga ligger
i själva betraktelsesättet. Goethe
menade att han hos sig själv hade
utbildat en förmåga, som finns latent
hos alla människor, men som bara
kan nå sin fulla utveckling genom
ständigt, tålmodigt övande.
botaniska
studier
Goethes
bestod huvudsakligen i att om
och om igen observera växterna
och deras bladformer, avbilda

dem, och inte minst att tänka över
dem genom att återbilda de olika
metamorfosförloppen i sitt inre.
Sinnesförnimmelse och tanke var
intimt förknippade med varandra.
Han hävdade att hans ”åskådande
var ett tänkande” och hans ”tänkande
ett åskådande”. Den förmåga han
utbildat kallade han ”åskådande
omdömeskraft”.
Goethe var otvivelaktigt en

av sin samtids mest inflytelserika
kulturpersonligheter. Det han skrev
och i stor utsträckning också det han
gjorde blev föremål för en nästan
outsinlig ström av kommentarer.
Även
hans
naturvetenskapliga
forskningar ledde självfallet till
många diskussioner.
Hans rön om växternas metamorfos införlivades snabbt med den
gängse vetenskapliga begrepps
apparaten. Men hans beskrivningar
av den åskådande omdömeskraften
förmådde inte tränga igenom.
De samtida naturforskarna var i
stor utsträckning materialsamlare.
Deras arbeten innehöll mängder
av detaljiakttagelser som ofta
grupperades,
rubricerades
och
systematiserades på ett ganska
mekaniskt sätt. Linnés system med

dess ständiga räknande av ståndare,
pistiller och kronblad var på sitt sätt
storslaget, men i hög grad ett barn av
sin tid.
Men inte heller bland de forskare
och tänkare som var avgjort
otillfredsställda med denna form av
vetenskap fick Goethes synsätt något
starkare gensvar. Ett karakteristiskt
exempel finns i hans bekanta

redogörelse för det samtal han i
juli 1794 förde med sin blivande
diktarvän Friedrich Schiller. Bägge
hade besökt ett botaniskt föredrag i
det naturvetenskapliga samfundet
i Jena. Då de i efterhand kom i
samspråk beklagade Schiller det
”sönderstyckade” tänkesätt, den brist
på överblick, som fanns i de samtida
naturforskarnas
arbetsmetoder.
Goethe trodde sig ha funnit en
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själsfrände. Han följde med Schiller
hem och berättade om sina egna
forskningar. Han ritade upp urplantan
”med
månget
karakteristiskt
penndrag”.
Men den filosofiskt beläste
Schiller svarade på det sätt som
kanske också de flesta någorlunda
bildade människor i vår tid skulle ha
gjort: ”Det där är ingen erfarenhet,
det är en idé”.
Goethe blev förnärmad, men
behärskade sig och genmälde
majestätiskt, men också ganska
naivt: ”Det kan vara mig mycket kärt
att jag har idéer utan att veta det och
till och med ser dem med mina egna
ögon”.
Här kan man få det intrycket att
Goethe betraktade den åskådande
omdömeskraften ungefär som ett
enbart fysiskt iakttagande. Men det
kan han rimligtvis inte ha menat. I

annat sammanhang har han skildrat
hur det ”urbildliga” hos växten –
och därmed ”urplantan” – bara kan
uppfattas ”om andens ögon verkar
i levande förbund med kroppens”.
Men vad menade han i så fall med
den formuleringen?
Faktum är att Goethe hade svårt

att beskriva den kunskapsförmåga
han ansåg sig ha uppnått. Han var
ingen skolad tänkare. Filosofi och
kunskapsteori hörde till de ganska få
kunskapsområden som han rent in-

stinktivt stod främmande för.
Det var här den unge Steiner

kom att göra en insats. När han nyss
hade fyllt tjugoett år kom ett helt
nytt inslag i hans levnadsbana. I
Tyskland hade ett viktigt och mycket

uppmärksammat
kulturprojekt
kommit igång. En ung, energisk
och mångsidig litteraturvetare,
professor Joseph Kürschner, hade
fått i uppdrag att leda utgivningen
av ”nationallitteraturen”, dvs de
stora erkända litterära verken, i en
omfattande upplaga som fyllde höga
anspråk men ändå vände sig till
den breda allmänheten. Editionen
kom småningom att omfatta
221 band och blev ett uppskattat
standardverk – som förresten utkom
i en nyupplaga år 1975. Kürschner
ville ge Goethes produktion en
central plats i utgivningen och
var speciellt intresserad av just de
naturvetenskapliga skrifterna. Han
sökte en filosofiskt bildad, ansedd
kommentator som kunde bidra
att ge Goethe en värdig rangplats
i naturvetenskapernas utveckling
och vände sig bland annat till
Goethespecialisten Schröer för att
få ett tips. Kürschner räknade med
att uppdraget självfallet borde gå till
en professor eller allra minst till en
filosofie doktor. Steiner var ju bara
en 21-årig student, men fick – utan
att veta det – av Schröer en så varm
rekommendation att Kürschner blev

verkligt intresserad. Han bjöd Steiner
till sig, fann denne fullt kompetent och
ville engagera honom. Uppdraget var
överraskande, hedrande och mycket
arbetskrävande, men tyvärr oavlönat
– vilket förutsatte att utgivaren hade en
välordnad och säker privatekonomi.
Det hade inte Steiner. Han hade fått
ett begränsat akademiskt stipendium
som förutsatte goda och regelbundna
studieresultat och som han skulle

mista ifall han sade ja till Kürshcners
erbjudande. Han tog nu det djärva
steget att avbryta studierna, söka
sin försörjning på andra vägar
än dittills och samtidigt klara av
utgivningsarbetet.
Steiner fortsatte sin privat
undervisning med många elever, läste
in en ansenlig mängd litteratur om
Goethe och om naturvetenskapernas
utveckling och skrev på några
månader ihop en utförlig kommentar
till det första bandet av de skrifter
han hade att utge. Han beskrev
noggrant Goethes forskningsmetodik
och betonade att de experiment som
diktaren hade bedrivit var noggrant
genomförda. Samtalet med Schiller
om ”urplantan” framhävdes särskilt,
eftersom det gav en omedelbar inblick
i Goethes tänkesätt. Avslutningsvis
hävdade Steiner att Goethes bidrag
till forskningen om organismernas
utveckling åtminstone i princip var
mer allsidigt än de oerhört noggranna
framställningar som härrörde från
Darwin och Haeckel och att Goethes
insats på det området kunde jämföras
med Galileis inom de fysiska
vetenskaperna.
När Kürschner hade läst manu

skriptet skrev han till svar: ”Det
ligger mig uppriktigt om hjärtat att
hjälpa fram ert rent ut sagt mästerliga
arbete till ett fullt erkännande. Redan
nu gläder jag mig åt fortsättningen
på era arbeten och beklagar bara att
Goethe inte författade sex i stället för
tre bokband med naturvetenskapliga
skrifter.” Några tongivande veten
skapsmän som han lärde känna,
bland dem geologen Eduard Suess
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och filosofen Eduard von Hartmann,
och ett par ansedda dagstidningar
stämde in i berömmet. Det såg ut
som om vägen kanske låg öppen till
en framgångsrik akademisk karriär
i stället för den lärarexamen Steiner
kunde ha uppnått vid Tekniska
högskolan i Wien.
Otto Specht och hans familj
Men inga möjligheter av det slaget
kom till synes. Steiner var en av
hoppad student utan stipendier och
en begåvad men oavlönad forskare.
Han var nödsakad att sörja för sin
överlevnad på annat sätt än hittills
och tog en plats som informator i
en välsituerad österrikisk köpman
familj, som var på väg att bosätta sig
i Wien. Ett bundet, inrutat arbete av
det slaget var inte alls vad han hade
önskat sig. Av en delvis bevarad
brevväxling med en god vän framgår
att han var helt förtvivlad över sin
påtvungna situation. Men i själva
verket hade han gjort ett lyckokast,
som fick stor betydelse för hans
framtid.
Makarna Specht hade fyra söner
som Steiner skulle undervisa och
till en viss grad också fostra. Tre av

dem var studiebegåvade och klarade
sig fint i skolan, men den fjärde var
föräldrarnas sorgebarn. Den tioårige
Otto led av hydroencefali och hade
ett uppsvällt vattenhuvud. Han
ansågs svårt efterbliven och var helt
okunnig i läsning, skrivning och
räkning. Det enda han hade tagit sig
till med sitt skrivhäfte var att med
ett suddgummi radera ett hål som
gick rakt genom alla sidorna. Han

försökte undvika de gemensamma
måltiderna och fiskade helst upp mat
ur avfallshinken i köket. – Dr Josef
Breuer, en framstående psykiater som
samarbetade med Sigmund Freud i
psykoanalysens begynnelsestadium,
var god vän till familjen Specht. Man
kan sluta sig till att han bedömde
Otto som totalt obildbar.
Efter en kort tids boende i familjen
kom Steiner till den övertygelsen att
pojken – tvärtemot vad alla ansåg –
i själv verket var en människa med
en rik men latent begåvning. Han
bad fru Specht, som var högt bildad
och älskade alla sina fyra söner, att
få hela ansvaret för Ottos fostran och
vård. Hon hade fått förtroende för
den unge informatorn och sade ja.
Steiner engagerade sig entusiastiskt
i den för honom helt nya uppgiften.
Han komponerade ett detaljerat
dagsprogram, där han bland annat
föreskrev en speciell diet och fäste stor
vikt vid ordningsföljden mellan olika
ämnen och sysselsättningar.
Otto blev mycket fäst vid sin lärare
och genom det dagliga umgänget
började han vakna upp och visa helt
nya sidor. Efter två år hade han tagit
igen de förlorade folkskoleåren och

kunde tas in bland jämnåriga i en skola
som förberedde för gymnasiala studier.
Hans huvud hade slutat växa och
han fick efter hand ett helt ”normalt”
utseende. Efter ytterligare fyra år
kunde han reda sig utan Steiners hjälp
med skolarbetet. Han genomgick
mogenhetsexamen, studerade medicin
och blev läkare. Han dog i en epidemi
under första världkriget.
Arbetet med Otto Specht blev enligt

Steiners egen uppgift ett ”eldprov” i
fysiologi, psykologi och pedagogik.
Tillgängliga vittnesbörd tyder på att
tillfrisknandet upplevdes som ett
verkligt under i familjen Specht och
dess närmaste omgivning.
Historien förmäler inte vad
dr Breuer hade att säga. Men det
skulle vara intressant att veta. Ty
det var ju faktiskt förvånansvärt

att en tjugotreårig student utan
läkarutbildning hade kommit fram
till en – av allt att döma – korrektare
diagnos än en ansedd psykiatrisk
forskare i den stad som ansågs
världsledande inom den dåvarande
medicinska vetenskapen.
I det sammanhanget är det befogat att
citera vad Steiner i sin självbiografi
har meddelat om de andliga
upplevelser som kom honom till
del under studentåren i Wien: ”Med
all åskådlighet varseblev jag hos
varje människa hennes andliga
individualitet. Det var bara den yttre
sidan av denna individualitet som
kom till uttryck i hennes fysiska kropp
och dess handlande i den fysiska
världen. Den (individualiteten)
förenade sig med det fysiska embryo
som härrörde från föräldrarna. De
döda människorna följde jag på deras
väg in i den andliga världen.” Man
kan också erinra om att Steiner under
vinterhalvåret 1881-82 undervisades
av sin ”andlige lärare”, vars namn
han aldrig har angivit men som tycks
ha haft mycket stor betydelse för hans
inre utveckling. Steiner har beskrivit
honom som en utomordentlig
människa med oansenligt yrke.
Av de knapphändiga upplysningar
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som står till buds kan man sluta sig
till att upptäckten av Otto Spechts
dolda begåvning för Steiner själv
framstod som en av ganska många
”översinnliga” insikter som han
vid denna tid nådde fram till – i all
tysthet.
Steiner bodde i fem år hos Spechts,
inte bara som informator utan mer och
mer också som god vän till familjen.
Det forsknings- och utgivningsarbete
han åtagit sig skötte han i huvudsak
på nätterna tillsammans med andra
uppgifter. Richard Specht, den äldste
av sönerna, som småningom blev
författare, gav en åskådlig bild av
den unge Steiner i en dödsruna om
denne i Neues Wiener Journal den
26 april 1925: ”Kroppsligen var
han så svag att han genast störtade
till marken om en av oss pojkar i ett
anfall av kärlek eller övermod ville
hänga sig om halsen på honom. Men
andligen hade han den största energi.
Hur ofta har jag inte kunnat iaktta
honom när jag satt mittemot honom
vid skrivbordet och han kämpade
mot sömnen och ofta somnade. Men
han gav aldrig efter och lät sig aldrig
övertalas av mig att gå till sängs. Han
ville till varje pris hålla sig vaken och
hjälpte sig fram med svart kaffe ofta
också genom att mekaniskt skriva
av några fullkomligt ointressanta
grammatiksidor. På den tiden ville han

erövra doktorsgraden som i Österrike
var ouppnåelig för honom eftersom
han hade tagit studentexamen på
reallinjen. Han pluggade latin som en
liten gymnasist och klarade, liksom
med vänster hand, alla de studier
han behövde bedriva både för det

syftet och för sitt egentliga mål och
lyckades på förhållandevis kort tid
nå fram till promotionen.”
Filosofiska studier
Under tiden hos Spechts tog
Steiner också itu med ännu en
krävande arbetsuppgift. Han fann
det nödvändigt att utarbeta den
filosofiska grundval för Goethes
naturforskning som denne inte
kunde och inte heller ville ta itu med
och skrev sin första bok med titeln
Grundlinjer till en kunskapsteori
enligt Goethes världsåskådning, med
särskild hänsyn till Schiller. (Långa
titlar var ju på den tiden inte alls
ovanliga i lärda tyska verk.) Man
skulle kunna tro Steiners intensiva
pedagogiska och vetenskapliga arbete
i kombination med hans tidvis svaga
hälsa gjorde honom till en isolerad
enstöring. Men så var inte fallet. Han
längtade efter att få vara tillsammans
med människor. Han umgicks, när
tillfällen gavs, flitigt i brokiga kretsar
av studentvänner, forskare, författare
och lärda katolska teologer.
Weimar, doktorsavhandlingen och
Frihetens filosofi
Hans umgänge blev ännu mång
sidigare när han hösten 1890 på
inbjudan av det mycket aktiva
Goethesällskapet flyttade till Weimar
i östra Tyskland för att medverka
i den första vetenskapliga utgåvan
av Goethes samlade verk (den så
kallade Sophien-Ausgabe). Här blev
han, om också sparsamt, avlönad
och kunde som fri medarbetare i det
nybildade Goethe-arkivet lägga upp

sin verksamhet på det sätt han själv
önskade. Eftersom han alltid hade
många järn i elden och ville fortsätta
med det, hade han svårt att klara upp
ett eget boende, vilket han försökte
under en besvärlig övergångsperiod.
Han var mycket tacksam när han så
småningom som hyresgäst fick flytta
in hos en ganska nybliven änka och
kunde hjälpa till att fostra hennes
fem barn. Hon hette Anna Eunike.
Med hennes bistånd fick han nu leva
i en välordnad tillvaro. Hans hälsa
förbättrades och han fick många
umgängesvänner bland musiker,
skådespelare och andra konstnärer
i den konststad som Weimar redan
under Goethes livstid hade börjat bli.
Bredvid det dubbla utgivnings
arbetet – för ”nationallitteraturen”
och för Goethesällskapet – förberedde
han sin doktorsdisputation som ägde
rum i Rostock i nordöstra Tyskland
i oktober 1891. I sin avhandling
ville han lägga en grund för sitt
kunskapsteoretiska synsätt. Av hans
brev från denna tid framgår att han
siktade på en akademisk lärostol
i filosofi som professor eller som
”privatdocent”. Men för att uppnå
det målet krävdes ett större arbete

i ämnet. Med utgångspunkt från
avhandlingen började han nu skriva
en länge planerad bok med titeln
Frihetens filosofi. Den utkom på
senhösten 1893 och blev ett av hans
allra viktigaste verk.
Några av grundtankarna i Frihetens
filosofi kan så enkelt som möjligt
sammanfattas så här:
Låt oss anta att jag iakttar en
röd kula som rullar fram över ett
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grönt biljardbord och stöter till
en vit kula, sätter denna i rörelse
och själv ändrar riktning på grund
av sammanstötningen. I mitt
medvetande utspelas nu två olika
processer. Den ena återspeglar det
synbara händelseförloppet och kräver
ingen medverkan från min sida utöver
själva sinnesvarseblivningen. Den
andra förutsätter att jag aktivt tänker
över det som sker. Slutresultatet blir
att jag ända in i minsta detalj kan
förstå hela händelseförloppet.
Steiner hävdar att det vi kallar
kunskap alltid härflyter ur dessa två
källor: iakttagelse och tänkande.
Skeendet på biljardbordet kan jag
iaktta i det ögonblick det äger rum.
Det kan jag inte med mitt tänkande.

Jag kan inte tänka samtidigt som jag
observerar mitt tänkande. Men jag
kan iaktta processen i efterhand – det
vill säga, tänka över den. Om jag gör
det kan jag nå fram till en mycket
viktig erfarenhet. Det finns nämligen
ingenting i världen som jag kan veta
så mycket om som mitt eget tänkande.
Alla andra iakttagelseobjekt, både
på det yttre och det inre planet, är
mig ”givna” i den meningen att de
åtminstone till stor del kommer till

stånd utan mitt eget åtgörande. Men
tänkandet är i sin helhet ett resultat
av min egen inre aktivitet.
Om jag inte hade förmågan att
tänka skulle hela världen, som den
återspeglas i mitt medvetande, te sig
som ett totalt kaos. Jag skulle uppleva
den som ett virrvarr av färger, rörelser,
ljud, värme- och smakförnimmelser.
För en nutida människa som dagligen
genom massmedia – exempelvis TV

eller mobiltelefoner – utsätter sig
eller utsätts för ett ständigt flimmer
av oordnade sinnesintryck kan det
skeendet bli en real upplevelse.
Jag kan i anslutning till för
nimmelserna uppleva lust- och olustkänslor och ha anledning att göra det
ena eller andra. Men varför jag har de
känslorna och förrättar de handlingarna skulle jag i många fall inte veta.
Det enda som kan bringa något slags
ordning i virrvarret är mitt tänkande.
Om jag upplevde världen bara
genom mina sinnesförnimmelser,
skulle jag – exempelvis – inte
kunna bilda begreppen ”orsak” och
”verkan”. De begreppen bildas bara
genom mitt eget tänkande. Tänkandet
har alltså en räckvidd som går utöver
det område vi kan få kunskap om med
hjälp av våra sinnesförnimmelser.
Jag kan också lägga märke
till att det som kommer mig att
förknippa olika begrepp med
varandra – exempelvis de begrepp
som behövs för att förstå skeendet
på biljardbordet – uppenbart inte
är nervprocesserna i min hjärna
utan själva innehållet i de tankar
jag kombinerar med varandra. Vårt
tänkande är alltså inte en ”produkt”

av neurofysiologiska förlopp utan av
vår egen inre aktivitet.
Vi kan erinra oss att den kanadensiske
hjärnfysiologen Wilder Penfield har
påvisat en rad fysiologiska fakta som
tycks tala för det betraktelsesättet.
Men även om vårt tänkande ses
som en icke-fysisk verksamhet som
frambringas av oss själva, vore det
enligt Steiner inte korrekt att beskriva
den aktiviteten som ”subjektiv”. Det

är visserligen sant att vi alla då och
då – eller kanske mycket ofta – råkar
ut för felslut, förhastade omdömen,
önsketänkande osv. Men det faktum
att det förhåller sig så ger oss inte rätt
att betvivla tänkandets möjligheter
att ge oss en korrekt bild av världssammanhang. Alla tankefel kan förr
eller senare rättas till med vårt eget
tänkande.
Det är i själva verket inte möjligt
att bedöma vårt tänkande genom att
låtsas som om vi kunde låta bli att
använda det. Vill vi genom sakliga
resonemang ifrågasätta dess prin
cipiella tillförlitlighet har vi inget
annat medel att ta till än just den
förmågan som vi vill misstänkliggöra.
Vi kan inte motivera vår skepsis mot
tänkandet utan att samtidigt ge bevis
för vårt i själva verket obegränsade
förtroende för dess kapacitet.
Därmed kan vi se begreppen
”subjektiv” och ”objektiv” i ett nytt
perspektiv. Det är bara med hjälp av
vårt tänkande vi kan frambringa de
begreppen. Det är bara med tänkandets hjälp vi kan beteckna oss själva
som subjekt och ställa oss i motsats
mot alla tänkbara ”objekt” utanför
oss.

Tänkandet existerar med andra
ord bortom subjekt och objekt. Det
bildar de två begreppen liksom alla
andra begrepp.
Har vi kommit till den här
punkten i våra betraktelser, kan vi
göra en annan viktig iakttagelse. Vi
kan inse att vårt tänkande inte bara är
en process som äger rum i vårt eget
inre. Det är en verksamhet som hör
ihop med hela världen.
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Vi kan inte låta bli att tänka,
och tänkandet kommer till stånd
med samma nödvändighet som
exempelvis – en växtart. Växten
kan bli missbildad om den inte
får nog med vatten eller annan
näring och ifall jord, vatten eller
luft innehåller otjänliga eller giftiga
ämnen. Men detta säger ingenting
om växtprocessen som sådan, bara
om miljön där den äger rum. På
samma sätt är det med tänkandet.
Det blir korrekt om det befrias från
eventuella brister i våra iakttagelser
eller vår begreppsbildning.
Att tänkandet är ett led i en objektiv
världsprocess motsägs inte heller av
det faktum att våra begrepp, när de
används i vardagslivet, i regel är starkt
färgade av våra personliga upplevelser.
Om jag i en krets människor talar
exempelvis om ett lejon eller en
triangel kan var och en ha sin egen inre
bild i tankarna, men ändå förstå vad
jag menar. Det finns något gemensamt
hos alla lejon och trianglar – nämligen
just själva begreppen.
Vad är då ett begrepp? Den frågan
hör till de mest diskuterade och
mest omstridda i filosofins historia
och är aktuell ännu i dag. Många

fackmän betraktar begreppen som
rent språkliga fenomen. Dit hör
företrädarna för den så kallade
logiska empirismen. Men en av
dess ledande representanter, den
världsberömde engelske filosofen
Bertrand Russel, anser att detta är
en otillfredsställande förenkling och
att frågan om begreppen bör ses i ett
större perspektiv:
” … vi kan icke uttrycka oss i ett

språk som helt och hållet består
av egennamn utan måste också
använda allmänna begrepp såsom
’människa’, ’katt’, eller i varje fall
relationsbegrepp såsom ’liknande’,
’före’ osv. Sådana ord är inte
meningslösa ord och det är svårt att
förstå hur de kan ha någon mening,
om världen består blott av de ting
som kan anges genom egennamn. Det
är möjligt att man kan komma förbi
denna svårighet, men åtminstone vid
första ögonkastet talar den till förmån
för allmänbegreppens existens.”
Frihetens filosofi har sällan
studerats av specialister på området.
De flesta fackmän torde inte känna
till den. Men jag har faktiskt vid
en konferens om Steiners syn på
olika samhälls- och kulturfrågor i
Sydtyskland år 1976 råkat få bevittna
hur två professorer i teoretisk filosofi
vid var sitt västtyska universitet
drabbade samman med varandra i
frågan om begreppens verkliga natur
– och om Steiner. De kände varandra
alltsedan studentåren och var goda
vänner men hade högst olika synsätt.
I anslutning till Steiner hävdade
den ene, att begreppet ’bord’
innefattar alla bord i hela världen och
att det alltså finns ett ”något” som
har universell karaktär och som är
närvarande i mitt tänkande varje gång

jag använder mig av det begreppet.
Den andre förnekade detta. Han
framhöll att den överensstämmelse
som finns mellan olika människors
begrepp är rent formell och inte
alls har något med en reell ”världs
process” att göra.
De diskuterade länge. Argumenten

var både lärda och skarpsinniga, men
de två kom inte varandra närmare.
Egentligen
företrädde
de
uppfattningar eller livshållningar
som finns också hos ”vanliga
människor”. Om de hos exempelvis
Platon eller Steiner (som var oeniga
om väldigt mycket men inte i den
här frågan) erfar att begreppen kan
erfaras som skugglika återspeglingar
av andliga ”urbilder” till alla jordiska
fenomen, kan de känna igen sig och
tänka: ”Det där har jag alltid trott”.
De flesta människor är främmande
för en sådan tanke och skulle avfärda
den som helt befängd.
Men det ena synsättet behöver
inte vara dummare eller klokare än
det andra. Skillnaden ligger på ett
annat plan.
gängse
vetenskaplig
Enligt
uppfattning är människans tänkande,
känsloliv och handlande styrt av
processer som äger rum i hennes
hjärna och som, hävdar en del
forskare, därför inte ger utrymme
för det som brukar kallas ”den fria
viljan”. Några konkreta exempel
på det sistnämnda synsättet och
dess
praktiska
konsekvenser
har skildrats i det föregående.

(Se kapitlet Den materialistiska
människouppfattningen).
Vad Steiner sökte introducera
i och med Frihetens filosofi och
längre fram fullföljde i mängder
av böcker och föredrag är ett helt
annat betraktelsesätt. Han betonar
att vårt tänkande orienterar sig efter
innehållet i våra iakttagelser och
tankar och inte efter några skeenden
i vår hjärna. Vi kan, genom olika
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former av inre ansträngning, befria
oss från känslotänkande och från
ovidkommande drifter och begär
och lära oss tänka klart och obundet.
Vad som då utspelas försökte
Steiner i Frihetens filosofi beskriva
med ord som flitigt användes i den
dåtida filosofin och kulturdebatten.
Dit hör, exempelvis, termer som
”tankesfär” och ”idévärld”. Men för
honom syftade orden – när han själv
använde dem – inte bara på abstrakta
begrepp, utan på något omedelbart
upplevt, dvs en helt real andlig värld
befolkad av andliga väsen. När han
skrev Frihetens filosofi visste han
inte, hur han skulle kunna beskriva
sådana erfarenheter på ett sätt som
kunde tas på allvar av tänkande
nutidsmänniskor. Han fick nöja sig
med antydningar.
Vad han kunde åstadkomma var
något annat och lika centralt, näm
ligen att skildra de etiska konsekvenserna av synen på tänkandet som en
”kroppsfri” aktivitet.
I verkets andra del försökte
Steiner ta ställning i den aktuella
frågan om viljans frihet. Han hävdade
att människan med hjälp av sitt
tänkande kan nå fram till ”moraliska

intuitioner” som ger henne möjlighet
att helt på egen hand fatta beslut och
agera i små och stora frågor av etisk
natur. Hon behöver inte styras av
vare sig sina fysiska organ eller av
normer som dikteras av filosofiska
eller religiösa auktoriteter.
I sin självbiografi tillfogar han en
viktig kompletterande aspekt som
går ut på att vårt viljeliv i en del
hänseenden självfallet är betingat

av fysiologiska faktorer, och att viljan bara genom tänkandet kan få den
kraft som behövs för ett handlande
som äger rum i ett tillstånd av verklig
inre frihet.
Det synsättet kallade Steiner
”etisk individualism” och han höll
fast vid det under resten av sitt liv.
Det leder, som jag vill försöka visa
i slutet av det här kapitlet, till konsekvenser som är mycket mer vittgående än man vid första påseendet skulle
kunna ana.
Inre förändringar som gick på
djupet
När Steiner hade avslutat ”Frihetens
filosofi” var han fortfarande
liksom förut en ganska renodlad
tankemänniska, skarpsinnig och
repliksnabb, men – enligt sin
egen beskrivning i Mitt liv – inte
tillräckligt hemmastadd i den fysiskmateriella världen. Det märktes inte
minst i hans vetenskapliga arbete.
Att rent tankemässigt tränga in i och
överblicka ett stort filosofiskt eller
naturvetenskapligt
sammanhang
hade han mycket lätt för. Men att göra
exakta egna observationer av olika
naturobjekt och fästa deras utseende

och benämning i minnet lyckades
honom ofta bara genom att försöka
om och om igen. I hans kommentarer
till Goethes naturvetenskapliga
skrifter fanns ganska många och
ibland verkligt besvärande detaljfel
som han själv eller andra fick lov att
korrigera. Men när han avslutat det
arbetet fick han från Goethesällskapet
ett mycket positivt sammanfattande
omdöme som är värt att citera: ”Vad

han på detta område uträttat har väckt
alla kännares bifall. Man har hans
osjälviska, oavlåtliga bemödanden
att tacka för att ett rikt förråd av
urkunder föreligger i välordnad följd
och enhetlig uppbyggnad och säkrar
en rikare och högre värdering av
naturforskaren Goethe.”
Under åren 1896-97 genomgick
Steiner en inre förändring som
gick på djupet och som han själv
beskriver så här: ”En tidigare icke
förefintlig uppmärksamhet för det
som sinnligt kan iakttas vaknade
inom mig. Detaljer blev viktiga
för mig; jag hade en känsla av att
sinnevärlden hade något att avslöja,
som bara den kan avslöja. Med
förmågan till noggrann, inträngande
sinnesiakttagelse fick jag tillträde
till en helt ny värld.” Han betonar
att den förändringen inte hängde
ihop med den yttre livssituation
som han ställdes inför, utan med
den levnadsålder han nu uppnådde.
Han märkte att den förändring han
genomgått hade inträffat i en mycket
senare livsperiod än hos andra
människor. Han framhåller också att
den nya förmågan återverkade starkt
på hans sätt att uppfatta översinnliga

verkligheter. Han hade länge känt
sig förpliktad att genomföra ett
regelbundet meditativt övande.
Nu blev detta till ett centralt och
oavvisligt inre behov. Hans inre liv
intensifierades och fördjupades ända
därhän att han upplevde ”en inre
andlig människa som fullständigt
frigjord från den fysiska organismen
kan leva, varsebli och förflytta sig i
den andliga världen.” Medvetandet
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om en sådan inre människa blev till
en erfarenhet under meditationens
inflytande.
En del av den inre förändring han
genomgick var att han nu tog itu med
en rad uppgifter som han under tiden
i Weimar optimistiskt hade åtagit sig
men inte klarat av att slutföra. Bland
annat hade professor Kürschner fått
vänta i åratal på sista bandet av Goethes naturvetenskapliga skrifter med
tillhörande kommentarer. Steiner
hade besvarat hans återkommande
påminnelser med lugnande besked
som emellertid inte ledde till någon
bättring från hans egen sida, och
Kürshner hade till slut resignerat
helt och hållet. Nu, år 1897, infriade
Steiner så snart som möjligt de löften
han avgivit. Vid den principen höll
han fast även i fortsättningen, till och
med  i mycket svåra situationer.
”Min intensivaste andliga prövning”
När Steiner fullgjort alla sina
trängande förpliktelser flyttade han
till Berlin med siktet inställt på att
delta i den intensiva kultur- och
samhällsdebatt som där pågick. För
en överkomlig köpeskilling kunde
han förvärva en ansedd kulturtidskrift

vid namn Magazin für Literatur, som
utkom en gång i veckan. Det var ett
vågat beslut. Prenumerantstocken
var knappt tillräcklig och Steiner
planerade att utöka den genom ett
högklassigt innehåll med bidrag från
många olika åsiktsriktningar (han
hade goda kontakter i skilda läger).
Hans medredaktör blev den kände och
briljante kultur- och konstskribenten
Otto Erich Hartleben. Denne var

emellertid extremt bohemisk och
överlät gärna rutinarbetet – och tidvis
all verksamhet – på den tålmodige
och tolerante vännen Rudolf Steiner.
Ekonomin tillät bara ytterst måttliga
honorar och tidskriften fick inte
så många tillsända bidrag som
förväntat. Steiner blev tvungen att
själv, bredvid det övriga arbetet, bidra
med mer och mer i spalterna. Att i
den situationen regelbundet skicka
i väg ett nummer i veckan krävde
en ovanlig viljestyrka och tycks i
själva verket ha varit ett centralt
inslag i den intensiva inre skolning
som han numera bedrev. Efter tre
ytterligt slitsamma år orkade han
inte längre och lät i september 1900
tidskriften övergå i andra händer på
de villkor som kunde åstadkommas.
Han hade då i spalterna publicerat
bidrag som i hans samlade verk
upptar cirka 1.200 trycksidor.
Mätt med gängse mått var hans
redaktörsarbete ett misslyckande.
Prenumerantantalet gick tillbaka
och tidskriften fick inget nämnvärt
inflytande i det tyska kulturlivet.
Hans egen framtid föreföll helt oviss.
Men i sin självbiografi betonar han
att försörjningsproblemen trots allt
oroade honom mindre än den inre

situation han råkade in i under de
sista åren före sekelskiftet och som
fick avgörande följder för hela hans
fortsatta liv.
Genom
sin
dittillsvarande

verksamhet hade Steiner kommit
till den övertygelsen att den
moderna naturvetenskapens faktiska
iakttagelser måste tas på största allvar,
men däremot inte de materialistiska

hypoteser som låg till grund för den
livssyn och människouppfattning
som företräddes av många forskare.
Han ansåg exempelvis att de dåtida
atomistiska teorierna om materiens
uppkomst och verkliga natur var
ohållbara och att naturvetenskaperna,
om de befriades från sådana inslag,
kunde bli en grundval för helt nya
insikter om förhållandet mellan
andligt och fysiskt i världsalltet och
i människan.
På inbjudan av det förlag som
utgett ”Magasinet” hade han skrivit
en bok i två band som utkom 1899
och handlade om idéutvecklingen
inom filosofi och naturvetenskaper
under 1800-talet. Han var alltså
väl underrättad om de akademiska
vetenskaper som han där hade skildrat
och upplevde nu den utvecklingen
också från en annan sida, nämligen
som den tedde sig i ett ”andligt”
perspektiv. Därmed konfronterades
han inte bara med idéer utan också
med ”översinnliga” väsen som
verkar genom idéerna och inspirerar
forskare till deras undersökningar
och tankegångar. I sin självbiografi
framhåller han särskilt de andliga
makter som anser att hela kosmos

fungerar och måste fungera enligt rent
mekaniska principer och att människor
av idag måste lära sig att inte bara
tänka utan också leva i enlighet med
de principerna. Om det sker skulle
dessa makter – resonerade Steiner
– uppnå ett totalt herravälde över
civilisationsutvecklingen på jorden.
Han kallade dem senare, med en term
som var hämtad från den fornpersiska
mytologin, ”ahrimanska”.
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Både i vår tid och i historien har
det funnits ett mycket stort antal
människor som rent instinktivt
eller av djupt rotade religiösa skäl
tar avstånd från de materialistiska
tidstendenserna och på olika
vis försöker motverka dem. Det
speciella med Steiner var att
han, enligt sin egen beskrivning,
hade en medveten och klar insyn
i de översinnliga världarna och
därmed i de ahrimanska makternas
målsättningar och verksamheter.
I slutet av 1890-talet upplevde
han att hans motsatsförhållande
till de makterna var oundvikligt
och innebar ett verkligt hot mot
hans egna strävanden. Han drogs
in i en medveten kamp ”mot de
demoniska makter som inte ville
låta kunskapen om naturen utvecklas
till andliga insikter, utan i stället till
mekanisk-materialistiska tänkesätt
… Då blev jag tvungen att rädda mitt
andliga skådande i inre stormar.”
Han framhåller att det som han nu
genomgick var hans ”intensivaste
andliga prövning.” Av detta inre
skeende tycks andra människor,
även de som stod honom nära, inte
ha märkt mycket. Vad människor i

den nära omgivningen tydligt kunde
observera var hans komplicerade och
svåra yttre livssituation: den svaga
ekonomin, de olösta problemen med
boende och självhushåll, järnfliten,
punktligheten och – alkoholvanorna.
Det sistnämnda motivet stämmer
uppenbart inte alls överens med
hans senare levnadssätt och inte
heller med de råd om helnykterhet

som han då gav till människor som

ville bedriva en andlig skolning.
Det problemet finns inte omnämnt i
hans självbiografi. När han tecknade
ned denna under sitt sista levnadsår
var han en mycket omskriven
och omstridd offentlig person och
varje antydan av honom själv om
hans tidigare alkoholvanor skulle
ha vänts emot honom av fientligt
sinnade kritiker. Men själva faktum
finns klart dokumenterat i Christoph
Lindenbergs stora och vederhäftiga
biografi. I ett hastigt nedskrivet
brevmeddelande från Wien år 1888
skriver Steiner: ”Vi drack och
drack och nu kan vi inte mer.” Han
ser fram mot en kraftig baksmälla
nästa dag. I Berlin drogs han in i
en ny situation. Inför övertagandet
av ”Magasinet” var han mycket
angelägen att kunna publicera bidrag
från aktuella skönlitterära författare
och recensioner av deras verk. Han
sökte personlig kontakt med en rad
av dem och kom därmed in i ett
umgänge där ymnigt bruk av starka
drycker var ett självklart inslag.
Han har framhållit att han bland
dessa bohemer betraktades som ett
främmande inslag. Men en del av dem
uppskattade honom. Med Hartleben

hade han starka vänskapsband
alltsedan åren i Weimar. Kurt Martens
har i sin självbiografi beskrivit
hans dåvarande levnadsvanor som
”mycket världsliga” och framhållit
att Steiner ”utan motstånd hängav
sig åt Otto Erichs (Hartlebens)
alkoholiska
lockelser.”
Den
kring sekelskiftet flitigt spelade
dramatikern Max Halbe som kände
Steiner och var verkligt tacksam för

hans inte okritiska men insiktsfulla
och
skarpsinniga
recensioner,
skildrar honom som högt begåvad
men ”reichlich verbummelt”.
”Verbummelt” bör på svenska
översättas
med
termer
som
”avsigkommen” eller ”förfallen”.
Men Halbes omdöme var inte
rättvist. Steiner var långtifrån
avsigkommen
eller
förfallen.
När tidskriftens situation av nyss
angivna skäl blev alltmer osäker
stegrade han sina arbetsprestationer
till det yttersta för att trots alla
hinder nå ut i den offentliga
debatten. Bredvid det löpande
redaktionsarbetet publicerade han,
utöver det förutnämnda stora arbetet
Welt- und Lebensanschaungen im

19. Jahrhundert, några tidigare
förberedda skrifter om litterära,
filosofiska och naturvetenskapliga
frågor.   Särskilt kan nämnas en
publikation där han försvarade den
omstridde och senare världsberömde
biologen Ernst Haeckel, som han
hade blivit nära bekant med, mot en
rad osakliga och orättvisa angrepp.

Som om det inte hade varit nog med
allt detta medverkade han aktivt i två
organisationer vars sammankomster
var mycket välbesökta: ”Die kommenden” som sysslade med allmänkulturella spörsmål och ”Giordano
Bruno-Bund” som engagerade sig i
aktuella vetenskapliga grundfrågor.
I bägge förbunden bidrog han med
inledningar och föredrag och fick
ibland i uppdrag att leda förhand
lingarna.
Steiner skulle nog inte ha klarat
sin väldiga och självpåtagna arbets39

börda om han inte hade fått hjälp
med sitt boende. Anna Eunike hade
flyttat till Berlin med sina barn och
han fick ännu en gång hyra in sig hos
henne. De gifte sig snart därpå med
borgerlig vigsel i oktober 1899. Hon
sörjde för att han fick arbetsro och en
ordnad tillvaro.
Men den hjälp som betydde allra
mest för honom låg på ett annat plan.
Kristendom på nya vägar
Den livskris som Steiner genomgick
under åren 1897-99 fick honom att
på nytt närma sig kristendomen.
Under pojkåren hade han som
skildrats här ovan, tagit starkt intryck
av den katolska mässan, medan den

katolska
katekesundervisningen
hade lämnat honom oberörd. Under
studenttiden deltog han engagerat

i religiösa diskussioner med lärda
katolska teologer, men sedan tog han
alltmer avstånd från alla traditionella
kristna konfessioner och i slutet av
1890-talet yttrade han sig i artiklar
och föredrag ofta mycket negativt
om de läror som vid den tiden
förkunnades i olika kristna samfund.
Men samtidigt fick han enligt egen
uppgift allt större behov att fördjupa

sig i de kristna impulser som mötte
honom i den andliga världen.
Hans hållning verkar motsägelse
full men blir begriplig om man
tar hans egna uppgifter på allvar.
Vad han sökte var en ny form av
kristendom, som inte var byggd på
tro utran på kunskap och som inte
företräddes av något av de dåvarande
kristna samfunden.
Den avgörande upplevelsen beskriver

han så här i självbiografin: ”Vad det
kom an på i min själsutveckling var
att ha stått inför mysteriet på Golgata
i det innerligaste, allvarligaste firande
av en kunskapens högtid.” (Mein
Lebensgang, 1962 års upplaga, sid
366.)
”Mysteriet på Golgata” var den
term han i fortsättningen använde
för att framhäva betydelsen av den
händelse som blev utgångspunkten
för kristendomens utbredning på
jorden. Understrykningar och notiser
i en rad historiska och teologiska
verk som finns i hans bibliotek visar
att han nu, bredvid allt annat arbete,
påbörjade ett intensivt studium inom
ämnesområden som delvis var nya för
honom. Han började snart redovisa
sina insikter i föredrag som han höll
i olika sammanhang och i boken
Kristendomen som mystisk verklighet
som utkom 1902.
Steiners Kristusupplevelse tycks ha
fått omedelbara följder som skildrats
av Emil Bock, en protestantisk
teolog som småningom blev en av
de ledande prästerna i Kristensam
fundet (Christengemeinschaft, som
grundades 1922 med bistånd av
Steiner). I sitt väldokumenterade
verk Rudolf Steiner, Studien zu

seinem Lebensgang und Lebenswerk
som utkom 1961, beskriver Bock hur
Steiner år 1899 ”från en dag till en
annan” ändrade sitt levnadssätt. Han
sökte sig till en annan umgängeskrets
än den som dominerats av Hartleben
och hans författarvänner och
slutade förtära alkohol (vilket inte
föll sig helt lätt för honom men
var absolut nödvändigt för hans

fortsatta utveckling och verksamhet).
Lindenberg stöder sig i sin biografi
på Bocks skildring och har inga
invändningar.
”Bildningsskolan” för arbetare
Den som vill förstå Steiners
livssituation under de första
Berlinåren bör ta hänsyn till ett
egendomligt faktum som inte
har framhävts tillräckligt tydligt
i det föregående: trots alla sina
verksamheter var han länge tvungen
att klara sitt uppehälle genom
tillfälliga och sparsamma honorar,
utan att erhålla några regelbundna
inkomster. En sådan fick han först
när ”Bildningsskolan” för vuxna
industriarbetare i slutet av 1898
vände sig till honom och föreslog att
han skulle ta en lärartjänst i historia
och talarkonst och han sade ja. Lönen
var inte stor men säker. Skolans

undervisning ägde i huvudsak rum
på vardagskvällar mellan klockan 9
och 11. Nästan alla elever var män i
mogen ålder som efter en alldeles för
kort skolgång hade måst söka sig till
olika industrier, först som lärlingar
och senare i lågavlönade, ofta
enformiga och tunga arbeten. De hade

knappast någon möjlighet att byta
yrke därför att de i regel betraktades
som obegåvade och obildade. De som
sökte sig till skolan var intelligenta
och bildningsintresserade människor
som aldrig hade fått chansen att
utbilda sina verkliga anlag. Deras
händer, utseenden, manér och
livserfarenheter var märkta av en
mycket hårdare tillvaro än den som
de flesta av dem som hörde hemma
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i de högre samhällsklasserna hade
upplevt. Steiner hade, liksom nästan
alla elever i skolan, vuxit upp i en
torftig närmiljö och en tryckande
fattigdom. Han hade genom sin flit
och sina individuella förutsättningar
kämpat sig fram till en gedigen
akademisk utbildning men hade ändå
en verklig förståelse för de människor
han nu kom i beröring med.
Om Steiner hade förblivit
sådan han var när han arbetade vid
Goethearkivet i Weimar och skrev
Frihetens filosofi skulle han troligen
ha upplevts som en ganska teoretiskt
lagd person och hade kanske haft
svårt att vinna gehör bland sina
elever, men han var nu genom den
inre utveckling han genomgått en
människa som stod stadigt med
fötterna på jorden. Han började ge
sina lektioner i januari 1899. Trots sin
fulltecknade övriga arbetssituation
lade han ner stor omsorg på den
nytillkomna verksamheten och blev
snart, enligt en rad samstämmiga
vittnesbörd, skolans mest uppskattade
lärare. Hans egna noggranna
naturiakttagelser, bland annat om
fjärilslarver, tycks ha gjort särskilt
intryck. Efter det första året blev han

ombedd att överta undervisningen i
naturkunskap och gjorde det gärna.
Att skolledningen var så angelägen
om hans fortsatta arbete var i ett
avseende förvånansvärt. Skolan hade
startats av en av de dåvarande tyska
socialisternas tidigaste lärofäder,
Wilhelm Liebknecht, och de talar
övningar som ingick i tjänsten måste
självfallet ha haft en ideologisk
syftning. Steiner var i en del kretsar

känd som en mycket uppskattad
talare och skribent, men hade ingen
som helst partipolitisk förankring.
Han skrev på anställningskontraktet
på villkor att han, inom ramen för
skolans kursplan, fick lägga upp
undervisningen på sitt eget vis, vilket
accepterades.
Kursen i talarkonst genomförde
han i total yttrandefrihet. Om eleverna ville använda övningarna till
politisk agitation kunde de göra det
obehindrat. Steiners undervisning i
det ämnet tycks bara ha gällt fram
trädandet, språket och tankeredan.
En av eleverna skildrar honom så
här: ”En sådan lärare har jag aldrig
mer haft. Han bar alltid en mycket
lång kavaj och byxorna såg ut som
korkskruvar och var alldeles för
korta och hårdslitna. – I pauserna
drog han alltid upp en torr brödkant
ur fickan. Den åt han med synbar
tillfredsställelse. Men de som tror att
han lämnades i fred under rasterna tar
miste. Hela skaran gick på honom, det
blev inget slut på frågandet. Han gav
prov på en kärlek och godhet som jag
aldrig senare har påträffat hos någon
annan människa.” (Lindenberg.
Rudolf Steiner. del 1, sid 300).

Efter en historielektion sade
en vänsterorienterad elev som var
politiskt aktiv: ”Nåja, materialistisk
historieuppfattning var ju inte det
där, men intressant var det.”
Den genomförda yttrandefriheten
gällde naturligtvis också Steiners
egen undervisning. Skolans styrelse
blev småningom oroad av hans
uppenbara brist på marxistisk
renlärighet och tycks ha börjat

uppleva hans popularitet som en
risk för den egna auktoriteten. Den
sammankallade ett allmänt möte
som – hoppades man tydligen –
skulle bidra till att återföra eleverna
till den traditionella ordningen. I
en votering som ägde rum i januari
1905 och som gällde skolans
fortsatta arbete röstade 12 personer
för styrelsens förslag och 348 för
Steiners mer opolitiska-liberala
linje. Men med stöd från den högsta
socialdemokratiska partiledningen i
Berlin fick skolans styrelse igenom
att Steiner med några månaders
varsel skulle ersättas av en lärare
med partitrogen inriktning. Steiner
som varit helt inställd på att fortsätta
sin undervisning var besviken och
drog sig genast tillbaka. Eleverna
saknade honom och han dem.
Efterhand omvandlades skolan till en
utbildning för blivande politiker och
fackföreningsfunktionärer.
I Mitt liv heter det: ”Jag har
intrycket att om ett större antal
människor
utan
förutfattade
meningar med intresse hade följt
arbetarrörelsen och om proletariatet
hade behandlats med förståelse
skulle denna rörelse ha utvecklats på

ett annat sätt.” Om han själv inte hade
blivit utmanövrerad på det sätt som
här har beskrivits, skulle en viktig
del av hans framtida verksamhet
sannolikt ha utspelats inom den tyska
arbetarrörelsen.
Vilka möjligheter han i så fall hade
haft att i den miljön framlägga sina
andliga insikter är ovisst. Bevarade
från
hans
minnesanteckningar
lektioner och föredrag tyder dock
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på att han i sin undervisning kunde
uttala sig förvånansvärt fritt i sådana
ämnen. Men han skulle i så fall bara
i enstaka situationer ha kommit i
beröring med människor med uttalat
behov av andlig vägledning och
skolning. Det hade han däremot i rikt
mått upplevt inom det Teosofiska
Samfundet, som han ganska snart
efter den fasta anställningen i
arbetarrörelsens bildningsskola hade
kommit i kontakt med.
Teosofiska samfundet - (TS)
En handlingskraftig och mångsidigt
bildad grevinna vid namn Sophie
Brockdorff var varmt intresserad
av de teosofiska lärorna men också
av andra inslag i det ytterst aktiva
kulturlivet i Berlin och anordnade
föredrag i de mest skilda ämnen i
sitt och makens bibliotek. Hon hörde
talas om Steiner och inbjöd honom att
tala om den nyss avlidne Nietzsche
(han hade 1895 publicerat en bok
om denne och var så inne i ämnet
att han i en del kretsar betraktades
som Nietzsche-specialist). Medan
Steiner den 22 september 1909 höll
sitt föredrag lade han märke till att
några av åhörarna uppenbart var

intresserade av frågor som rörde en
andlig värld. Hans framställning
väckte stor anklang och han inbjöds
att snarast återkomma med ett
självvalt ämne. Han beslöt nu att tala
om Goethes gåtfulla Sagan om den

gröna ormen och den sköna liljan,
där några av diktarens innersta tankar
kommer till uttryck i beslöjad form.
Handlingen utspelas kring en flod
som skiljer sinnenas värld från en

annan, andlig sfär. Ett huvudmotiv i
den mångfacetterade berättelsen är
att den kloka och osjälviska Ormen
offrar sitt liv genom att förvandlas
till en bred och lysande bro mellan
de två rikena – en färdväg som står
öppen för alla människor som vill
begagna sig av den.
Steiner var djupt berörd av den
berättelsen. Att få igång ett brobygge
av det slaget var en uppgift han var
förberedd för genom sitt dittillsvarande liv.
Han höll det föredraget den 29
september 1900. Samma dag hade
han till förlaget skrivit det brev där
han lade ned redaktionsarbetet i tidskriften Magazin für Literatur.
Under föredragets gång märkte
han att han nu kunde meddela sig
med åhörarna på ett annat sätt än
någonsin tidigare. ”Det var en viktig
upplevelse för mig att kunna tala i ord
som var präglade ut ur den andliga
världen.”
Publiken bestod till övervägande
del av personer som Steiner senare
kallade ”hemlösa själar”: människor
med högst olika samhällsställningar,
levnadsvanor
och
ekonomier,
idéer, men med en grundläggande

förutsättning som var gemensam:
de var osäkra om hur världens
och deras eget liv skulle gå vidare
och därmed öppna för nya tankar
som låg vid sidan om de gängse
tankeströmningarna. Bland de yttre
kännetecknen märktes, enligt hans
egen uppgift, två ovanliga fenomen:
många kvinnor med mycket kort och
ett stort antal män med långt hår.
Föredraget väckte så stort intresse

att Steiner ombads att hålla en serie
föredrag – också de med självvalda
ämnen. Han valde att skildra hur
Kristusmotivet på ett beslöjat men
ändå urskiljbart sätt har kommit till
uttryck i de antika mysterierna och
helt öppet i den västerländska kristna
mystiken.
Bland åhörarna infann sig vid ett
tillfälle en elegant dam i trettioårsåldern
som blev djupt intresserad. Hon hette
Marie von Sivers och kom snart att
spela en central roll i den rörelse som
växte fram kring Steiner.
Genom förmedling av Sophie
Brockdorff fick ledningen i Teosofiska
Samfundet (som ofta befann sig i
Adyar i Indien) kännedom om Steiners
föredrag och det intryck det gjorde på
åhörarna. Tillsammans med Marie
von Sivers inbjöds han att komma
till London för närmare bekantskap.
Våren 1902 ombads han att bli
generalsekreterare i den tyska sektion
som samfundets ledning beslutat
inrätta. Han accepterade villigt, trots
att han var mycket medveten om hur
svår och ansvarsfull uppgiften skulle
bli.
Posten som generalsekreterare
var oavlönad och samfundets stadgar

gav inte utrymme för någon form av
personlig maktutövning. Steiner gick
ännu en gång in i en verksamhet där
hans fysiska existens blev beroende
av de böcker han skrev, de föredrag
han höll, de kontakter han knöt och de
egna initiativ han kunde ta. Till råga
på allt hade Teosofiska Samfundet, av
orsaker som strax skall skildras, blivit
utsatt för grava offentliga angrepp.
Man kan undra varför Steiner tog
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på sig allt detta. Hans egen förklaring
var enkel: Teosofiska Samfundet var
den enda institution där han kunde få
kontakt med människor som sökte
andlig vägledning.
Av ett brev som han skrev den
16 augusti 1902 framgår att han var
beredd att börja verka som andlig
lärare.
I världen av idag finns många som
kallar sig ”andliga lärare” och som
aldrig skulle acceptera de villkor som
Steiner fann sig i. Läsaren får själv
avgöra i vilken mån deras insatser
kan jämställas med hans.
Helena Petrovna Blavatsky
Att Teosofiska Samfundet sågs med
djup misstänksamhet i stora kretsar
berodde i huvudsak på händelser
som hade inträffat på 1880-talet.
Samfundet och dess lärobyggnad
hade grundats av Helena Petrovna

Blavatsky, som hade ett oerhört
egendomligt
levnadsöde.
Hon
föddes 1831 i en förmögen adlig
officersfamilj av tysk härstamning
som levde i det tsaristiska Ryssland.
Redan i barndomen gav hon
prov på mycket speciella anlag –
hon upplevde sig som styrd och

beskyddad av ett högtstående
mänskligt andeväsen. Hon hade ett
obändigt självständighetsbehov och
var ytterligt svåruppfostrad, men
inhämtade en viss bildning och lärde
sig tala en perfekt franska. Alltifrån
puberteten tog hon avstånd från
alla former av jordisk erotik. För
att slippa kallas ”mademoiselle”
(fröken) ingick hon som 18-åring
ett   skenäktenskap med den trettio

år äldre, ryske viceguvernören i
provinsen Armenien och lyckades
med stora svårigheter efter kort tid
bryta sig loss och göra sig fri under
namnet ”madame Blavatsky” som
hon behöll livet ut. Med frikostigt
ekonomiskt stöd från fadern begav
hon sig ut på långa resor men sopade
alltid igen spåren efter sina färdvägar
så gott det gick (hon uppfattade sig
som ledd av andliga ”mästare” vilkas
identitet och befallningar hon inte
fick röja). 1873 kom hon till USA där
hon lärde känna översten och juristen
Henry Steel Olcott som blev hennes
jordiske följeslagare och hjälpare.
Tillsammans med honom grundade
hon 1875 Teosofiska Samfundet,
som väckte stort intresse och fick
många medlemmar, inte minst i
Indien. Tillsammans med Olcott fick
hon 1882 igenom att samfundets
centrum förlades till Aydar invid
handelsstaden Madras i sydöstra
Indien. Här bosatte hon sig, och
även Olcott. Under en tillfällig resa
till Europa drabbades hon av den
situation som ändrade tillvaron för
henne och hela samfundet. Ett äkta
par som hon tagit i sin tjänst och hjälpt
men också till en viss grad utnyttjat,

Emma och Alexis Coulomb, tog
under hennes frånvaro hand om
hennes bostad. Enligt Gerhard Wehrs
nyutkomna och väldokumenterade
biografi om Blavatsky kände sig
makarna
Coulomb
förorättade
och ville utkräva någon form av
hämnd. Genom att installera ett
skåp med lönnfack och andra
speciella anordningar gjorde de det
möjligt att motta brev som kom

”från den andliga världen” och i
”materialiserat” tillstånd kunde göras
åtkomliga för troende mottagare.
Därefter sörjde makarna för att en
berättelse om (de av dem förfalskade)
”mästarbreven” överlämnades till
en av kristna missionärer utgiven
tidning i Madras. I mitten av
september 1884 publicerades en
indignerad artikel där förfalskningen
skildrades som en åtgärd tillkommen
på order av Mme Blavatsky (det kan
tillfogas att teosoferna betraktades
som en gravt vidskeplig och ytterst
ovälkommen ”hednisk” konkurrent
av de västerländska missionärerna,
som vid denna tid bedrev en energisk
och ofta framgångsrik verksamhet i
stora delar av Indien.) Redan den 20
september offentliggjordes nyheten
om förfalskningen i den oerhört
inflytelserika London Times och
blev till en världssensation.
Nu ingrep det internationellt
respekterade Society for Psychical
Research (SPR) i skeendet. En jurist
från Australien, Dr Richard Hodgson,
fick i uppdrag att resa till Madras
och utreda vad som verkligen hänt i
teosofernas högkvarter. En tillkallad
handskriftexpert
undersökte

”mästarbreven” och hävdade att
de otvivelaktigt hade skrivits av
Mme Blavatsky. I slutrapporten till
SPR bekräftade Hodgson detta och
framhöll att paret Coulombs skildring
visserligen innehöll några uppenbara
felaktigheter men ändå i huvudsak
var trovärdig. Hodgson beskrev
Blavatsky som ”århundradets största
bedragerska”.
När artikeln i Times nådde
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Mme Blavatsky krävde hon
genast att affären skulle utredas av
polismyndigheterna, men Olcott
förhindrade detta med motiveringen
att en sådan utredning skulle
komma att innehålla uppgifter som
säkert kunde inverka störande på
teosofernas spirituella engagemang.
För de hinduiska TS-medlemmarna
framstod
Mästarna
som
en
storslagen andlig realitet som inte
borde diskuteras och ifrågasättas
av skeptiska västerlänningar. Mme
Blavatsky kände sig ensam och
övergiven. Hennes hälsa hade länge
varit vacklande och nu blev hon
livsfarligt sjuk. Hon återhämtade
sig till en viss grad och behöll sin
ledande roll inom TS. Men ute i
världen sågs hon som en avslöjad
bedragerska, som egenhändigt hade
skrivit de falska ”mästarbreven”.
Efter SPR:s rapporter utträdde
ett mycket stort antal besvikna
medlemmar ur samfundet, vars
skamfilade rykte blev bestående.
Steiner framhåller i sin självbiografi
att han efter tillträdet som generalsekreterare i den tyska TSsektionen förlorade många av sina
vänner och bekanta i den lärda och

kulturintresserade världen, inte
därför att han numera öppet beskrev
sina andliga erfarenheter utan därför
att han hade ”blivit teosof”.
Det bör tillfogas att SPR inför
hundraårsminnet av Hodgsons

undersökningar gjorde dem till
föremål för en grundlig revision. Tre
handstilsspecialister förklarade efter
detaljerade studier samstämmigt
att Mme Blavatsky omöjligt kunde

ha skrivit de ifrågavarande breven.
Hodgsons beskyllningar mot henne
förklarades ohållbara (non proven)
och SPR drog tillbaka hela den
tidigare rapporten.
Därmed var Mme Blavatsky rentvådd och det borde vara dags för
en omvärdering av hennes insatser.
Hon var odiskutabelt en mycket
sällsam gestalt med en rad primitiva
egenskaper. Hon var kedjerökare,
sade sig vara ointresserad av mat men
måste ha ätit alldeles för mycket (hon
blev svårt överviktig). Hennes humör
var ytterst labilt och misshagliga
personer överöstes ofta med grova
skällsord och svordomar. Överste
Olcott, som kände henne bättre
än kanske någon annan, hade en
oförvillad blick för hennes svagheter
men såg också mycket tydligt hennes
bästa sidor: hennes viljestyrka och
osjälviskhet och framför allt hennes
andliga kvalitéer. När hon gick
in i ett annat medvetandetillstånd

än det vanliga jordiska kunde hon
framträda med en auktoritet som
gick långt utöver hennes vardagsjag
och tycktes göra det möjligt att tro att
hon i sådana stunder verkligen var ett

språkrör för högre makter.
Det är inte sannolikt att hon sysslade med förfalskningar (man får inte
glömma hennes energiska krav på en
rättslig prövning av de anklagelser
som riktats mot henne).
Steiner betraktade henne som ett
sentida exempel på själsfenomen
som fanns hos profeter, sibyllor
och andra forntida folkledare som
styrdes av översinnliga väsen som

verkade genom dem. Han kände

en viss respekt för hennes person
men klargjorde inför sitt inträde i
TS med allra största skärpa att han
själv företrädde en helt annan inre
hållning: han ämnade bygga alla sina
framställningar på egna iakttagelser
och erfarenheter.
Det har ofta påståtts att han
”lånat” centrala delar av innehållet i
sina föredrag och böcker från Mme
Blavatsky. Men han framhöll om
och om igen att det han övertog var
uteslutande den gängse teosofiska
terminologin – eftersom han annars
inte skulle ha blivit förstådd i de
kretsar han ville nå.
Den allmänna övertygelsen inom
teosofin var att människan kan komma
i förbindelse med en översinnlig
värld bara i ett dämpat medvetande,
dvs genom att bli ett ”medium” för
budskapen från de mästare som styrde
samfundet från den världen och som,
i den mån de hade en jordisk kropp, i
regel levde i Tibet. Den övertygelsen
stammade från Blavatsky och delades
– och praktiserades till en viss grad
– av hennes efterföljare. När Steiner
hävdade att andlig kunskap kan
uppnås även i ett klart medvetande,
som möjliggör egen självkritisk

kontroll av det som upplevs, förstod
de ledande teosoferna, enligt hans
egen skildring, helt enkelt inte vad

han sade.
Hans relationer med Annie Besant,
den av Blavatsky utsedda efterföljaren
på presidentposten i samfundet, var
till en början goda och till och med
hjärtliga. Hon var en ovanlig och på
sitt sätt verkligt betydande människa,
som före sitt inträde i TS hade
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haft en ledande roll i den brittiska
kvinnorörelsen och av många ansågs
som den främsta kvinnliga talaren
i landet. När hon lärde känna Mme
Blavatsky lämnade hon emellertid
sin politiska verksamhet och blev
hennes hängivna lärljunge.
Verksamheten i den tyska sektionen
av Teosofiska samfundet
Kring Steiner växte det stegvis fram
en hel rörelse med stark förankring i
västerländsk kultur och andlighet och
i kristen esoterik, med sitt centrum i
Berlin. Fler och fler lyssnade till hans
föredrag, studerade hans nyutkomna
skrifter och försökte genomföra de
inre övningar som han rekommenderade. Han uppsöktes ständigt av
människor som bad om råd för sin
andliga skolning.
Medlemsantalet i den tyska TSsektionen ökade från ungefär 150 vid
starten till 2 000 kring slutet av 1910.
Eftersom åhörarskarorna växte som
de gjorde, får man anta att antalet
”intressenter” var större än de siffror
som anges här.
Alltsedan Steiner började tala och
skriva om översinnliga erfarenheter
har det emellertid funnits många som

klagat över att hans framställningssätt
är komplicerat och svårtillgängligt.
Den som verkligen ville förstå, fick
ofta göra en verklig tankeansträng-

ning. Vad Steiner ville var ju inte att
lägga fram en ny religion, utan en
ny form av forskning. Han försökte
beskriva en annan verklighet än den
vi upplever med våra fysiska sinnen.
Därmed blev hans framställningar
krävande att läsa, trots all hans strä-

van efter klara formuleringar.
Det bör framhållas att det finns
en viktig skillnad mellan de skrivna
verken och föredragen. De förra var
riktade till människor av alla slag
som ville veta vad teosofin (senare
”antroposofin”) gick ut på. Före
dragen vände sig ofta till människor
med speciella önskemål. och var
menade för ”engångsbruk”. Men
fler och fler ville ta del av innehållet,
även om de inte hade lyssnat till dem.
Därmed uppstod ett verkligt problem.
Hans muntliga framställningar
kom fritt ur hjärtat, och det hände
exempelvis att han ibland talade
väldigt fort och engagerat. Han visste
att det han sade kunde missförstås
eller helt och hållet misstolkas, och
att han i regel inte skulle hinna gå
igenom utskrifter av vad han hade
sagt. Ganska motvilligt tillät han att
föredragen fick stenograferas och
tryckas, men bara för medlemmar
i Teosofiska Samfundet eller –
senare – i Antroposofiska sällskapet.
Men därmed följde ständiga
förebråelser och anklagelser för
hemlighetsmakeri.
Först långt efter det tidsavsnitt som
här skildrats, vid årsskiftet 1923/24,

accepterade Steiner att föredragen
med mycket få nödvändiga undantag
blev offentliga ifall de försågs med
ett tydligt besked om att innehållet
kunde bedömas på ett kompetent sätt
bara av människor som skaffat sig de
behövliga förkunskaperna.
Samarbetet med Marie von Sivers
Steiners verksamhet i den tyska
sektionen var så intensiv och mång-

skiftande, att han aldrig hade kunnat
genomföra den utan hjälp från sina
medarbetare, framför allt Marie von
Sivers.
En stor del av hans arbete i
Berlin och särskilt de ständiga
föredragsresorna kors och tvärs
genom Europa organiserades av
henne, ofta in i detaljerna. När hans
förläggare ställde krav som han inte
kunde tillmötesgå, grundade hon
tillsammans med en medarbetare
ett eget förlag som tog hand om
hela hans bokutgivning. Jämsides
med allt detta framträdde hon inom
sektionen med recitation och sceniska
föreställningar (hon hade genomgått
en kvalificerad utbildning på de
områdena i Petersburg och Paris och
dessutom fått råd och instruktioner
från Steiner).
Mellan Steiner och henne uppstod
en varm vänskap och ett mycket
förtroligt samarbete. Av deras
korrespondens framgår emellertid
att relationen stannade på ett plan
som måste kallas kamratligt. Anna

Steiner-Eunike hade egentligen ingen
anledning till svartsjuka. Hon stod
helt främmande för den uppgift som
hennes make hade tagit på sig inom

TS, men fortsatte oförtrutet med sina
personliga omsorger. Steiner var
mycket fäst vid henne och tacksam
för det hon gjort för honom, och
var uppenbart inställd på ett fortsatt
äktenskap. Men för henne blev
situationen småningom outhärdlig,
och hon lämnade honom våren 1904.
Ingendera parten begärde skilsmässa.
Hon dog 1911.
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Skilsmässan från Teosofiska sam
fundet
Före sitt inträde i TS hade Steiner,
som var mycket medveten om de
differenser ifråga om tänke- och
arbetssätt som fanns mellan Annie
Besant och honom, betingat sig
en helt oberoende ställning för
den tyska sektionen inom ramen
för samfundets verksamhet. Han
hade gång på gång märkt att hon
respekterade den uppgörelsen. Men
när hon, pådriven av starka krafter
bland hennes närmaste medarbetare,
år 1910 i sin egenskap av samfundets
president offentligt tillkännagav
att Kristus snart skulle återkomma
till jorden och ta sin boning i den
indiske pojken Krishnamurti, och
dessutom krävde att anhängare till
henne skulle få en viktig roll i den
av Steiner ledda sektionen och delta
i förberedelserna för det kommande
väldiga evenemanget, betraktade
han detta som ett ingrepp i hans
eget arbete av ett slag som han inte
kunde acceptera. I sin egen krets och
i offentligheten beskyllde nu Besant
honom för intolerans, och framkastade
ett påstående som var totalt osant: att
han hade blivit uppfostrad av jesuiter,

och inte hade förmått frigöra sig
från deras inflytande). (Den allmänt
omfattande kritiken mot de vid den
här tiden illa sedda jesuiterna gällde
åsiktsförtrycket inom katolska kyrkan).
– Steiner och hans medarbetare
mottog i januari 1913 beskedet att den
tyska sektionen inte längre var en del
av det Teosofiska Samfundet, och de
hade redan i december 1912 grundat
ett Antroposofiskt sällskap.

Antroposofin
Arbetet som bedrevs i den nya organisationen var en vidareutveckling
av den verksamhet som dittills hade
ägt rum i den tyska TS-sektionen,
utan plötsliga förändringar.
Men vad betydde då termen
”antroposofi”?
Rent språkligt kan den översättas
med orden ”vishet (eller kunskap)
om människan”. Innebörden som
Steiner lade in i den beteckningen
var, enligt hans egen formulering,
”medvetenhet om vad det är att vara
människa” (Bewusstsein meines
Menschentums). Här följer nu en rad
kortfattade beskrivningar av några
grundläggande inslag i antroposofin
som kan vara till hjälp att förstå den
fortsatta framställningen i den här
boken.
En skolningsväg
Antroposofin och dess praktiska
konsekvenser är resultatet av den

inre skolningsväg Steiner själv hade
genomgått, och som vi skall återkomma till i det följande.
Sitt grundläggande verk på
området, Hur uppnår man kunskap
om högre världar, skrev han 1904

för att nå fram till människor som
han inte kunde komma i kontakt med
genom föredrag eller i personliga
samtal. I motsats till de andra böcker
han skrev finns här en rad ställen där
han vänder sig direkt till läsaren med
anvisningar och råd i du-form (vilket
på den tiden var ovanligt i Tyskland
där vuxna människor som inte var
mycket nära bekanta brukade tilltala
varandra med det mer opersonliga

”Sie”.) Den boken har blivit hans
mest lästa och har utkommit på
många språk.
Texten börjar med ett kontro
versiellt påstående: ”Inom alla
människor slumrar förmågor som
kan användas till att ge insikt i högre
världar.” Steiner menade vad han
skrev, nämligen att alla människor i
vår tid har latenta möjligheter av det
slaget – även om de ojämförligt flesta
arbetsföra personer står mitt i ett
stressigt yrkesliv och/eller kämpar
förtvivlat för att överhuvudtaget
överleva. Vad Steiner med den boken
och med sin övriga verksamhet har
försökt uppnå, är att fler och fler
människor skall upptäcka att de i sitt
inre har något som vi kallar ”själ”
och som behöver bearbetas om de
skall bli i verklig mening livsdugliga.
Många, kanske de allra flesta, är
sysselsatta med annat och har inte
tid eller kraft till övers för något som
förefaller onödigt. Den som förmår
komma till en nödvändig grad av inre
lugn och besinning har möjlighet att
bedriva någon form av inre övningar
(om man verkligen inte klarar mer,
skulle fem minuter om dagen kunna
vara nog – ifall den tiden verkligen

används tillräckigt väl). De flesta
som följer Steiners anvisningar torde
dock använda mer tid än så.
De inre övningar som beskrivs är i
huvudsak av två slag: meditationer och
”bredvidövningar” (Nebenübungen).
Det två verksamheterna kompletterar
varandra och bör om möjligt bedrivas
parallellt.
Den form av meditationer som
rekommenderas är tankeövningar,
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avsedda att företas i så klar medvetenhet som överhuvudtaget möjligt.
De objekt man tänker över kan vara
av helt olika slag: ett naturföremål
(ett mineral, ett blad, en växt etc), en
geometrisk figur, en symbolisk föreställning eller en text.
Det betonas att meditationer kring
naturfenomen och andra konkreta
objekt bör föregås av noggranna
fysiska iakttagelser (att bara
tankemässigt föreställa sig dem är inte
nog).
För tydlighetens skull ges här ett
enkelt exempel på en symbolisk före
ställning: den övande människan föreställer sig ett glas som kan vara halvfyllt med vatten och som (mot alla
fysiska naturlagar) blir alltmer välfyllt
ju mer hon dricker. Därmed blir bilden
en symbol för den äkta människokärleken som växer ju mer den utövas.
Lämpliga meditationstexter kan
man hitta exempelvis i den indiska
versberättelsen Bhagavad Gita, i
evangelierna (särskilt i Johannesevangeliet), hos en del av de klassiska
filosoferna (exempelvis Fichte) eller i
något av Steiners egna antroposofiska
verk.
På ett meditationsstoff bör alltid

ställas kravet att det skall leda
tänkandet ut ur vardagssfären och på
ett eller annat vis närma det till en

översinnlig värld.
Några särskilda kroppsställningar
eller andningsövningar är inte
nödvändiga, det viktiga är bara att
tankeverksamheten inte hindras (min
egen erfarenhet är att det kan vara till
hjälp om man inte ligger utan sitter
upprätt).

Den som intensivt försänker sig
i meditationsinnehållet – och lyckas
utesluta alla tankar och förnimmelser
som inte hör dit – kan vid sådana
tillfällen märka att han, eller hon, når
fram till en grad av uppmärksamhet
och hängivenhet som inte finns i den
vanliga tillvaron. En målsättning för
det meditativa arbetet är alltså att
åstadkomma ett ”förstärkt tänkande”,
men under övandets gång engageras
känslan och viljan lika mycket som
tänkandet.
Meditationsövningarna bör om
möjligt kompletteras genom ”bredvidövningar” för att söka uppnå en
rad egenskaper och förmågor som är
nödvändiga för den som vill förvärva
översinnliga kunskaper. Här skall nu
i största korthet beskrivas en grupp
av sådana övningar:
Tankekoncentration: kan övas genom
att i exempelvis 5 minuter oavbrutet
tänka på ett kanske helt ointressant
vardagsföremål.
Viljestyrka: kan övas genom att
dagligen vid någon tidpunkt – som
man sedan håller fast vid – utföra en
kanske mycket obetydlig handling
(att noga iaktta vädret eller att vattna
en blomma som man har inköpt eller

odlat för det ändamålet) etc.
Jämnmod: kan övas genom att
försöka bevara den inre balansen
även i smärtsamma eller upprymda
ögonblick. Man kan också försöka
väga upp egna ensidigheter genom
ett motsatt förhållningssätt: kolerikern kan besluta sig för att avstå från
okontrollerade vredesutbrott, en blyg
eller skygg person för att oförskräckt
hävda sin egen åsikt osv.

Positivitet: kan övas genom att
söka se det fruktbara och värdefulla i
en besvärlig livssituation eller hos en
annan människa som man har svårt
att acceptera.
Öppenhet (fördomsfrihet): kan
övas genom att göra sig mottaglig
för tankar och intryck som man
dittills inte har lagt märke till eller
intresserat sig för.
Uthållighet: man kan se tillbaka
på de övningar man bedrivit, sträva
att rätta till brister och försummelser.
Söka nya infallsvinklar i sitt sätt att
praktisera dem osv. Med andra ord:
man ger inte upp det man föresatt sig
att genomföra.
Bredvidövningarna kan åtminstone
delvis, till skillnad från meditationerna,
bedrivas ute i livet, mitt bland andra
människor (meditationer kräver,
menar de flesta övande antroposofer,
en viss grad av avskildhet).
Det är viktigt att inte föresätta sig
mer av inre arbete än man är säker
på att orka med. En månad (eller
mindre) för varje bredvidövning
och minst en stund varje dag vid en
tidpunkt som man själv har valt (och
sedan om möjligt håller fast vid) kan
ses som ett rimligt mått.

Den övande människan bestämmer
alltså själv hur mycket tid och kraft
som han eller hon vill respektive
kan ägna åt sin andliga skolning,
och väljer på egen hand sina
övningar bland dem som beskrivs.
Den andlige läraren kan ses som en
sakkunnig och hjälpsam rådgivare,
som ur sin egen erfarenhet förmår
beskriva meningsfulla övningar och
vad de kan leda till. (Lärarens roll
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är därmed en helt annan än i gamla
tiders mysterier eller i en del nutida
övningsvägar där övandet har varit
eller är av sådan karaktär att lärjungen
måste acceptera en långtgående
styrning av hela sin livsföring.)
De meditationer och ”bredvid
övningar” som Steiner har beskrivit
innebär att man bearbetar sin egen
själssubstans. Man försöker bortse
från tankar, intryck, erinringar, önskningar, begär, viljeimpulser osv som
kommer någonstans ifrån och som
inte hör ihop med den inre tanke eller
bild som man har valt att koncentrera
sig på.
Det inre arbete som bedrivs av
den övande människan leder, om det
är tillräckligt intensivt, till att man
upplever sig själv på ett helt nytt sätt:
man får en annorlunda och fördjupad
kunskap om sina individuella brister,
förmågor och utvecklingsmöjligheter
än man hade före övandets början.
Därmed kan man också nå fram till
mer av ”ordning och reda” i sitt eget
själsliv än man dittills haft.
Det finns naturligtvis en risk för
att en sådan inre verksamhet leder till
ensidigheter, exempelvis att man blir
verklighetsfrämmande eller alltför

inåtvänd. Men så brukar inte vara
fallet. Människor som börjar öva
energiskt blir ofta mer arbetsamma
och pliktmedvetna än dittills – det
är åtminstone vad jag har upplevt
hos mig själv och hos nästan alla
likasinnade människor som jag lärt
känna. Steiner betonar eftertryckligt
att inte en enda ”jordisk” förpliktelse
borde försummas på grund av de
andliga uppgifter man påtar sig.

Det förefaller vara så att de
allra flesta personer som går den
antroposofiska skolningsvägen inte har
blivit vad man kallar ”klarseende”,
men att de ändå ser sitt övande som
livsviktigt och självfallet vill fortsätta
med det.

IV. Första världskriget,
bakgrunder och händelse
förlopp
Frågan vem eller vad som orsakade
första världskriget hör till de mest
omdiskuterade av alla historiska problem.
Segrarmakterna USA, Storbri
tannien och Frankrike gav ett enkelt
svar: Tyskland var den stormakt
som började kriget genom att gå till
angrepp i början av augusti 1914,
och som därför bar ”ensamskulden”
till krigsutbrottet och måste ersätta
de skador man hade vållat sina

motståndare.
När historiker på allvar började
studera problemet kom de till mycket
olika slutsatser. Många hävdade att
det verkligen var Tyskland som bar
huvudskulden, andra betonade att
den tyska regeringen var tvungen
att förutse ett militärt hot från både
Frankrike i väster och Ryssland i
öster, och inte kunde möta ett sådant
tvåfrontskrig på annat sätt än genom
direkta krigshandlingar.
Frågan om ”krigsskulden” har
ofta dragit till sig mer intresse än ett
ännu viktigare spörsmål som gäller samhällsutvecklingen i Europa

under de årtionden som föregick
krigsutbrottet. Det är framför allt
det sistnämnda skeendet jag här vill
beskriva med stöd av allmänt kända
historiska fakta.
Västerlandets förvandling efter 1750
Hela den västerländska civilisationen
omvandlades efter mitten av 1700-talet.
Näringslivet
och
levnadssättet
förändrades genom industrialismen,
kulturen och tänkesättet genom
nationalismen, och världspolitiken
genom den oerhörda statliga makt
utvidgning som inleddes med franska
revolutionen och Napoleonkrigen.
Sedan vapnen år 1815 hade tystnat, började i Europa en period av
krigsleda, fredslängtan och snabb
ekonomisk utveckling.   Men de
”klassiska” nationella motsättningarna fanns kvar. Stormaktsledarna
misstrodde varann som förr, och nu
fick misstron andra verkningar än
dittills.
Från upprustning till kapprustning
Industrialismen
frambragte
ångmaskiner, fabriker, gruvdrift i
nya former för kol och järnmalm,
järnvägar, ångfartyg med stålskrov,

vattenledningar, avloppsrör och
mängder av andra förbättringar som
småningom höjde levnadsstandarden
för alltfler människor. Men industrin
frambringade också tändnålsgevär
för snabb omladdning, kulsprutor,
haubitser för stora granater, lång
skjutande kanoner, torpedbåtar,
jagare, kryssare, slagskepp och
mycket annat som siktade till
förstörelse och massdöd.
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Ett särskilt markant inslag i detta
skeende blev järnvägarna, som var
menade för civila ändamål men
nästan genast blev ett centralt inslag
i krigsplaneringen och krigföringen
och kunde tas i bruk till begränsade
kostnader – eftersom de redan fanns.
Hur detta gick till har på ett
överskådligt sätt beskrivits av Björn
Hettne, Sverker Sörlin och Uffe
Östergård i deras verk Den globala
nationalismen (SNS 1998, sid
173 f): ”Kriget mellan Frankrike
och Österrike som utkämpades
i Norditalien 1859 var det första
krig som visade järnvägarnas
betydelse. Den franska hären på
120.000 man, som skulle ha varit på
marsch i två månader om den skulle
ha tagit sig fram till krigsskådeplatsen
till fots, var nu framme på 11 dagar.
Men denna hastighet visade å andra
sidan på ett annat problem som
Napoleon I hade vunnit sina stora
segrar genom att ignorera, nämligen
försörjningen. De franska trupperna
stod på den norditalienska slätten
utan ammunition, medicin, foder
till hästarna, brobyggnadsmaterial,
belägringsutrustning osv.  [ … ].
Framför allt genom den preussiska

generalstabens systematiska studier
skulle det snart visa sig att möjligheten
att röra sig snabbt bara var en av
fördelarna med järnvägen. Förmågan
att hålla ut i fält på längre sikt var nog
så viktig. I takt med järnvägarnas
utveckling var arméerna inte längre
beroende av att det fanns försörjning
i långt framskjutna depåer. I stället
kunde ett helt lands ekonomi ställas
in på kontinuerlig försörjning till

armén. För det andra kunde arméerna
rekryteras bland lite äldre reservare
som inte var i lika god fysisk form.
Då de inte behövde gå hela vägen till
fots, hade de krafter kvar till att göra
god nytta i strid trots sin ålder. Detta
ökade antalet potentiella soldater
enormt. För det tredje kunde styrkorna
hållas i bättre form. Sjuka och sårade
kunde evakueras till sjukhus bakom
fronten, vilket förbättrade deras
chanser till överlevnad kolossalt.”
Den överväldigande segern i det
fransk-tyska kriget år 1870-71 berodde till stor del på de noggranna
förberedelser som hade genomförts
av den preussiska militärledningen
och som effektivt utnyttjade de fördelar som järnvägstransporterna
medförde.
Hur de kostsamma delarna av
upprustningen gick till har på ett
inträngande sätt skildrats av den

kända amerikanska historikern
Barbara Tuchman i verket tornet
(A portrait of the world before the
war. Macmillan bokförlag 1962, på
svenska i Atlantis bokförlag 1983
sid 232): ”Överallt rådde skräck för
den kraftigt växande krigsindustrin.
Krupp, kolossen i Essen, var det

största enskilda företaget i Europa.
Skoda, Schneider-Creusot, VickersMaxim, företag som hade brett ut sig
genom sammanslagningar och bar
namn som skorrade illa i folks öron,
hade intressen i alla läger, sålde sina
produkter till kunder i alla världsdelar
och till båda sidorna i varje konflikt,
tjänade pengar varje gång oenighet
uppstod. Varje år kom alltid något av
dem med ett nytt, allt dödligare vapen,

som när det hade antagits av den ena
partens krigsmakt omedelbart krävde
en motsvarighet hos motståndaren.
Rustningskostnaderna steg för varje
år och de väldiga vapenförråden
växte.” ”Folkökningen ställde män till
förfogande för jättestora yrkesarméer,
och enligt tysk förebild införde
alla stormakter på det europeiska
fastlandet värnplikt efter 1871. Att
beväpna och utrusta massarméer
nödvändiggjorde
massindustrier,
och vapenfirmorna lade beslag
på råvaror, gruvor, gjuterier och
transportmedel. De kunde räkna med
nästan obegränsade marknader och
vinstmöjligheter och de tog väl vara
på chanserna. Under de tio åren från
åttiotalets mitt till nittiotalets mitt
revolutionerades landkrigföringen
tack vare uppfinningar som det
lågkalibriga
magasinsladdade
geväret, en förbättrad version av
Maximkulsprutan och det rökfria
krutet, som Nobel tog patent på
mellan 1887 och 1891, och som
gjorde det möjligt att dölja kanonerna,
påskyndade omladdningen och
ökade artilleriets träffsäkra skottvidd
från ettusen till fem- eller sextusen
meter. Nu blev det möjligt att föra

krig över stora avstånd, och en
armé kunde utsättas för beskjutning
innan den kom inom synhåll för
fienden. [ … ] Torpeden och minan
var nya uppfinningar av betydelse
för sjökrigföringen, och experiment
med undervattensbåtar öppnade
fruktansvärda perspektiv” (sid 238).
Under 1800-talets sista årtionden
tycks nästan alla europeiska stormaktsregeringar ha räknat med ett
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kommande storkrig. De undvek
självfallet att avslöja de detaljerade
militära planer som utarbetades av
deras egna generalstaber. Men den
allmänna strategin gick inte att dölja,
och den var delvis olikartad från land
till land.
Frankrike hade träffats ytterst hårt
av nederlaget 1871. Det inringade
Paris hade tvingats leva i en förfärlig
svält. I fredsslutet förlorades AlsaceLorraine (Elsass-Lothringen) med
järnmalm som effektivt kunde
utnyttjas av den tyska stålindustrin.
Till råga på allt drabbades landet
efter fredsuppgörelsen av ett
tragiskt och blodigt inbördeskrig
mellan samhällsklasser som ledde
till en seger för den nationalistiska
borgerliga ”tredje republiken” med
dess centrala målsättning: revansch
mot Tyskland.
I Frankrike infördes bara delar
av den nya vapentekniken, och man
satsade framför allt på värnpliktsutbildning för djärva offensiva angrepp med fällda bajonetter – och på
att med diplomatiska medel värva
starka bundsförvanter. Väldiga franska lån och investeringar förmådde
Ryssland till en militärallians som

ingicks 1892 och syftade till att
tvinga Tyskland till ett tvåfrontskrig.
Franska diplomater och militärer
tryckte längre fram kraftfullt på för
att förmå tsaren och hans ministrar
att påskynda förberedelserna för det
i Petersburg planerade väldiga infanteriangreppet mot östra Tyskland.
De tyska militärledarna var över
tygade om att deras land trots sin
snabba industriella utveckling och

folkökning inte skulle kunna förfoga
över tillräckligt med resurser och
manskap för ett krig som skulle
föras samtidigt och med full styrka
i både öst och väst. Generalstaben
utarbetade därför, i fullt samförstånd
med den politiska ledningen, den så
kallade Schlieffenplanen som gick
ut på att den tyska armén, utrustad
med alla tillgängliga resurser, skulle
undvika ett frontalangrepp mot de
oerhört starka befästningarna i södra
delen av det franska gränsområdet
och i stället per järnväg transporteras
genom Belgien för att i en jättelik
omfattningsrörelse inringa och
besegra de franska styrkorna inom ca
8 veckor, dvs den tid som beräknades
åtgå för den ryska mobiliseringen.
Sedan skulle huvuddelen av den
tyska armén sättas in för att möta
masshären från öster.
Om fri transport genom Belgien
inte beviljades, skulle passagen
framtvingas genom krig – mot ett
land vars neutralitet Tyskland sedan

1839 hade garanterat.
Att snabbt genomföra denna plan
krävde minutiösa förberedelser. Sådana mobiliseringsplaner utarbetades naturligtvis också av de andra

stormakternas generalstaber, men var
inte lika detaljerade.
Ett särfall var länge Storbritannien, som vid 1900-talets början var
världens ojämförligt mäktigaste stat.
Om dess kolonier inräknades, behärskade det en fjärdedel av jordytan. Dess
krigsflotta hade sedan två århundraden
herraväldet på världshaven, och gav
säkert skydd mot invasionsförsök.
Kolonialkrigen sköttes av begränsade

yrkesarméer, allmän värnplikt och
komplicerade mobiliseringsplaner
ansågs obehövliga. England levde
i ”splendid isolation” (lysande ensamhet), men också med en lång rad
av osäkerhetsfaktorer, bland annat i
Afrika.
Där hotade 1898 en allvarlig militär
konflikt med Frankrike (i Fashoda
vid övre Nilen). Den hänsynslösa
krigföringen mot de små sydafrikanska
boerstaterna Transvaal och Oranje
fristaten kom Storbritannien att bli
avskytt i stora delar av världen.
Hemma i ”världens rikaste land”
levde enligt färska undersökningar en
tredjedel av invånarna i en outhärdlig
fattigdom med usla bostäder,
trängsel, ohyra, smuts, svält,
sömnbrist och arbetslöshet. Strejker
och oroligheter utbröt ofta. Den
livsviktiga brittiska exporten mötte
allt starkare konkurrens från andra
industrimakter, framför allt Tyskland.
Om detta berättar Ragnar Svanström
i Grimbergs Världshistoria: ”Det kan
noteras att det var under året 1896,
som den ryktbara broschyren ’Made
in Germany’ … utkom i England.
Den ville belysa den nyupptäckta
motsättningen mellan Tyskland och

England ur en ny synvinkel, den
ville fästa uppmärksamheten på den
fara, som den alltmer ökade tyska
exporten innebar för England, den
talade om den ’rivalitet på liv och
död’, som numera i handelspolitiskt
avseende växt fram mellan de båda
länderna” (del XIV, sid 1616).
Spänningen mellan de två kapital
istiska huvudmakterna i Europa
skärptes ännu mer genom de av kejsar
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Wilhelm II entusiastiskt pådrivna
planerna på att bygga en väldig tysk
krigsflotta. Idén propagerades med
största energi av amiralen, numera
flottministern Alfred von Tirpitz
tillsammans med hans namne Alfred
Krupp, världens då störste producent
av krigsmateriel. Från dessa två
”vapenbröder” utgick år 1897 en
flod av tryckt och muntlig reklam för
projektet som fick i gång en kraftfull
tysk opinion för dess genomförande.
Den bakomliggande centrala idén
var, framhölls det, inte att förbereda
ett krig utan att göra Tyskland
”bündnisfähig”, dvs eftertraktat som
bundsförvant. Den flottlag som
godkände bygget antogs av den tyska
riksdagen den 28 mars 1898.
Dagen därpå, den 29/3, tillkallades
den tyske ambassadören i London
av den dominerande medlemmen
i den brittiska regeringen, den
förutvarande affärsmannen och
numera kolonialministern Joseph
Chamberlain, som meddelade att
han ämnade föreslå den tyska
ledningen
ett
defensivförbund
mellan Tyskland och England.
Chamberlain förhandlade med
kejsaren, rikskanslern och en rad

andra tyska makthavare. Under åren
1898-1901 framförde han tre gånger
sina propåer, som utan tvekan var
allvarligt menade. Han var mycket
oroad av det planerade flottbygget
och hoppades uppnå en dämpning
av rustningsåtgärderna genom en
lämpligt utformad allians mellan
världens två starkaste militärmakter.
Men när frågor om konkreta
överenskommelser kom på tal, vek

de tyska politiska och militära ledarna
alltid undan. De ville gärna fortsätta
diskussionerna för att få bättre
villkor. Några väsentliga ändringar i
flottbyggnadsprogrammet var de dock
inte villiga att diskutera. Och de visste
att de i det hänseendet hade stöd av en
stark folkmajoritet och av kejsaren.
Då den brittiske kolonialministern
framhöll att England behövde
bundsförvanter och att ett fortsatt
ointresse från tysk sida kunde tvinga
fram en uppgörelse med Frankrike,
togs hans besked inte på allvar. Den
mycket inflytelserike utrikespolitiske
experten Friedrich von Holstein
och hans många meningsfränder i
den tyska regeringskretsen ansåg,

att ett samgående mellan England
och Frankrike efter hundratals år av
motsättningar och krig var otänkbart.
När Chamberlain till slut fick svar
från Berlin i form av några förslag
som det brittiska parlamentet aldrig
skulle kunna acceptera, gav han upp
och avbröt förhandlingarna, djupt
besviken.
Om Chamberlains sonderingar
hade lett fram till ett brittisk-tyskt
avtal som syftade till en bestående
fred, kunde den fortsatta historien

kanske ha fått en annan gång än den
som sedan kom till stånd. Men så

skedde inte.
I stället förverkligades det som
på tysk sida ansetts ”otänkbart”. År
1904 överenskom de engelska och
franska makthavarna att glömma
sina gamla och nya konflikter och
bilda en ”entente”, ett förbund som
först var ganska löst hopfogat och
längre fram, genom händelsernas

tryck, i praktiken blev mer och mer
bindande.
I Tyskland fortsatte utbyggnaden
av krigsflottan numera inte för att
uppnå ett alliansavtal utan för att
skrämma Storbritannien till att avstå
från en kraftfull upprustning. Den
förhoppningen var helt illusionär.
Englands befolkning var beroende av
fortsatt världshandel och framför allt
av kontinuerlig livsmedelsimport:
den engelska ledningen hade alltid,
oavsett partifärg, hållit en örlogsflotta
som var starkare än världens två näst
starkaste sammanräknat, och höll nu
fast vid den principen. Följden blev
en kapprustning av ett slag som inte
förut hade skådats.
1907 förstärktes ententen genom
att Storbritannien ingick en allians
även med Ryssland.
Kapprustningen accelererade och
fick, när kriget hade kommit i gång,
genomgripande verkningar som skall
skildras här nedan.
Nationalismen
De nya vapnen och krigsmetoderna
med alla deras följdverkningar skulle
inte ha kommit till användning ifall
det inte hade funnits tillräckligt många

människor som var villiga eller ivriga
att ta dem i bruk. Förutsättningen för
detta var nationalismen. Hur den
växte fram, har ingående och på
ett trovärdigt sätt beskrivits av den
tjeckisk-brittiske sociologen Ernest
Gellner, och i hans efterföljd bl a av de
ovan citerade nordiska historikerna
Hettne, Sörlin och Östergård i Den

globala nationalismen. Det är deras
skildring som här åberopas. Olika
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forskare har beskrivit nationalismen
från alla möjliga synpunkter. Men
vad ”alla är överens om är att
nationalismen uppträder i form av
kultur och att den påfallande ofta
uppträder med anspråk som kan
sägas vara av kulturell art. Man
kräver att få tala sitt nationella språk,
att den nationella historien (åter)
upprättas, att skolundervisningen
handlar om de rätta nationella
ämnena och att de nationella
ceremonierna och högtiderna iakttas.
[ … ] Nationalismen söker sig i
utpräglad grad uttryck som flaggor,
sånger, berättelser, dikter och konst.
Den uppträder i rituella sammanhang
och den reproduceras genom idrott
och kanske allra främst genom krig”
(sid 247). ”Nationalstaten blev den
organisatoriska enhet som kunde
åstadkomma denna … gemenskap
genom att statens skolväsen och
högre utbildningssystem sörjde
för kulturell standardisering och
nationell socialisering. En gemensam
nationell grundutbildning förmedlade
en gemenskap i värderingar och
kunskaper, fastlagda i studieplaner
och examensbevis. Den lagstadgade
skolgången blev samtidigt förut

sättningen för tillgången till
medborgerliga rättigheter och rätten
att delta i den nationella politiska
kulturen” (sid 136).
Att ett obligatoriskt nationellt
skolväsen infördes, brukar alltid
uppfattas och skildras som en
nödvändig pedagogisk åtgärd: i
det framväxande industrisamhället
behövdes allt fler människor som
kunde läsa, skriva och räkna, hade

nödtorftiga kunskaper om det egna
landet, dess seder och religion, och
visste åtminstone något om den värld
de levde i. Detta är sant, men det
framhävs sällan tillräckligt tydligt
att det också fanns ett annat tungt
vägande motiv.
Den franska revolutionen och
framför allt Napoleons regim hade
frambragt masshärar som, oftast
segerrikt, drog fram genom Europa,
och de andra stormakterna måste
därför också ändra sin krigföring.
Furstestaternas små legohärar dög
inte längre. Nu krävdes folkarméer,
och till det behövdes – bland annat –
folkskolor.
Preussen gick före. Efter det för
krossande nederlaget mot Napoleon
1805-06 infördes där en obligatorisk
folkskola som var avsedd att bli
ett starkt inslag i den nationella
återuppståndelsen. Och det blev
den. Eftersom den moderniserade
preussiska armén 1866 snabbt
hade övervunnit den österrikiska
i ett stort avgörande slag, kunde
överbefälhavaren Helmuth von
Moltke längre fram inför den tyska
riksdagen förkunna att ”det var den
preussiske skolmästaren som vann

slaget vid Sadowa”. När det under
Bismarcks ledning enade Tyskland
genom 1870-71 års krig hade
besegrat Frankrike i grund, började
de andra kontinentala stormakterna
följa det tyska exemplet och
inrätta obligatoriska folkskolor.
Att Österrike och Frankrike gick i
spetsen, hängde otvivelaktigt ihop
med de genomlidna nederlagen.
Den kände svenske statsvetaren

Herbert Tingsten har i boken Gud och
fosterlandet (Norstedts 1969), med stöd

från andra forskares undersökningar,
återgett de grundtankar som enligt
stormaktsregeringarnas beslut skulle

inpräntas i folkskolebarnens sinnen
och som här refereras i samman
fattande formuleringar därför att de
genomgående var nästan identiskt
lika varandra i närapå alla de berörda
länderna och infördes i praktiskt taget
alla läroböcker:
• Det egna folket har haft en central

(alternativt ”ledande”) roll i Västerlandets kulturutveckling.
• Vårt folk är ärligt, flitigt och fredligt,

men om det tvingas att gripa till vapen
är det oövervinneligt och kan inte
besegras i krig.
• Vårt folk har bara ett stort fel: det
är godtroget, godtar alldeles för
beredvilligt förebilder från främmande
folk och följer deras (ofta dåliga)
exempel i sin livsföring.
• Nationens fortbestånd kräver att dess
medborgare är beredda att, om det blir
nödvändigt, dö för sitt fosterland.

• Den statliga överhet som kallar
sina soldater till krigstjänst är tillsatt
av Gud, och man måste lyda dess
befallningar.
I de läroböcker som användes i de
statliga franska folkskolorna fanns ett
avvikande inslag. Här betonades det
inte att överheten är tillsatt av Gud,
eftersom man följde den ateistiska
traditionen från revolutionen 17891795. I stället framhävdes att över
heten är insatt av det suveräna folket,
och att det är därför man måste lyda
dess befallningar.
Man bör nog utgå ifrån att det som
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betydde mest för eleverna i regel
inte var det som stod i läroböckerna,
utan det som påstods eller berättades
av omtyckta lärare. Och lärarna var
alltid utbildade till att lojalt följa
överhetens anvisningar om plikterna
mot fosterlandet.
Från olika länder finns gripande

skildringar från de första krigsåren
av lektioner och avslutningsfester där
lärare tog farväl av unga pojkar som
nu skulle lämna skolan, genomgå
en förkortad militärutbildning och
sedan på något frontavsnitt rusa fram
mot fiendens kulspruteeld med sina
bajonetter i händerna.
Men skollärarnas insatser bidrog inte
bara till den flammande nationalism
som präglade de första månadernas
strider, utan också till den uthållighet
som möjliggjorde krigets oförutsedda
förlängning.
I Den globala nationalismen finns
en målande beskrivning av det feno
menet: ”Den brittiske militärhistorikern
Corelli Barnett har framhållit den tyska
skollärarkårens betydelse för segrarna
1870, liksom att det under första
och andra världskriget ofta berodde
på dem att tyska soldater fortsatte
att strida även när deras officerare
hade stupat (Barnett 1963). Brittiska
soldater kämpade tappert, men när
deras officerare stupade uppförde
de sig ofta i överensstämmelse med
sitt rigida klassamhälles logik och
gav upp. Det gjorde tyskarna till de
allierades stora förvåning inte, och
det kan förklaras med inflytandet
från
underofficerarna,
varav
många var skollärare i sitt civila
liv. Den tyska reservhären vilade

på en bas av 115,000 intelligenta,
utmärkt utbildade och självständiga
underofficerare. [ … ] På grund av
underofficerarnas kompetens och
självförtroende kunde de fungera
som en förbindelselänk mellan
officerare och meniga, som fick hären
att hålla ihop under de mest orimliga
förhållanden. [ … ] Som medellångt
utbildade intellektuella övertog
lärarna med liv och lust den abstrakta
föreställningen om nationen, vilken
de skulle föra vidare till sina elever
i undervisningen. I fält skilde de sig
från många av kamraterna genom att
de mycket längre än folk med mera
praktisk utbildning höll fast vid tron
på nationella ideal och floskler. Och
under första världskrigets hemska
skyttegravskrig förmådde de längre
än andra bevara tron på att deras
överordnade visste vad de gjorde. [ … ]
Alltsammans ställdes på prov i
det största kraftprovet någonsin för
det moderna samhället, det första
världskriget. Här lyckades man
förbluffande länge totalmobilisera
samhällena i ett industrialiserat krig,
som varade mycket längre än någon
av planläggarna hade förutsett (och
över huvud taget ansett vara möjligt)”
(sid 180 f).

Fredsrörelsen och stormakterna
I Europa fanns en mycket stark och
aktiv, internationell fredsrörelse som
med all kraft vände sig mot de krigsrustningar och den krigspropaganda
som i olika former bedrevs av alla
världsdelens stormaktsregeringar. En
av de mest kända företrädarna var
den tyska författarinnan och freds
kämpen Bertha von Suttner. Hon

hade skrivit den mycket lästa romanen
Ned med vapnen för vilken hon 1905
mottog Nobels fredspris.
Egendomligt nog åstadkom fredsrörelsen, trots sin styrka, mycket litet
på det praktisk-politiska planet. Men
det är ändå lärorikt att studera dess
historia.
I augusti 1898 fick den ett tillfälle
att göra sig gällande. Den ryske
tsaren Nikolaj II sände en inbjudan
till världens regeringar att delta
i en allmän fredskonferens om
möjligheterna att förebygga framtida
krig. Kejsaren själv var inte särskilt
intresserad av projektet. Han ville
till varje pris bevara den enväldiga
maktställning han ärvt, men också
leva ett lugnt och angenämt liv i
kretsen av sin familj. Han hade
övertalats av sina rådgivare att
ta detta steg, därför att Ryssland
på grund av penningbrist och
allmän oordning hade halkat efter i
stormakternas rustningstävlan och
kanske skulle kunna hinna ifatt dem
genom en diskussion som försenade
deras krigsförberedelser.
De andra stormaktsledarna tackade
ja, eftersom kallelsen kom från en så
förnäm avsändare. Men de levde i en

imperialistisk föreställningsvärld och
förfogade, i motsats till Ryssland,
över någorlunda välfyllda statskassor.
De hade ingen lust att diskutera några
rustningsbegränsningar eller andra
fega politiska åtgärder.
Den första fredskonferensen startade
i maj 1899 i Haag, huvudstaden i det
lilla neutrala Holland. Företrädare
för fredsrörelsen fick delta och
framlade ett antal förslag av växlande
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genomförbarhet. Ett av förslagen
väckte särskild uppmärksamhet: att
stater som kom i en krigshotande
konflikt måste inställa sig inför en
internationell, oväldig domstol och
kunna tvingas att söka skiljedom.
Men ”när det gällde begränsning
av rustningarna, såväl ifråga om de
rådande styrkorna som anslagen och
nya vapen, fanns det inget hopp.” En
sakkunnig och skarpsinnig, extremt
patriotisk amerikansk sjöofficer –
senare ledande amiral – vid namn
Alfred Thayer Mahan fick i regel med
sig alla de andra statliga delegaterna
på sin linje, som nästan alltid gick
ut på ett nej till alla begränsningar
av statsmakten; ”Varje form av
internationell kontroll, sade han,
skulle inkräkta på den nationella
suveräniteten.
Detta
instämde
samtliga delegater omedelbart i”
(sid 263 f). Principen om staters
suveränitet, som härstammar från
1600-talet,
brukar
fortfarande
ständigt åberopas, särskilt av
företrädare för auktoritära eller helt
diktatoriska regimer. Trots att den
så ofta används till att kringskära
eller motarbeta tillämpningen av
elementära mänskliga rättigheter, har

den hittills aldrig kunnat avskaffas.
Nästa internationella konferens
avhölls 1907. Även nu kom
frågan om obligatorisk skiljedom
vid omedelbar krigsfara att stå i
centrum. Fredsrörelsens företrädare
försökte naturligtvis få igenom
en tvingande lösning, stödda av
starka opinionsbildande krafter. De
tongivande statliga delegaterna valde
dock självfallet den motsatta linjen.

”Konferensen försökte arbeta ut en
lista på ofarliga frågor att framlägga
till obligatorisk skiljedom, en lista
som alla skulle kunna enas om,
men den föll igenom då åtta länder
röstade mot den. Till slut antog
delegaterna en Konvention om den
fredliga lösningen av internationella
tvister som innehöll 96 artiklar – men
ingen som handlade om obligatorisk
skiljedom.
Allra sist behandlades frågan om
nästa konferens. Somliga deltagare
trodde att man då, om inte förr,
skulle kunna hitta nya utvägar.
”De klentrogna, huvudsakligen de
större europeiska staterna, önskade
inga flera inskränkningar i sin
handlingsfrihet och ville inte se
sin suveränitet hotad av kravet på
obligatoriska fredliga uppgörelser.
De motsatte sig en tredje konferens.”
Efter heta diskussioner beslöts dock
att man skulle mötas en tredje gång –
nämligen år 1915. Men när den tiden
kom, fanns inga lösningar i sikte.
Man slogs på liv och död, på alla
fronter. …)
Den som tillräckligt noggrant
studerar utvecklingen i Västerlandet
under perioden 1750-1914 kan

knappast komma till någon annan
slutsats än den att ett storkrig var
nära förestående. Men bland dåtidens
ledande politiker och militärer fanns,
egendomligt nog, inte många som
verkligen ville driva fram ett sådant.
Hur kunde det ändå komma till stånd?
( I ovanstående avsnitt har vi inte
säkert kunnat avgöra vad som är citat
och vilka verk som citeras, MH:s,
RE:s och TA:s anmärkning)

Österrike, Ungern och Serbien
Den 28 juni 1914 mördades den
österrikiske tronföljaren, ärkehertig
Franz Ferdinand, av den tjugoårige
serbiske terroristen Gavrilo Princip
på en gata i Sarajevo. Händelsen
sände en våg av skräck genom
Europa och andra delar av världen,
och bidrog starkt till att utlösa första
världskriget. Men varför fick den så
stora verkningar?
Alla de andra europeiska stor
maktsregeringarna stödde sig på
ett dominerande folkslag, utom den
österrikiska som under sig – enligt
gängse beräkningar – hade inte mindre
än tretton som både i ekonomiskt,
kulturellt och språkligt hänseende
var mycket olika varandra. I toppen
stod den härskande ätten Habsburg,
som i ungefär sex århundraden
hade lyckats hålla ihop sin oerhört
heterogena statsbildning genom alla
historiens växlingar.
Men när den aggressiva national
ismen slog igenom under 1800-talet
började väldet rämna i fogarna.
Det första och största av de folk
som sökte bryta sig ut var ungrare
som revolutionsåret 1848-49 under
ledning av olika aristokratiska
grupper gjorde uppror och föranledde
den nytillträdde 18-årige kejsar
Franz Joseph att söka hjälp från den
ryska armén. Upproret slogs ned
med brutalt våld. Men 1867 fick
Ungern revansch. Den österrikiska
armén hade året innan besegrats av
den preussiska, och den försvagade
regeringen i Wien föll nu undan för
de ungerska kraven. Riket blev en
”dubbelmonarki” där Franz Joseph
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rent formellt behöll sin ställning
som monark men fick acceptera att
ledningen i den ungerska rikshälften
hämnades på Ryssland och dess
besläktade slaviska skyddslingar
genom ett ohämmat förtryck av
serber, kroater, ruthener (ukrainare)
och slovener som nu tvingades att
låta sina folkskolebarn lära sig det
svåra magyariska (ungerska) språket
och att finna sig i en diskriminerande
behandling på många områden
utan att ha del i den helt och hållet
odemokratiska statsstyrelsen.
Det slaviska Balkanfolk som
vantrivdes allra mest var antagligen
serberna. Bland dem hoppades många
på en egen sydslavisk stormakt under
serbisk ledning med säte i länderna
norr om Adriatiska havet.
I spetsen för den storserbiska
rörelsen stod en grupp hänsynslösa
terrorister som leddes av en mycket
speciell person. Genom noggranna
efterforskningar påvisades längre fram
att han hette Dragutin Dimitrijevic
och var van att organisera och ibland
delta i viktiga politiska attentat. Han
medverkade mycket aktivt i det
bestialiska kungamordet i Belgrad
i juni 1903, och hade med yttersta

omsorg planerat likvideringen av
Franz Ferdinand och hans maka i
Sarajevo. Dimitrijevics terroristiska
verksamhet var naturligtvis hemlig,
men en del ämbetsmän i Serbien
visste ganska mycket om den och
respekterade honom. Den sekreta
organisation han enväldigt ledde
hade ungefär 2 500 medlemmar
och hette ”Enighet eller döden”
men kallades allmänt ”Svarta

Handen”. Officiellt gällde han som
en framstående officer och utsågs
sommaren 1913 till chef för det
serbiska underrättelseväsendet. Han
hade alltså en på den tiden ovanlig
dubbelroll i samhället.
Den tjugoårige Gavrilo Princip
och de andra av Dimitrijevic utsedda
attentatsmännen som deltog i mordet
på Franz Ferdinand visste inte särskilt
mycket om bakgrunden till det uppdrag
de fått. När de hastigt gripits och
ställdes inför rätta berättade Princip
att han betraktade ärkehertigen som
en fiende till slaverna. Det var en
total missbedömning.
Franz Ferdinand var helt inriktad
på att ge de slaviska folkgrupperna
en framträdande och stark ställning
inom det österrikiska imperiet, men
var politiskt maktlös – till vidare.
Kejsar Franz Joseph försökte efter
bästa förmåga ensam styra riket
tillsammans med sina ministrar som
dock ofta var ytterst oeniga, framför
allt beroende på ständiga konflikter
mellan österrikiska och ungerska
intressen. Men kejsaren var en 84årig, nedsliten, skröplig och oböjlig
härskare som när som helst kunde dö.
Franz Joseph var till det yttre en

reslig och ståtlig gestalt, gemytlig i
sitt uppträdande och omtyckt bland
nästan alla sina folk. Hans fotografi
fanns överallt. Han tyckte inte om
sin brorson, som var mycket olik
honom själv. Franz Ferdinand var
mer kortvuxen, en smula fet och inte
alls majestätisk. Han andades tungt
till följd av en mångårig tuberkulos
som han dock hade övervunnit.
Han var inte populär. Hans sätt var

ofta barskt, och han kunde få svåra
vredesutbrott som fruktades av alla
hans underlydande. De mildrades
dock när hans godhjärtade och
vackra maka var närvarande. Henne
älskade han varmt, och hon honom.
Hon kom från en tjeckisk adelsfamilj
och kunde på grund av sin ickemonarkiska härstamning aldrig
accepteras vid det stockkonservativa
kejsarhovet. Där blev hon, inom
ramen för konvenansens regler,
alltid förödmjukad till det yttersta,
vilket förbittrade tillvaron för de två
makarna.
Franz Ferdinand var väl orienterad
i politiska frågor och mycket
handlingskraftig, men fick inte syssla
med det han ville och kunde. Han
var stormrik och konstintresserad,
och bidrog efter förmåga, enligt
gammal habsburgsk tradition, till att
främja det österrikiska kulturlivet.
Innerst inne tycks han ha varit en
reformsinnad idealist som skulle
ha kunnat göra en insats för freden
både i hemlandet och i Europa. Med
sin förståelse för de slaviska folken
kunde han säkert ha uppnått ett gott
förhållande till Ryssland. Han ville
göra riket så jämlikt, rikt och trivsamt

som möjligt för de folk som levde där
– men också förstärka Österrikes och
sin egen maktställning. Han skulle
aldrig ha gått med på en delning av
riket. Det var, av allt att döma, därför
han mördades.
Den centrala målsättningen för
Dimitrijevic och hans närmaste
medarbetare var ju att grunda en
självstyrande sydslavisk stormakt.
De visste att det målet bara kunde
55

uppnås genom att röja Franz
Ferdinand ur vägen.
De visste också att deras planer
inte kunde förverkligas utan stöd
från en mycket starkare partner.
Krigsutbrottet
I Ryssland fanns sedan mitten av
1800-talet en stark ”panslavistisk”
rörelse med många anhängare både
bland undersåtar och politiska
makthavare. Den gick ut på en
samverkan mellan alla slaviska folk
under ledning från St. Petersburg.
Den ryska stormakten var försvagad
genom det katastrofala kriget mot
Japan 1905 då både krigsflottan och
lanthären hade besegrats i grund. Men
det fanns ändå starka krafter som till
varje pris ville genomföra och förnya
den traditionella imperialistiska
politiken. De ledande militärerna och
deras nationalistiska meningsfränder
siktade på en snar revansch genom ett
framgångsrikt fälttåg mot Tyskland,
och uppmuntrades på alla sätt från
Frankrike.
Hur detta gick till har mycket tydligt
beskrivits i Barbara Tuchmans Augusti
1914. Den franska generalstabens
ledande officer, Ferdinand Foch,

hade sedan 1911 tillsammans
med sina kolleger utarbetat en ny
strategisk fälttågsplan som blev den
sjuttonde i ordningen. Den franska
offensiven skulle startas ungefär
15 dagar efter mobiliseringen. ”För
fransmännen skulle det framgångsrika
genomförandet av Plan 17, den
oemotståndliga
marschen
mot
Rhen, bli det avgörande kraftprovet
för nationen och ett av de stora

ögonblicken i Europas historia.
För att genombrottet av den tyska
centern säkert skulle lyckas, var de
mycket angelägna om att ryssarna
skulle dra till sig en del av de tyska
styrkorna på den franska fronten.
Problemet var att övertala ryssarna
att inleda en offensiv i tyskarnas rygg
samtidigt som tyskar och fransmän
inledde sina respektive offensiver
på västfronten, det vill säga så nära
femtonde mobiliseringsdagen som
möjligt. Fransmännen visste lika
väl som någon annan att det var
omöjligt för ryssarna att bli färdiga
med en mobilisering och uppmarsch
på femton dagar, men de ville att
de (ryssarna) skulle gripa initiativet
dagen M+15 med de styrkor som de
då hade disponibla. Det var av allra
största vikt att Tyskland från allra
första ögonblicket skulle tvingas att
kämpa på två fronter för att minska
den numerära överlägsenheten i
väster.   [ … ]. Ryssarna var mycket
angelägna att återupprätta sin
fläckade vapenära och gick sålunda,
med mera djärvt mod än sund
eftertanke, med på att inleda sin
offensiv samtidigt som fransmännen.
[ … ]. Överenskommelsen om en

tidig rysk offensiv fördjupades
och förstärktes under årligen
återkommande stabskonversationer
som hade inletts efter avslutandet
av den fransk-ryska alliansen. 1912
besökte general Zjilinskij, chefen
för ryska generalstaben, Paris,
och 1913 kom general Joffre (den
franske överbefälhavaren, författarens
tillägg) till Ryssland. – Den ryska
generalstaben som helt hade fallit

för den lockande franska offensive
à outrance ansåg sig kunna bättra
på sina löften ytterligare. 1913 åtog
sig general Zjilinskij att ha hela
den styrka på 800 000 man som
var avsedd för den tyska fronten
färdig M+15, fast han borde ha
vetat att de ryska järnvägarna inte
kunde klara detta problem. 1913
ansåg han sig kunna lova att inleda
offensiven två dagar tidigare, detta
trots att Rysslands rustningsindustrier
endast producerade två tredjedelar
av det beräknade behovet av
artilleriammunition och mindre än
hälften av behovet av gevärspatroner.
– Den mobiliserade ryske soldaten
hade i medeltal elvahundra kilometer
att tillryggalägga, fyra gånger så
mycket som den tyske, och Ryssland
hade till sitt förfogande ett järnvägsnät
vars täthet var en tiondel av det
tyskas” (sid 68-70 i Augusti 1914)
Att den ryska planeringen för ett krig
mot Tyskland var så lättsinnig tycks
ha haft en helt naturlig förklaring.
Den tsaristiska regimen var i ständig
penningnöd, och därmed hade
den franska ledningen ett effektivt
påtryckningsmedel som inte beskrivs
detaljerat i Tuchmans framställning.

I Jan Olof Olssons 1914 finns en
mer utförlig skildring. ”I Paris fanns
ända fram till 1914 alltid pengar att
låna, till lägre ränta än på andra håll.
1892 höll den franska regeringen
den ryska på halster en tid för att
driva fram en mera preciserad
överenskommelse än de rådande
vaga vänskapsförsäkringarna. Så
pressade Frankrike till sig avtalet av
år 1892. – När efter det rysk-japanska
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kriget tsaren gav det ryska folket
dess första valda riksdag, duman, var
den oförsynt nog att vägra anslag till
armén. Men tsarväldet behövde inte
bekymra sig, för det var bara att låna
i Paris.” Sommaren 1914 uppgick de
lån, som Ryssland fått från Frankrike,
till det på den tiden ofantliga beloppet
12 miljarder francs (1914, sid 150152).
I juli det året stod det klart att de
europeiska stormaktsledarna genom
sina föregående aktiviteter och
beslut hade blivit tvungna att tillgripa
åtgärder som snart fick vittgående
konsekvenser för nästan hela världen.
Kejsar Franz Joseph och hans
ministrar visste att en väpnad
uppgörelse med Serbien kunde
leda till ett krig med Ryssland som
Österrike inte förmådde föra på
egen hand. Den österrikisk-ungerska
regeringen frågade därför den tyska
hur den i en sådan konflikt skulle
komma att ställa sig. Kejsar Wilhelm
II och hans rikskansler Theobald
Bethmann-Hollweg gick den 5 juli
på promenad i slottsparken i Potsdam
och överenskom utan närmare
funderingar att Tyskland i så fall
skulle stödja sin ende bundsförvant

i det som denne valde att företa sig.
Efter detta besked ansåg sig den
österrikiska ledningen veta att den
skulle få all den hjälp den behövde
– vad den än gjorde. Beskedet från
Berlin upprepades i olika former flera
gånger under de närmaste veckorna.
Efter långa och besvärliga
förhandlingar med den ungerske
ministerpresidenten greve Tisza
kunde nu regeringen i Wien den 23

juli till Belgrad översända en not som
i själva verket var ett obönhörligt
ultimatum: Om inte Serbien inom
48 timmar godtog en rad ytterligt
hårda krav skulle Österrike-Ungern
förklara krig.
Det serbiska svaret avgavs i
tid. Det var mycket diplomatiskt
och försiktigt formulerat. Bara
ett av kraven avvisades helt: att
österrikiska ämbetsmän på serbiskt
område skulle få möjlighet att noga
undersöka det nätverk inom den
serbiska administrationen som hade
gett mördarna chansen att i detalj
förbereda attentatet i Sarajevo.
Eftersom inte alla kraven fullt och
helt hade godtagits, förklarade
Österrike-Ungern krig den 28 juli.
Nästa dag satt den ryske utrikes
ministern Sergej Sazonov i sitt
tjänsterum mitt emot Vinterpalatset,
i samtal med Österrike-Ungerns
ambassadör i St. Petersburg greve
Szápáry. De talade kyligt men
mycket sansat om de aktuella
militära åtgärderna i sina respektive
länder. Sazonov var djupt oroad av
Wienregeringens
krigsförklaring
mot Serbien. Han var också
känd för sin pessimism och sina

snabba stämningsväxlingar. Han
hade just försäkrat att de ryska
mobiliseringsplanerna inte riktade
sig mot Österrike utan bara var
avsedda för att tillvarata Rysslands
intressen på Balkan.
Mitt under samtalet ringde telefonen.
En tjänsteman i utrikesdepartementet
meddelade att österrikiska kanonbåtar
på Donau hade börjat bombardera
Belgrad. Nu ändrades samtalstonen.

Sazonov lade ned luren och röt:
”Ni försöker bara vinna tid med
att låtsas förhandla, och ändå sätter
ni igång och bombarderar en värnlös
stad… Vad är det för mening med att
vi sitter och pratar när ni bär er åt så
där?” Szápáry gick sin väg, i upprörd
sinnesstämning. Sazonov stannade
på sitt ämbetsrum. Han fick inte
länge ha det lugnt. Klockan 19 kom
den tyske ambassadören Pourtalès
med Bethmanns varning att alla
ryska militära åtgärder måste utlösa
tysk mobilisering. (Jan Olof Olsson,
1914, sid 353).
Detta besked från BethmannHollweg till Sazonov hade, enligt
Olssons skildring, redan tidigare
vid åtskilliga tillfällen förts fram
genom Pourtalès, som då alltid hade
betonat att en tysk mobilisering
enligt generalerna i Berlin innebar
detsamma som en krigsförklaring.
Sazonov hade alltså blivit grundligt
förvarnad men tycks inte tidigare
ha tagit meddelandet på fullt allvar.
Nu gjorde han dock det, uppskärrad
som han var genom rapporten om
bombardemanget av Belgrad.
Han var säkert också medveten
om att både konseljpresidenten

(dvs premiärministern) Doumergue
och presidenten Poincaré nyligen
genom den franske ambassadören i
St. Petersburg hade påmint honom
om hans plikter enligt alliansen
från 1892: ”Frankrikes chans att
överleva i ett krig,” sade Doumergue
till sina närmaste medarbetare,
”berodde på hur snabbt det gick att
knuffa ut bundsförvanten i kriget.”
Ambassadören hade säkert inte
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glömt att i lämplig form framföra
den hälsningen till Sazonov, och
denne hade all anledning att komma
ihåg den eftersom den kom från det
finanscentrum av vars kontinuerliga
krediter den ryska statskassan var
beroende.
Nu följde ett skeende som fick
världsomfattande följder för framtiden
och var präglat av den yttersta
förvirring. Tsar Nikolaj II visste inte
tillräckligt mycket om det bedrövliga
tillståndet i den ryska krigsmakten
och gav, efter ivriga påtryckningar
från generalstaben, order om
mobilisering. Officerarna jublade,
men just då nåddes härskaren av ett
varnande brev från sin kusin Wilhelm
II och tog tillbaka befallningen,
en halv timme efter utfärdandet.
Då ingrep Sazonov, som hade
blivit övertygad om att kriget var
oundvikligt och måste förberedas så
snabbt som möjligt. Han fick audiens
hos tsaren och lyckades övertala
denne att ännu en gång ändra sitt
beslut. Sent på kvällen den 30 juli
1914 började de röda plakaten om
allmän mobilisering klistras upp på
husväggarna i St. Petersburg.
Därmed hade den tyska ledningen

fått slutgiltigt besked om det tvåfrontskrig som förestod.
Rikskansler Bethmann-Hollweg,
som energiskt hade drivit på ÖsterrikeUngern att gå i krig mot Serbien
oavsett riskerna, tycks nu ha gripits
av ångest. Han visste att han kunde
komma att bedömas som en av
de politiker som hade drivit fram
kriget, och försökte nu i sista stund
att framstå som fredsvän. Genom

Pourtalès sände han den 31 juli
till Sazonov ett ultimatum som
krävde ett omedelbart återkallande
av den ryska mobiliseringen inom
48 timmar. Men tsaren kunde ju
inte ändra sitt beslut en tredje gång.
Bethmann-Hollweg fick inget svar,
och då tidsfristen löpte ut gav den
tyske kejsaren order om mobilisering
av den tyska krigsmakten, den 31 juli
1914 klockan fem på eftermiddagen.
Wilhelm visste vad den ordern
betydde, och befann sig i själva
verket i full panik. Han hade
uppmuntrat Österrike-Ungern till
hårdast möjliga åtgärder mot
Serbien, han hade i intervjuer och
statsförhandlingar gång på gång gjort
kaxiga uttalanden om Tysklands
stormaktsposition, och han hade
med största energi ända sedan 1897
drivit på det väldiga flottbygget för
att tävla med Storbritannien. Men
när hans teatraliska framträdanden
hotade att leda till öppet krig eller
andra obehagligheter, vek han alltid
undan. Så även nu. Den här gången
ville han inför historien framstå
som en fredsstiftare – i väster. Ett
telegram från Lichnowsky, den
tyske ambassadören i London,

tycktes ge honom möjlighet att
påta sig den rollen. Den brittiske
utrikesministern, lord Grey, hade i
en paus i ett kabinettssammanträde
ringt upp Lichnowsky och gett ett
besked som denne uppfattade så
här: ”Ifall vi inte anfaller Frankrike,
kommer England att förbli neutralt
och garantera Frankrikes neutralitet.”
När kejsaren fick höra detta, greps
han av lyckokänslor. Han kallade

på den tyske överbefälhavaren,
Helmuth von Moltke, talade ivrigt för
en snabbt uttänkt radikal förändring
av den minutiöst genomarbetade
Schlieffenplanen: ”Nu kan vi gå i
krig mot Ryssland ensamt. Vi låter
helt enkelt hela armén marschera
österut!”
” ’Ers majestät’, sade Moltke
till sin härskare, ’det är ogörligt.
En miljonarmés uppmarsch kan
inte improviseras. Om Ers majestät
insisterar på att förflytta hela armén
österut, kommer det inte längre att
vara en stridsberedd armé utan en
desorganiserad massa av beväpnade
män utan möjligheter till underhåll´”   
(Tuchman, Augusti 1914, sid 86 ff).
Trupptågen mot Belgien och
Frankrike var i full gång, I väntan på
ett brittiskt fredsinitiativ började nu
kejsaren ge order som hejdade en del
av järnvägstransporterna. Han krävde
genom en utsänd adjutant att Moltke,
som under tiden hade återvänt till
sitt chefsrum i generalstaben, skulle
medunderteckna hans befallning.
Moltke var känd för sin lojalitet mot
kejsaren, men hade också vid behov
markerat en självständig hållning.

Nu kunde han inte annat än vägra
sin underskrift. Han var förtvivlad,
kastade sin penna framför sig på
bordet utan att skriva och bröt upp.
Några timmar senare kallades
han tillbaka till kejsaren. Denne
hade från ambassadör Lichnowsky
fått ett telegram som meddelade
att Storbritannien inte hade lovat
någonting och att inga initiativ var
att vänta från London.
Lord Grey, den brittiske utrikes
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ministern, hade under sin långa
tjänstgöring utbildat en avsevärd
förmåga att i kvistiga situationer
lämna otydliga besked som tillät
olika tolkningar, och det var vad som
under dagen hade hänt.
Det var sent på kvällen. Wilhelm,
som redan hade gått till sängs, hade
kastat på sig en uniformskappa
över nattdräkten. Han var djupt
nedslagen, och gav nu Moltke fria
händer att dra i gång kriget i enlighet
med Schlieffenplanen. De tyska
militärtågen fick rulla vidare, och
överskred snart gränserna till Belgien
och Frankrike. Under de närmaste
dagarna utfärdades de ömsesidiga
krigsförklaringarna.
Krigets gång, Ludendorffs
illusioner och det tyska nederlaget
I alla stormakter hade generalstaberna
planerat för väldiga offensiver. Dessa
misslyckades genomgående. En
huvudorsak var kulsprutorna. Deras
eld strök fram utmed markytan i
långa skurar och tog liv eller hälsa
från hundratusentals soldater som
ofta blev liggande i väldiga högar
framför kulsprutenästena, döda eller
levande. Det skeendet fortsatte i
åratal.

Första världskriget blev i väster
ett defensivkrig, där försvaret fick
huvudrollen. För att överleva var

soldaterna tvungna att gräva ned
sig i skyttegravar som skyddades av
uppkastade jordhögar krönta med
taggtrådshinder där mängder av
angripare fick hänga kvar – somliga
levde fortfarande.
Avgörande blev striderna på

västfronten. Fransmännens framryckning
vid södra Rhengränsen hej
dades,
tyskarnas genom Belgien och norra
Frankrike likaså. Varje försök till
offensiv inleddes genom ”stormeld”
med oerhörda artillerisalvor som
pågick i minuter, timmar eller
hela dygn. Allt fler, allt grövre
kanoner sattes in. Avsevärda delar
av civilbefolkningen tjänstgjorde
i ammunitionsfabrikerna på bägge
sidor. Förlusterna i människoliv
tycks ha varit större än i något av
de föregående krigen i nyare tidens
historia. År 1916 stupade vid Verdun
ungefär en halv miljon fransmän och
lika många tyskar, och vid Somme
drygt 400 000 britter, 200 000
fransmän och 650 000 tyskar. Trots
detta förblev fronterna i väster i stort
sett orubbade. De flyttades nästan
aldrig mer än 10 km på något ställe,
ända fram till våren 1918. Ententens
stridsvagnar och de ömsesidiga
gasangreppen gjorde striderna ännu
mer omänskliga, men ändrade inte
krigsläget i stort.
I öster gick det bättre för de tyska
arméerna. För Ryssland blev kriget
katastrofalt. Dess ledare hade lockats
till angrepp trots otillräckliga för

beredelser. De väldiga tyska segrarna
1914-15 vid Tannenberg och de
Masuriska sjöarna upplevdes i
Tyskland som en stor tröst och ingav
hopp om en kommande överföring
av trupper till västfronten för att där
vinna en avgörande seger.
Framgångarna i Ryssland tillskrevs allmänt de två befälhavarna
Paul von Hindenburg och Erich von
Ludendorff. De hade tillsatts av över-

befälhavaren Helmuth von Moltke
innan denne genom sjukdom efter
nederlaget vid Marne, hade tvingats
träda tillbaka.
Hindenburg var en duglig,
pensionerad general av traditionellt
preussiskt snitt. Hans insatser i den
direkta krigföringen var och förblev
begränsade, men hans gestalt och
uppträdande passade väl in i den
tyska krigspropagandans bild av
honom som den trygge, orubblige
och ändå gemytlige fältherren i öster.
Erich von Ludendorff hade ett
egendomligt livsöde. I krigets
inledningsskede var han en
temporärt tjänstledig överste som
hade medverkat mycket aktivt i
förberedelserna för erövringen av
den belgiska industristaden Liège
och dess betydelsefulla fästning.
Chefen för de infanteribrigader
som skulle inta Liège stupade, och
Ludendorff, som följde med som
sakkunnig åskådare, tog befälet över
hela styrkan. I tron att han framför
eller i fästningen skulle påträffa en
tysk truppavdelning åkte han till ett
av citadellen i en rekvirerad belgisk
bil, men hittade inte en enda tysk
soldat där. Han bultade på porten

till bunkern, och den öppnades.
Genom sitt oerhört beslutsamma
uppträdande åstadkom han att de
några hundra belgiska soldaterna
med officerare, som fanns därinne,
gav sig åt honom. Därmed kunde
hela fästningskedjan snabbt erövras.
Denna ”kupp i Liège” bekantgjordes
med stora rubriker i den tyska pressen
som ett hjältedåd utan like, och
därefter var Ludendorff en berömd

person. 1916 utnämndes Hindenburg
till överbefälhavare för hela den
tyska krigsmakten, och Ludendorff
till hans närmaste medhjälpare.
Österrike-Ungerns situation
De tyska segrarna i öster berodde
delvis på att den ryska generalstaben
i krigets inledningsskede betraktade
den stora österrikisk-ungerska armén
som mycket mindre farlig än den
tyska och satsade alla tillgängliga
resurser på ett samlat angrepp mot
Habsburgsrikets nordöstra hörn
Galizien. Det blev den enda ryska
framgången i kriget och ledde till
så stora österrikiska förluster att
Donaumonarkins militära kapacitet
blev allvarligt och varaktigt
försvagad.
I maj 1915 ställdes ÖsterrikeUngern inför ännu ett svårbemästrat
problem. Den italienska krigsmakten
gick till angrepp. Italien hade tidigare
varit allierat med centralmakterna
men av ententeledarna blivit
lovat att efter kriget erhålla en del
eftertraktade landområden, bland
annat Sydtyrolen, och därför bytt
sida. Striderna fördes till stor del i
bister köld och svindlande alpterräng

och blev för soldaterna på ömse
sidor minst lika påfrestande som
ställningskriget på västfronten.
I november samma år avled kejsar
Frans Josef efter ett 58-årigt makt
innehav. Han ersattes han av den
mördade Frans Ferdinands brorson,
Karl, som blev imperiets nye kejsare
med namnet Karl I. Hans fortsatta öden,
och hela det österrikiska imperiets,
skall skildras i annat sammanhang.

Den nya tyska strategin
De två bundsförvanterna var på väg åt
var sitt håll: den österrikisk-ungerska
krigsmakten försvagades, den tyska
tycktes bli allt starkare.
Genom sin djärva, ibland våg
halsiga strategi och sin enorma
beslutsamhet blev Ludendorff snart
Tysklands
verklige
krigsledare.
Med Hindenburgs hjälp kunde han
genomdriva åtgärder som egentligen
var desperata och påverkade hela den
fortsatta världspolitiken på ett sätt som
kunde bli ödesdigert.
Genast efter krigsutbrottet hade
den brittiska krigsflottan etablerat en
blockad som spärrade av Tysklands
Nordsjökust och därmed en mycket
stor del av dess utrikeshandel. Den

tyska ledningen svarade med ett
gradvis intensifierat ubåtskrig. I sin
nya befattning genomdrev Ludendorff
en ytterligare skärpning som innebar
att ubåtskriget blev ”totalt”: från
och med 1 februari 1917 kunde alla
fartyg, även civila, som var på väg
från och till Storbritannien, angripas
med ubåtstorpeder. Ludendorff
visste mer än väl att attacker av det
slaget otvivelaktigt skulle medföra
en snabb krigsförklaring från det

med England nära förbundna USA:s
sida. Han utgick emellertid från
att de sänkta tonnagemängderna
mycket snart skulle bli så stora
att öriket genom allmän svält
skulle tvingas att kapitulera, innan
USA hade hunnit mobilisera sina
krigsresurser. Händelsernas gång
blev dock en annan än den han hade
räknat med. Många handelsfartyg
sänktes, men också åtskilliga tyska

ubåtar – genom sjunkbomber och
andra nya hjälpmedel som sattes
in av brittiska och amerikanska
krigsfartyg i förening. Ubåtskrigets
huvudsakliga resultat blev att USA,
som hittills i enlighet med den
bekanta Monroedoktrinen hade
hållit sig utanför den europeiska
stormaktspolitiken, nu gav sig in i
den med full kraft.
Ryska omvälvningar
I april 1917, då USA förklarade krig
mot Tyskland, var Ludendorff i full
färd med nästa stora initiativ: att i
Ryssland söka installera en ny regim
i den numera till Petrograd omdöpta
huvudstaden, tvinga den till ett fredsslut och därmed frigöra tillräckligt
stora truppstyrkor för att äntligen
kunna vinna seger på västfronten.
Den tyska generalstaben hade ända
sedan krigets början planerat att i samverkan med oppositionella rörelser i
Ryssland kunna försvaga dess ledning
genom att störta tsarväldet. Genom
marsrevolutionen öppnades möjlig
heter som knappast någon hade anat.
Hungrande folkmassor trängde
in i duman (riksdagen) och andra
officiella institutioner, hjälpta av

upproriska soldater. Tsaren, som nyss
hade avrest till fronten, abdikerade.
En provisorisk regering bildades och
avvecklade den föråldrade tsaristiska
administrationen redan innan ett
nytt förvaltningssystem hade hunnit
skapas. Ett växande kaos utbröt.
Samtidigt vidgades yttrandefriheten
alltmer. Olika politiska riktningar
kämpade med alla medel, ibland
våld, om makten över opinionen.
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Trots oordningen förklarade sig
den ryska regeringen beredd att
fortsätta kriget. En starkt bidragande
orsak var säkert att president Wilson
i USA hade mottagit nyheten om
revolutionen med entusiasm och
utlovat finansiellt stöd till den nya
regimen – under den självkara
förutsättningen att den höll fast vid
sina förpliktelser mot ententen, dvs
förde krig mot tyskarna.
Den enda politiska riktning
i Ryssland som till varje pris
ville sluta fred med Tyskland var
kommunistpartiet (”bolsjevikerna”).
Dess främsta medlemmar levde
ett fattigt och undanskymt liv som
landsflyktingar i Schweiz, under
ledning av den oerhört dynamiske
men föga resurstarke Lenin. Denne
räknade inte med att kunna återvända

till Ryssland under de närmaste åren,
och tycks ha varit beredd att i värsta
fall stanna utrikes under resten av sitt
liv. Men han var en rättrogen marxist
och verkade efter förmåga för sitt
stora mål: att få slut på det pågående
kriget så snart som möjligt och
sedan dra i gång ett internationellt
klasskrig mellan proletärer och
förtryckare – alltså en begynnande

världsrevolution. Det var i det
sammanhanget han hoppades nå ett
etappmål: en temporär rysk-tysk
fredsuppgörelse.
Ludendorff och hans meningsfränder i den tyska generalstaben var
övertygade om att Lenin och hans
medarbetare skulle kunna förmås
att tjäna deras syften, och visste att
bolsjevikerna för närvarande inte såg
någon praktisk möjlighet att åter

vända till Ryssland (det var livsfarligt
att färdas med båt över Nordsjön på
grund av den brittiska blockaden,
och de var yrkesrevolutionärer som
inte trodde att de kunde få bo någon
annanstans än i det neutrala och lugna
Schweiz).
Den tyska militärledningen erbjöd
Lenin och hans partikamrater den
hjälp de behövde: ett ”exterritoriellt”
tåg vars passagerare inte måste
genomgå någon passkontroll under
sin skyddade färd genom Tyskland.
Regeringen i Berlin tycks dessutom
ha lovat ekonomiskt bistånd genom
lämpliga kanaler. Lenin blev itänd och
ville ta den chans som tillhandahölls.

I ett stormigt sammanträde med
tveksamma partimedlemmar yttrade

han: ”Om de tyska kapitalisterna
är så dumma att de hjälper oss till
Ryssland, så får de stå sitt kast. Jag
antar anbudet. Jag reser.” Så fick
han med sig en rad inflytelserika
kamrater.
Den världshistoriska resan startade
från Zürich den 9 april 1917, fortsatte
från Sassnitz med båt över Östersjön
och tåg genom Sverige och Finland
och slutade på bangården i Petrograd
sju dagar senare. Efter de officiella

välkomsthälsningarna
klargjorde
Lenin i ett avskilt möte med sina
anhängare i ett ”åskliknande” tal

att han siktade på en bolsjevikisk
diktatur utan att kompromissa med
något av de andra partierna. Under de
följande månaderna agiterade Lenin,
med fortsatt stöd från Tyskland,
hänsynslöst genom brandtal, gatu
demonstrationer och upplopp för
en ny samhällsform som skenbart

var demokratisk men i praktiken
syftade till och innebar en enorm
effektivisering av det traditionella
ryska enväldet.
Men händelsernas gång blev en
annan än Lenin och Ludendorff hade
förutsett.
I den provisoriska regeringens
offentliggjorda planering ingick en
jordreform som innebar att bönderna
på ytterst fördelaktiga villkor skulle
kunna överta åkerjord från dess
hittillsvarande adliga ägare. För att
dra största möjliga nytta av projektet
återvände nu ungefär en miljon
deserterande bönder till sina byar
från armén som därmed blev mycket

Den provisoriska regeringen
var hårt pressad. Den blev alltmer
impopulär
och
attackerades
ursinnigt av bolsjevikerna genom
gratistidningar och andra trycksaker
och genom fortsatta massmöten.
Justitieministern
svarade
med
att framlägga en del av de bevis
han kunde förete för att allt detta
finansierades av den tyska regeringen.
Utrikesministern i Berlin, Richard von
Kühlmann, sammanfattade det som
hänt i december 1917 i några nyktra
och helt trovärdiga formuleringar:
”Det var inte förrän bolsjevikerna
från oss fått en stadig ström av medel
genom olika kanaler och under skilda

nu en ohämmad fraternisering
(förbrödring) mellan meniga krigare
som nyss hade beskjutit varandra.
Verkligt ömsesidigt folkhat hade
tydligen varit mindre vanligt än
krigsledarna på ömse sidor hade
räknat med och främjat. Det finns
roliga foton som dokumenterar hur
tyskar och ryssar dansar med varann
och uppenbart trivs tillsammans.

se bolsjevikerna som landsförrädare.
En del av de utpekade partiledarna
gick under jorden, bland dem Lenin
som under en tid tillsammans med
Zinovjev levde i en hydda på den
finska sidan av gränsen. De var
förklädda till lantarbetare. Polisen
jagade och arresterade bolsjeviker,
deras viktigaste tryckeri förstördes
och deras publikationer fick inte
spridas vid fronten. (Den amerikanske

försvagad. Medan detta pågick
inträffade i Petrograd en amerikansk
delegation som i Wilsons uppdrag
krävde en rysk storoffensiv som en
nödvändig förutsättning för fortsatt
bistånd. De ryska soldaterna var
alldeles för få och för uttröttade
för sådana operationer, men den
provisoriska regeringen behövde
pengar och gav order om angrepp.
Efter några veckor kom den
oundvikliga katastrofen. Väldiga
mängder av ryssar stupade eller gav
sig till fånga. En vapenvila ingicks.
Längs hela fronten följde
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etiketter som de blev i stånd att bygga
upp sitt huvudorgan, Pravda, för att
genomföra energisk propaganda och
i avsevärd utsträckning bredda den
ursprungligen smala basen för sitt
parti.” (Enligt en seriös källa kan det
tyska finansiella stödet sammanlagt
ha uppgått till mer än 50 miljoner
guldmark.)
Tidningsskribenter och regerings
trogna folktalare i Ryssland tog ivrigt
till sig den sensationella nyheten och
gjorde det mesta möjliga av den.
Allt fler läsare och åhörare började

historikern Alan Moorehead hävdar
att Ryssland vid den tiden i slutet
av juli 1917, hade sin sista chans att
slippa bli kommunistiskt.)
( I nedanstående avsnitt om Lenin
och den ryska revolutionen fram till
rubriken Freden i Brest-Litovsk har
vi inte kunnat avgöra vad som är citat
och vilka verk som citeras. MH:s,
RE:s och TA:s anmärkning)
Lenin hade i god tid organiserat
en privatarmé som han kallade Röda
gardet och som var direkt underställd
hans parti och därmed honom själv.
Den fick senare namnet Röda Armén.
Bolsjevikerna såg sig naturligtvis inte
som förrädare utan som landets enda
tänkbara räddare. Allt fler frivilliga
strömmade till, och gardet blev till
en maktfaktor. Den underjordiska
agitationen bland regeringstrupperna
fortsatte, så gott det gick. Från sina
gömställen manade Lenin genom
olika budbärare frenetiskt till
förberedelser för en militärkupp.
De dolda tyska bidragen hade fortsatt
att strömma till. Bevarade dokument
i arkiven från Wilhelmstrasse visar
att Ludendorff den 25 september
uppmanade
utrikesdepartementet
att ”stödja bolsjevikerna med alla
medel – också de mest radikala”.
Uppmaningen får ses som en order ...).
Den kanske viktigaste orsaken till
bolsjevikernas återhämtning var den
provisoriska regeringens avtagande
auktoritet efter sommarens militära
katastrof; dess befallningar igno
rerades ofta. De lojala skyddstrupper
som kallades till Petrograd infann sig
inte …).
Den bolsjevikiska statskupp som

genomfördes i början av november
1917 var inte baserad på något slags
allmän ”folkvilja” utan på en klyftig
planering. Lenin hade återkommit
till Petrograd med skägget avrakat
och ansiktet bandagerat som för ett
tandläkarbesök. Den 6 november,
enligt västerländsk tideräkning,
ockuperades
järnvägsstationerna;
post-, telegraf- och telefonkontor,
banker och broar besattes av utvalda
kommunister, som nästan inte mötte
något motstånd. I Vinterpalatset,
tsarernas luxuösa residens under
den kalla årstiden, som nu hade varit
regeringssäte, väntade ministrarna in
i det sista på en undsättning som inte
kom; ”de småpratade apatiskt, talade
med vänner på telefon och tog en
och annan tupplur, med överrockarna
på. – När bolsjevikernas trupper inte
längre mötte något motstånd, tog de
sig in i byggnaden genom de öppna
fönstren och de olåsta portarna mot
Neva. Sedan översvämmade de
det väldiga huset, plundrade och
vandaliserade.” (Pipes, Den ryska
revolutionen, sid 175) Ministrarna
arresterades och bortfördes, och
Lenin lät över hela Ryssland per
telegraf högtidligen förkunna, att den

högsta regeringsmakten i Ryssland

hade övertagits av revolutionärerna.
Därmed hade den tyska ledningen
uppnått ett länge planerat mål: ett
fredsfördrag som enligt internationell
statsrättslig praxis kunde under
skrivas av en rysk regering. Men

denna hade inte tillkommit genom
en folklig revolution utan genom
en statskupp och var nu mycket
svag. Medborgarna vågade ännu
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rösta fritt. I det i slutet av november
1917 genomförda valet till en
konstituerande församling, som
skulle ge Ryssland ett lagenligt
statsskick, fick bolsjevikerna mycket
högt räknat bara ca 29 procent
av rösterna. Den som utformade
fredsvillkoren var Ludendorff, som
emellertid var fullt upptagen av
operationerna på västfronten och i
fredsförhandlingarna representerades
av den tyske utrikesministern Richard
von Kühlmann.
Freden i Brest-Litovsk
Den så kallade freden i Brest-Litovsk
(som låg i Vitryssland nära gränsen
till Ostpreussen) slöts 3 mars 1918.
Den ryska delegationen leddes av
Leo Trotskij. Han gjorde så mycket
motstånd han kunde mot fredsvill-

koren, utan att åstadkomma något
nämnvärt. Den tyska armén gick
till offensiv, erövrade snabbt stora
delar av Ukraina och hela Estland
och Lettland, närmade sig Petrograd
och gjorde därmed slut på diskussionerna. Bolsjevikerna fick ge sig.
Av fredsdokumentet framgick att
Ryssland (om Sibirien borträknades) skulle förlora en fjärdedel av sin

landyta, en tredjedel av sin åkerjord,
79 procent av sin järnproduktion, 89
procent av allt kol som frambragtes,
och 56 miljoner av sina invånare.
Lenin brydde sig inte ens om att
läsa fördragstexten. Han var helt
övertygad om att världsrevolutionen
skulle komma snart och vända upp
och ned på alltsammans.
Tills vidare såg det ut som om
Ludendorffs uppläggning kunde

bli mycket framgångsrik. Ungefär
en miljon man kunde överföras till
västfronten. Nya taktiska grepp
hade inövats, och med en inledande
numerär överlägsenhet startades
den drömda offensiven den 21
mars 1918. För första gången sedan
oktober 1914 kom fronten i rörelse,
och började förskjutas västerut.
Men freden i Brest-Litovsk hade
mött protester i stora delar av världen.
President Wilson i USA blev ursinnig.
I ett tal den 6 april i Baltimore sade
han: ”Jag antar utmaningen. Tyskland
har än en gång sagt att styrkan och
enbart styrka skal avgöra om rättvisa
och fred skall härska människor
emellan. [ … ] Därför skall vi svara
endast genom att mobilisera styrka,
styrka utan förbehåll eller gräns,
den rättvisa och triumferande styrka
som gör rätten till lag i världen och
krossar all självhärlig maktlystnad.”
Den påbörjade amerikanska upp
rustningen påskyndades till det
yttersta. I juli kom västmakternas
stora motangrepp med ofantliga
amerikanska insatser av trupper och
förnödenheter. Den 8 augusti följde
Tysklands ”svarta dag” då tusentals
uttröttade och uthungrade soldater

flydde eller gav sig fångna. Stora
förband upplöstes. Nu försköts
fronten obönhörligt åter österut, trots
att huvuddelen av den tyska armén

ännu gjorde segt motstånd.
Även om läget verkade hopplöst,
vägrade Ludendorff att ge upp. Han
tänkte ut en plan som ändå skulle
kunna leda till en tysk slutseger.
Wilson hade ju i sina fjorton punkter
fogat in ett försonligt avsnitt om

Tyskland, och antytt att västmakterna
kunde
förhandla
med
dess
representanter om fredsvillkoren. Här
såg Ludendorff en chans till räddning.
Hans plan gick ut på att hänvända sig
till Wilson, anhålla om vapenvila och
be honom leda hela fredsprocessen.
För att få honom välvilligt stämd
borde Tyskland förklara sig villigt att
införa ett parlamentariskt styrelsesätt,
dvs låta riksdagen utse regering i
enlighet med folkviljan som den
kommit till uttryck i allmänna val.
Med andra ord: Tyskland borde
ansluta sig till Wilsons appell att
acceptera principen om nationernas
självbestämmanderätt.
Planläggningen var självfallet rent
taktisk. Ludendorff trodde inte alls
på nationers möjlighet att utforma
sina länders öden, men desto mer på
fältherrars.
Ett centralt inslag i hans tankegång
var att anhållan om vapenvila skulle
framföras av en civil politiker som
kunde uppnå att den tyska armén
fick dra sig tillbaka från frontlinjen,
äta sig mätt och vila upp sig. Sedan
skulle den med friska krafter kunna
bryta mot alla överenskommelser
som träffats, börja slåss på nytt

och vinna kriget. På så vis skulle
generalstaben, och därmed dess
ledning under folkets jubel kunna
återta styret över Tyskland. De mjuka
civilisterna i samhällstoppen skulle
göras maktlösa.
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V. Fredssträvanden av
olika slag

Steiners liv och arbete hade redan
före kriget gått in i en ny fas. I samråd
med ledningen och medlemmarna i
Antroposofiska sällskapet hade han
under våren 1913 bestämt sig för att
gestalta ett nytt centrum för rörelsen i
Dornach i norra Schweiz där han hade
blivit erbjuden en mycket vackert
belägen byggnadstomt på en kulle
i Juraområdet. Anläggningen fick
småningom namnet Goetheanum.
Bygget i Dornach
Stora delar av huvudbyggnaden
utfördes i trä. Dörr- och fönsterkarmar,
pelare, arkitraver, kapitäl och socklar
snidades för hand. Människor från
sammanlagt 17 nationer deltog i
arbetet. Många av dem hörde hemma
i länder som från och med början av
augusti 1914 låg i krig med varandra.
Att trots alla hinder hålla fast vid
och såvitt möjligt fullfölja den
ursprungliga planen kom att bli ett
arbete för fred – i mycket liten skala.
Hur byggnadsarbetet i Dornach
gick till har beskrivits i en rad
läsvärda hågkomster. Här åberopas
särskilt den ryska konstnärinnan
Assja Turgenieva, eftersom hon
så koncist och tydligt har skildrat
de allvarliga mänskliga problem
som uppstod och även hur Steiner
och hans medarbetare småningom
lyckades komma till rätta med dem.
Somliga medarbetare var yrkes
mässigt utbildade för en eller annan
konstart och vana vid konstnärligt

fysiskt arbete. De hade goda
förutsättningar för att klara sina
uppgifter. Andra var oerfarna och
behövde anvisningar och hjälp av
olika slag. En del av de medverkande
kunde bidra till sitt uppehälle med
egna besparingar, andra var helt
beroende av de sparsamma förmåner
som tillhandahölls i form av enkelt
boende och enkla måltider. Någon
egentlig
arbetslön
utbetalades
bara i speciella nödsituationer.
Medarbetarskaran var alltså mycket
heterogen men hölls samman genom
sin verksamhet och sin entusiasm.
Hela arbetet leddes av Steiner som
fick behövlig hjälp av fackkunniga
specialister men också själv påtog
sig en rad praktiska konstnärliga
uppgifter. Han visade manuellt
hur trävirket borde snidas, hur
rörelserna i den av honom skapade
nya konstarten eurytmi kunde
utföras, han genomförde en del av
de takmålningar han hade skisserat
och snidade egenhändigt några
speciellt viktiga delar av den nio och
en halv meter höga träskulptur som
var avsedd att bli ett centralt inslag i
bakgrunden för hela scenrummet.
Att livet förändrades i augusti

1914 märktes självfallet överallt i
de krigförande staterna men också
i det neutrala Schweiz och inte
minst i Dornach som ligger i landets
nordligaste del, tätt invid gränsen
mellan Frankrike och Tyskland.
Kanondundret i Elsass kom marken
i byggnadsområdet att skaka, dag
och natt. Somliga medarbetare
kände fortfarande starkt sin andliga
samhörighet, andra greps av misstro

mot varandra. De bildade nationella
grupper som höll ihop och började
isolera sig. Under måltiderna
utbröt ofta politiska gräl. Assja
Turgenieva beskriver grupperna så
här: ”Tyskarna tyckte att det var de
som hade rätt, för ryssarna var alla
regeringar lika dåliga, fransmännen
påmindes om sin revansch och
engelsmännen tycktes se ned på
alla de andra.” Fler och fler fick
order att infinna sig i hemlandet för
militärtjänstgöring och hamnade vid
någon frontlinje. De flesta stupade
eller blev svårt skadade. Majoriteten
av byggnadsarbetarna, som mestadels
var schweizare, kallades i väg för att
delta i gränsbevakningen.
Den reducerade skara konstnärer
som stannade kvar i Dornach ville
inte ge upp utan tog på sig ännu
mer arbete än förr. Många i kolonin
blev tröttare och tröttare, inte minst
på varandra. Till råga på allt blev
ekonomin alltmer osäker. Bygget
finansierades genom donationer
som dittills hade ansetts tillräckliga
för att färdigställa anläggningen. En
del av gåvomedlen hade emellertid
skänkts i form av värdepapper som
skulle säljas men hade gått ned i pris

på grund av kriget. Dessutom hade
några kostsamma misstag smugit sig
in i projekteringen, vilket upptäcktes
först nu.
Steiners medarbetare ansträngde
sig till det yttersta och gjorde stora
insatser för att kunna fullfölja
projektet men det allra tyngsta
ansvaret vilade ändå på honom själv,
eftersom han hade dragit i gång hela
verksamheten. Assja Turgenieva
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beskriver hur aktivt han deltog i de
fysiska mödorna: ”… när vi stod
med våra verktyg inför vårt arbete,
häpnade vi över doktor Steiners
uthållighet. Varje halvtimme tog vi
en paus med sår på alla fingrarna, och
det var som om en mus hade gnagt på
träet. Men han stod där i timmar på
sin låda och slog lugnt och rytmiskt
på mejseln … Det var som om han
var inbegripen i ett samtal med träet
eller avlyssnade ett skeende, och
formen arbetade sig alltmer fram ur
virkesmassan.” Genom sitt fysiska
arbete, sin positivt inriktade kritik,
sina mänskliga omsorger och inte
minst sina föredrag höll han modet
uppe hos dem som kunde fortsätta
arbetet.
En särskilt utförlig skildring
av Rudolf Steiners sätt att leda
verksamheten i Dornach härrör
från Assja Turgenievas make, den
kände ryske författaren Andrej Belyj
med det borgerliga namnet Boris
Bugajev. Han hade nyligen skrivit
sin genombrottsroman Petersburg
som publicerades i  hemlandet 1913
och blev omstridd men också fick
mycket beröm. Under arbetets gång
hade han och hans hustru lärt känna

Rudolf Steiner. Genom det mötet
förändrades hans liv. Han hade ett
labilt psyke med pendlingar mellan
intensiv litterär produktivitet och
djupa depressioner. Relationen till
Steiner blev en fast punkt i hans
oroliga tillvaro. Makarna flyttade
till Dornach och deltog ivrigt i det
mödosamma träsnidningsarbetet.
Belyj var naturligtvis, liksom
hustrun, starkt berörd av de

nationalistiska stämningar som
tidvis trasade sönder samarbetsviljan
inom antroposofkolonin. I sin
långt senare nedskrivna skildring
av de första krigsåren i Dornach
betonade han att Steiner i november
1914 höll en serie föredrag om den
europeiska kulturens utveckling
och särskilt framhöll de centrala
bidrag som härrörde från engelska,
franska, italienska, ryska och tyska
diktare, konstnärer, filosofer och
vetenskapsmän och som blev något
gemensamt för alla de nationer som
nu låg i krig med varandra, och för
hela Västerlandet. Belyj hävdade
att de föredragen ”slutgiltigt” ledde
till att ”den nationalistiska febern”
övervanns och arbetet kunde fortgå i
en fredlig stämning.
Men den beskrivningen var, som
strax skall framgå, inte slutgiltig. 1916 blev Belyj hemkallad för
tjänstgöring i den ryska armén. Han
beundrade Steiner men vantrivdes
i Dornach där han kände sig missförstådd och undervärderad. Han
sade farväl till sin hustru som han
hoppades att någon gång få återse
och färdades på en omväg genom
Västeuropa till Ryssland. Där blev

han befriad från krigstjänst men fick
inte utresetillstånd. Hans fortsatta
levnadsväg blev mycket växlingsrik
och ibland dramatisk.
Assja Turgenieva har skildrat det
som skedde i Dornach efter makens
avresa. Krigshändelserna ledde till
att de nationalistiska stämningarna
flammade upp på nytt bland de kvarvarande grupperna som då till största
delen bestod av kvinnor.

Steiner höll nu en serie föredrag
där han skildrade de andliga
bakgrunderna till folkhatet och till
hela det aktuella världspolitiska
skeendet. De frågor han tog upp var
mångskiftande och komplicerade
och kan av utrymmesskäl inte
behandlas här. Men det bör
framhållas att åhörarna blev djupt
berörda, allra mest när deras
eget folköde skildrades i ett stort
perspektiv. Föredragen bidrog till att
de nationalistiska känslostormarna
dämpades.
Patriotiskt
sinnade
människor från nationer som låg i
krig med varandra kunde fortsätta
att kamratligt och harmoniskt arbeta
tillsammans, vilket inte hörde till
vanligheterna i det dåtida Europa.
Eftersom arbetet kunde fortgå,
tillflöt nya gåvomedel som gav hopp
om en säkrad finansiering av hela
byggnadsprojektet.

Steiners fredsstävanden
Steiner var inte och ville inte bli poli
tiker. Men verksamheten i Dornach
blev en praktisk förberedelse i liten
skala för det samhällsinriktade
fredsarbete han nu kom att bedriva
inom ramen för sina övriga verksamheter.

Medan Goetheanumbygget oavbrutet
gick vidare fortsatte han tidvis, på
sällskapsmedlemmarnas uttryckliga
önskan, sin antroposofiska aktivitet i
Berlin och sina föredragsresor i det
övriga Tyskland och i Österrike, med
uppmärksamheten alltmer inriktad
på tidsskeendet.
Bredvid allt annat hade Steiner i

många år engagerat levt sig in i olika
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samhällsfrågor. Han hade 1888 under
ett halvår vikarierat som redaktör i
en kvalificerad politisk tidskrift och
därmed fått god inblick i de allmänt
debatterade tidsproblemen. Inom
den tyska sektionen av Teosofiska
samfundet hade han genom
föredrag och tidskriftsartiklar försökt
väcka medlemmarnas intresse för
grundläggande sociala problem som
de svåra konflikterna mellan olika
samhällsklasser och de väldiga men
helt olösta frågorna om krig och fred
i olika delar av världen – i regel dock
utan särskild framgång. Vad de flesta
av hans åhörare och läsare längtade
efter och verkligen tog på allvar var
nästan uteslutande hans skildringar
av översinnliga världar och av andlig
skolning i historia och nutid.
Före och under första världskriget
kom Steiner, utan eget åtgörande, i
kontakt med några personer som hade
en viktig roll i det aktuella politiska
skeendet.
Makan till överbefälhavaren för
den tyska krigsmakten hette Eliza

von Moltke. Hon var aktiv medlem i
Teosofiska samfundets tyska sektion
och sedan i Antroposofiska Sällskapet
men också mycket fängslad av läror

och spekulationer som härrörde från
helt andra ”ockulta” strävanden. Hon
hade emellertid särskild respekt för
Steiners insikter i både andliga och
jordiska sammanhang och lyckades
väcka ett visst intresse också hos
sin mycket upptagne make Helmut.
Denne var först ytterst skeptisk
mot antroposofin men ändrade
uppfattning sedan han tagit sig tid att
lyssna till några föredrag av Steiner

som ju var akademiskt utbildad.
Utan att ta några egna initiativ till en
närmare bekantskap blev denne flera
gånger inbjuden till makarna Moltke.
Diskussionen handlade till en början
uteslutande om andliga och aldrig
om politiska eller militära frågor.
Generalen fick småningom starkt
personligt förtroende för Steiner. I
början av kriget bad Moltke honom
om ett enskilt samtal. Det ägde
rum den 27 augusti i Koblenz,
där det centrala högkvarteret just
då befann sig. Steiner har betonat
att samtalet inte heller nu berörde
militära eller politiska problem
utan enbart handlade om mänskliga
frågor. Slaget vid Marne, som skulle
få stor betydelse för den fortsatta
krigföringen,
var
omedelbart
förestående. Moltke var, begripligt
nog, mycket hårt pressad. Hans
hälsotillstånd hade av läkare bedömts
som oroväckande, och dessutom hade
han blivit ytterst illa berörd av den
labilitet och de tvära omkastningar
som han upplevt hos kejsaren
omedelbart före krigsförklaringen.
Eftersom detta korta samtal i
Koblenz längre fram skulle komma
att spela en roll i den vidlyftiga

nationalsocialistiska mytbildningen,
är det befogat att här framhålla det
lilla man med säkerhet kan veta om

innehållet: Steiner gjorde av allt att
döma sitt bästa för att stärka Moltkes
självförtroende, men det är inte
säkert att han lyckades.
Ett par veckor efter nederlaget vid
Marne var Moltke både av hälsoskäl
och politiska orsaker tvungen att
avgå som överbefälhavare för

krigsmakten. Något senare berättade
han öppet för Steiner om de
händelser som hade utspelats kring
och genom kejsaren omedelbart före
den tyska krigsförklaringen och som
präglades av förvirring och inte alls
av den hänsynslösa krigsvilja som
utmålades av ententepropaganda.
Genom sin relation till Moltke
och hans maka kom Steiner i berör
ing med en officer som stod mitt i
en framgångsrik karriär i den tyska
krigsmaktens högsta administration.
Överstelöjtnant Hans von Haeften
hade tidvis varit adjutant hos
Moltke som tycks ha gett honom
en mycket positiv skildring av
Steiners intellektuella och mänskliga
kvaliteter. I samband med 1916
års maktskifte inom den högsta
krigsledningen hade von Haeften
blivit en av Ludendorffs närmaste
medarbetare. von Haeftens egna
politiska idéer tycks emellertid ha
varit helt andra än Ludendorffs –
han sympatiserade, förvånansvärt
nog, med åsikterna hos en del
framträdande sydtyska liberaler.

Planerna på en pressbyrå
På försommaren 1916 tog Steiner,

med stöd av Haeften, ett initiativ som
måste ses mot bakgrund av det rådande
krigsläget. Den tyska storoffensiven
vid Verdun och den brittisk-franska
vid Somme hade misslyckats och
inte lett till mer än massdöd, sorg
och ökat folkhat på bägge sidor. Men
västmakterna var bättre rustade att
bära förlusterna, framför allt genom
det växande finansiella stödet från
USA. Fler och fler välinformerade
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människor i de närmast berörda
länderna insåg att Tyskland hade
råkat i ekonomiskt underläge. Många
tyska politiker och journalister visste
vad det skulle innebära att förlora
kriget och framhöll med goda skäl
och i alla tonarter att deras nation
inte alls bar ”ensamskulden” till
krigsutbrottet. Men i väster fick de
inte mycket gehör. Ententeledarna
hamrade oavbrutet in sina teser om
att tyskarna hade börjat kriget, kränkt
Belgiens neutralitet, ödelagt stora
delar av sina grannländer och var ett
folk av militaristiska barbarer som
man inte kunde förhandla med utan
bara måste besegra och låta hungra
tills de betalade för den skada de
hade vållat – och fick ett enormt stöd
i sin tidningspress.
tyska
generalstaben
Den
diskuterade inte med fiender och
sysslade bara med krigföring. Den
tyska civila regeringen stödde
generalerna och gjorde inte mycket
för att bemöta ententepropagandan.
Steiner ansåg att de tyska ledarna
snarast borde bryta sin självpåtagna
tystnad. Han ville medverka till
en världsomfattande debatt om
krigsorsakerna, i och utanför

Tyskland. Han bodde i ett neutralt
land och planerade att i Zürich,
helst med tillstånd från Berlin,
starta en pressbyrå som kunde
sprida saklig information i så många
länder som möjligt, framhålla att
tyskarna fortfarande måste ses som
ett kulturfolk, och klargöra att de
kommande
fredsförhandlingarna
inte borde förberedas genom krigs
propaganda från ömse sidor utan

genom att noggrant och objektivt
undersöka krigets förhistoria och
alldeles särskilt händelserna i Berlin,
Petersburg, Paris och London i
slutet av juli 1914, dag för dag
och timme för timme. Han hade
själv intensivt studerat tillgängliga
dokument som belyste det skeendet
och var övertygad om att sådana
undersökningar skulle undanröja alla
teorier om en tysk ”ensamskuld”.
Han framlade sin idé för Haeften
som blev mycket intresserad och
inom kort reste till Zürich där han
drev förhandlingar och snart nådde
ett påtagligt resultat. Han meddelade
Steiner att denne omedelbart skulle
kunna bosätta sig i Zürich och börja
genomföra sin idé. Haeften tycks
ha varit övertygad om att den tyska
krigsledningen, med Ludendorff
i spetsen, skulle godkänna och
understödja projektet.
I sin Steinerbiografi har Christoph
Lindenberg betonat att planerna på
en mycket arbetskrävande pressbyrå
i Schweiz skulle ha väckt oro och
missnöje i Antroposofiska Sällskapet
– inte minst i Dornach där arbetet med
Goetheanumbygget var så beroende
av Steiners personliga ledning. Det

är säkert riktigt. Men de interna
invändningarna mot idén skulle snart
ha tystnat när man hade insett hela
vidden av dess framtidsmöjligheter.
Steiner skulle aldrig ha åsidosatt
arbetet i Dornach. Han skulle alltid ha
kunnat få all den hjälp han behövde
från kompetenta medarbetare i eller
utanför de närstående kretsarna, och
hans egen arbetsförmåga sågs bland
antroposofer som nästan obegränsad.

Projektet kunde ha lett till helt nya
möjligheter för de antroposofiska
verksamheterna att vinna gehör i
offentligheten – om det bara hade
kommit i gång.
Men det kom inte i gång. Redan
dagen efter sitt positiva besked var
Haeften tvungen att meddela att det
tyska högkvarteret – troligen Ludendorff själv – hade sagt nej, eftersom
Steiner var österrikare och det fanns
så många ”rikstyskar” som var ivriga
att få ett sådant uppdrag.
Hur Steiner reagerade är inte närmare bekant. Han kan inte ha sett
avslaget som riktat mot honom själv
– motiveringen till beslutet var ju
principiellt och vände sig inte mot
någon speciell person eller åsikts
riktning. Men han måste ha varit
djupt besviken. Han hade velat bidra
till en icke-hatisk, någorlunda rättvis
bedömning av det tyska folket, och
genom sin verksamhet i det neutrala
Schweiz skulle han ha kunnat knyta
internationella kontakter och erhålla
artiklar från skribenter i olika länder
som liksom han själv var angelägna

att bana väg för en bestående fred.
Men helt ville Steiner inte ge upp
sina samhällsinriktade strävanden.

När den ryska offensiven i juni 1917
hade brutit samman och soldaterna
på ömse sidor förbrödrade sig med
varandra, såg han en möjlighet till
en genomgripande ändring av den
dittills förda tyska krigspolitiken –
med sikte på ett verkligt närmande
mellan två folk som i det förflutna
hade haft en mångfald av täta
förbindelser med varandra. Han skrev
nu två ”memoranda”, Pro Memorior
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(PM), som skulle överräckas till olika
politiska makthavare av personer
som de knappast kunde låta bli att ta
på allvar.
De två antroposofiska medarbetare
som Steiner vände sig till i det syftet
och som åtog sig att hjälpa honom
var greve Ludwig Polzer-Hoditz vars
bror Arthur var kabinettschef under
den nye österrikiske kejsaren Karl I
som hade efterträtt Franz Joseph efter
dennes frånfälle, och greve Otto von
Lerchenfeld som var bayerskt riksråd
och arbetade vid sitt lands ambassad
i Berlin (traditionellt och formellt
var de tyska delstaterna själständiga
och hade sin egen representation i
huvudstaden).
Det bör kanske tillfogas att alla
de dåtida europeiska monarkierna,
inte bara i Tyskland och Österrike,
fortfarande brukade placera många
medlemmar av sin gamla aristokrati
på ledande poster i sin förvaltning,
eftersom dessa genom sin uppväxtmiljö och sin utbildning ofta var väl
förberedda för offentliga värv.
Lerchenfeld var faktiskt den
första person som fick del av den
syn på de stora internationella
samhällsfrågorna som Steiner hade

kommit fram till under krigets gång.
De idéer han mötte hos denne under
våren och försommaren 1917 gjorde
ett djupt intryck på honom, och
han ville gärna förmedla önskvärda
kontakter.
Kühlmann
En politiker som Steiner var särskilt
angelägen att komma i beröring
med var utrikesministern Richard

von Kühlmann som var utsedd att
spela en ledande roll i de förestående
förhandlingarna om en tysk-rysk
fred (Ludendorffs medverkan kunde
knappast påräknas eftersom han
var ständigt upptagen med att styra
Tyskland och dess krigföring från sitt
högkvarter vid västfronten). Genom
sin vänskap med Kühlmann både från
skoltiden och universitetsåren kunde
Lerchenfeld arrangera ett utförligt
samtal mellan denne och Steiner. Det
ägde rum i den bayerska ambassaden
vid en tidpunkt som inte kan dateras
exakt. Man vet bara att det måste ha
utspelats i augusti eller september
1917. Lerchenfeld deltog själv men
tycks knappast ha yttrat sig.
Inför sammanträffandet med
Kühlmann hoppades Steiner själv
fallet att denne skulle ha läst hans
PM i förväg. Men för säkerhets skull
inledde han diskussionen med en
kort muntlig sammanfattning av den
”tregreningsidé” han hade skisserat
i en form som ännu var preliminär.
Han framhöll att han hade kommit
fram till sitt synsätt bland annat
genom ett grundligt studium av
de östeuropeiska folken och deras
möjligheter till en fredlig samlevnad

och inte genom, exempelvis, de
orealistiska teorier som pacifisterna
hade utgått från ( jämför ovan
om fredrörelsens agerande vid
stormaktskonferenserna 1899 och
1907). Steiner hävdade i samtalet att
utrikesministern inför de stundande
förhandlingarna med Ryssland stod
inför ett avgörande val: att antingen
söka föra en verklig fredspolitik som
kunde bli ett fruktbart bidrag till

samhällsutvecklingen i världen, eller
också vänta tills idén om självstyrelse
för näringsliv och kulturliv i en oviss
framtid skulle kunna förverkligas
på långa och svåra omvägar, genom
revolutioner och stort elände.
Kühlmann var givetvis mycket
medveten om vad den av några stormakter framdrivna kapprustningen
hade betytt för krigsutbrottet. Han
tycks ha hållit med om att ett självstyrande näringsliv kunde vara en
väg till en bestående fred. Men han
visste också att han inte kunde agera
självständigt i de förestående förhand
lingarna. Han framhöll vänligt men
bestämt att han var beroende av andra
makthavare.
Vilka de makthavarna var har
mycket tydligt beskrivits av den
tyske historikern Golo Mann i hans
betydande och ofta citerade verk om
Tysklands utveckling under 1800och 1900-talen. Det var i främsta
rummet Ludendorff och under hans
ledning generalstaben, en rad ledande
företrädare för den tunga industrin
och nästan hela den inflytelserika
tyska överklassen. Alla riktade de sina
”giriga blickar” mot veteskördarna
som kunde hämtas från Ukraina

och oljan som kunde pumpas upp i
det östliga Kaukasusområdet invid
Kaspiska havet. De räknade med
snabba aktioner och vinster, och allra
främst med en omedelbar transport av
krigsvana veteraner till västfronten,
i tillräckligt antal för att genom
en oemotståndlig snabboffensiv
kunna säkra en slutseger i kriget
innan de välutrustade men oerfarna
amerikanska soldaterna hade landat i
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Frankrike och var stridsfärdiga.
En del välinformerade och besinn
ingsfulla österrikiska och tyska
bedömare förstod att den optimismen
var orealistisk. Till dem hörde
Steiner, - kanske   också Kühlmann
– allra innerst inne. Faktum är att
Kühlmann i juli 1918 tog ett steg
som onekligen var djärvt. Den stora
tyska offensiven hade, till synes
definitivt, hejdats utanför Paris. Varje
dag landsteg många nya välutrustade
amerikanska soldater i Frankrike.
Faran för ett tyskt nederlag på
västfronten, och därmed i hela kriget,
föreföll överhängande. Därmed
fanns ett visst utrymme för offentlig
kritik mot den tyska krigsledningen.

Kühlmann höll i riksdagen i Berlin
ett tal där han hävdade att det var
ofruktbart att bara sikta på militära
segrar och efterlyste ”nya politiska
metoder”. Då blev han på order
från Ludendorff omedelbart avsatt.
Man kan undra ifall det eventuellt
var Steiners rekommendationer
Kühlmann hade i tankarna – de
handlade ju odiskutabelt om nya
politiska metoder.
I vilket fall som helst fortsatte
Steiner i all tysthet att försöka verka

för fred. Hans för Arthur Polzer-

Hodit avsedda memorandum skrevs
på natten mellan 21 och 22 juli 1917,
det vill säga vid en tidpunkt då, under
några dagar, ett fredsslut mellan
Tyskland och den provisoriska
regeringen i Ryssland föreföll tänk
bart och förbrödringen mellan tyska
och ryska frontsoldater pågick som
bäst vid stilleståndslinjen.

Max von Baden
( Detta avsnitt har infogats här av
oss. Placeringen är osäker. MH:s
RE:s och TA:s anmärkning)
Steiner hoppades att tregreningsidén
skulle bli ett diskussionsämne
som kunde tas på allvar bland
parlamentariker, regeringsmedlemmar
och andra politiskt välorienterade
människor i Tyskland och Österrike,
kanske
småningom
även
i
Storbritannien och USA. Han var
övertygad om att något sådant var
möjligt bara om idén presenterades
av en person som var känd och ansedd
i den breda offentligheten i sitt eget
land och helst i stora delar av Europa.
Det var därför han hade sökt kontakt
med den tyske utrikesministern
Richard von Kühlmann i Berlin och
den österrikiske kejsarens rådgivare

Arthur Polzer-Hoditz i Wien, utan att
dock nå några påtagliga resultat.
I januari 1918 kom Steiner i nära
beröring med ännu en aktiv politiker,
nämligen Wilhelm II:s kusin,
tronföljaren i den tyska delstaten
Baden-Würtemberg,
Maximilian
(Max) von Baden. Denne var då
ännu inte en allmänt bekant offentlig
person, men uppskattad i en del

politiska kretsar i Tyskland och
troligen även i de västliga länderna
genom sina kraftfulla insatser i Röda
Korset för en humanitär behandling
av krigsfångar från ententarméer
som ofta for illa i sina fångläger och i
tvångsarbeten av olika slag.
Kontakten med prins Max
förmedlades genom överste Hans
von Haeften, vars karriär i den tyska
krigsledningen har skildrats i det

föregående, och även genom en av
Steiners medarbetare, den unge Hans
Kühn som hade varit frontofficer i
kriget och nu som blivande affärsman
ville verka för fred.
Eftersom Maximilian hade ut
tryckt en önskan att lära känna
Steiner sökte denne tillsammans
med sin maka upp Maximilian i hans
residens i Karlsruhe. Inga detaljer är
kända om det som då avhandlades,
men samtalet måste ändå ha gjort
ett visst intryck på prinsen, eftersom
denne före sin utnämning till tysk
rikskansler sökte upp Steiner för ett
nytt samtal (se nedan).
Att Max von Baden fick en så
framträdande post berodde säkert på
att han i enlighet med Ludendorffs
delvis hemliga planläggning var
den civila politiker som skulle
hänvända sig till president Wilson
och med dennes hjälp uppnå ett
vapenstillestånd som kunde ge den
tyska armén chansen att efter en
nödvändig vilopaus återuppta och
vinna kriget. Efter segern skulle
rikskanslern utan vidare kunna
skjutas åt sidan.
I vilken mån Steiner kände till
denna desperata plan är inte bekant.

I fall han genomskådade den, skulle
han efter alla sina föregående
iakttagelser om Ludendorffs politik
ha bedömt den som helt katastrofal.
I sitt andra samtal med Maximilian
framhöll Steiner tregreningsidéns
möjligheter att bidra till en
bestående fred. Han erbjöd sig att
vid behov tillhandahålla ett stort
informationsmaterial kring detta
ämne, och hade intrycket att prinsen
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var verkligt intresserad.
I sin bok om tregreningskampanjen
Dreigliederungszeit,
(Phil.-Anthr.
Verlag, sid 18) har Hans Kühn
berättat att Steiner förväntade
sig att rikskanslern redan i sitt
tillträdestal i riksdagen ”skulle ha
modet att proklamera tregreningen
som ett bevis för en djupgående
nyorientering om fredsberedskap hos
det tyska folket”. Steiner var mycket
spänd på innehållet i talet, när han
fick tidningen i sin hand. ”Men
där fanns ingenting som ens hade
kunnat tydas i den riktningen! Så
djupt uppskakad såg jag aldrig mer
Rudolf Steiner som när han upplevde
den besvikelsen” (a.a. sid 20, FC:s
översättning).
De bägge politiker som Steiner år
1917 i främsta rummet vände sig till
levde och verkade i två stormakter
som befann sig i totalt olika
situationer. Tyskland hölls samman
av en effektiv militärdiktatur med
starkt stöd i nästan alla kretsar.
Österrike-Ungern var en stat i full
upplösning. I det föregående har
beskrivits hur serberna var den
folkgrupp som vantrivdes allra mest
i det konservativa och auktoritära
Habsburgsväldet. Men också bland
de andra slaviska folken blev
oppositionen allt häftigare.

Österrike-Ungern som politiskt
experiment
Då Versaillesfreden slöts hade
ententens ledande politiker en
liknande inställning till ÖsterrikeUngern som till Tyskland. Donau
monarkin hade ju med sina

kanonbåtar inlett världskriget och
borde inte längre få vara en farlig
stormakt som måste delas upp vilket
knappast var möjligt med Tyskland.
De som tänkte så insåg kanske
inte helt tydligt att de två farliga
bundsförvanterna var så olika och
så länge hade varit i konflikt med
varandra.
Tyskland och Österrike efter 1848
Under det europeiska revolutionsåret
1848 organiserade de rika ungerska
storgodsägarna ett våldsamt uppror
mot den tyskspråkiga habsburgska
regimen. Reaktionen i Wien blev
också våldsam. Den relativt omtyckte
men i flera hänseenden svage kejsaren
uppmanades av ett i hast sammankallat
familjeråd att genast avgå, och lydde
omedelbart. Den efterträdare som
utsågs av rådet var plikttrogen,
arbetsam och ytterst konservativ.
Han såg sin kallelse som gudomlig.
Men han var bara 18 år gammal och
förstod snart att han inte kunde kväsa
revolutionen på egen hand, med
egna trupper, och vädjade om hjälp
från den ryske tsaren. Hjälpen kom,
och upproret kuvades med brutala
medel. Det glömde de magyariska

magnaterna och deras anhängare
inte i första taget. Så började Franz
Josephs 68-åriga kejsarbana med
dess ständigt fler och nya katastrofer.
Dittills hade Österrike haft en
klart dominerande roll i det politiskt
splittrade Tyskland. Nu såg Otto von
Bismarck och hans generaler i det
alltmer industrialiserade Preussen sin
chans att erövra makten i Tyskland
och startade 1866 ett krig mot det

skadskjutna Österrike för att nå
det målet. Det avgörande slaget
stod mycket snart vid Königgrätz  
(Sadówa) och resulterade i en
överlägsen seger för den ”preussiska
krigsmaskinen”. De blev inledningen
till det som kallas Tysklands enande.
Därmed växte en ny form av
nationalism fram i Tyskland, som
tillsammans med nederlaget i det
första världskriget i kombination
med Versaillesfreden fick svåra
följder för hela världen.
Här skall först beskrivas hur samhällsskicket i Österrike förändrades
genom det som hände vid Königgrätz
(Sadówa).
De ungerska magnaterna krävde
och uppnådde en kompromiss
(”Ausgleich”) som innebar att de
två härskarfolken fick totalmakten
i imperiet, trots att de stödde sig
på bara en minoritet av de vuxna
invånarna. I Ungern inrättades en

diktatur. Vid första världskrigets
utbrott hade bara en fjärdedel av
den vuxna manliga befolkningen
rösträtt. Parlamentet och den statliga
förvaltningen
behärskades
av
storgodsägarna med den ungerske
ministerpresidenten Istvan Tisza
i spetsen. Samhällsskicket gick ut
på att slovaker, serber och kroater
i regel skulle fortsätta att leva som
fattiga småbönder och ännu fattigare
bonddrängar och om möjligt ändå
känna sig som lojala ungerska
medborgare.
”Avnationalisering”
skulle åstadkommas genom att
skolbarn av slavisk härkomst fick
lära sig att tala och hjälpligt skriva
det magyariska språket med dess
komplicerade grammatik (tjugo
olika kasus). Att missnöjet med det
ungerska förtrycket blev allt häftigare
är inte svårt att förstå.
I den österrikiska riksdelen var

len var i minoritet bland invånarna. I
de tongivande kretsarna sågs slaverna
ungefär så som de svarta betraktades i
USA före inbördeskriget, det vill säga
som av naturen lata och loja men i
stånd att göra nytta i enkla arbeten,
om de bara leddes med tillräcklig
fasthet. (Ordet ”slavar” härstammar i
en del språk från ”slaver”.)
I den ungerska (”magyariska”)
riksdelen rådde en speciell form av

som jämbördigt med tyskan, och
ett tjeckiskt universitet inrättades i
Prag. Men en välutbildad, kompetent
tjeck kunde få en ledande post i den
statliga administrationen bara om
han helt och hållet anslöt sig till den
tyskspråkiga kultureliten. Personer
som tillhörde de andra slaviska
folken sågs i vida kretsar fortfarande
som ”mindervärdiga”.
Eftersom det politiska systemet i

speciell form av diktatur.
Själva grundidén med den kompromiss (”Ausgleich”) som avtalades
mellan Ungern och Österrike gick ut
på att de två härskarfolken skulle ha
det fullständiga herraväldet i var sin
del av imperiet, trots att de i bägge fal-
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situationen delvis annorlunda. Där
infördes, efter långvarigt krångel
med röstningssystemet, år 1908
allmän rösträtt för män. Inte heller
här var emellertid folken likställda.
Tjeckerna, som var särskilt talrika,
fick efter långvariga politiska strider
igenom att deras språk erkändes

den österrikiska riksdelen var liberalare än i den ungerska, blev förhandlingarna i dess parlament frispråkiga,
men också bråkiga och ibland rent
kaotiska. Regelrätta beslut kunde
ofta inte fattas. Detsamma gällde
i statsförvaltningen som tidvis var
nästan lamslagen genom de ständiga
konflikterna mellan österrikiska och
ungerska intressen.
Socialistiska, mer eller mindre
revolutionärt sinnade politiker fick
starkt gehör. Strejker och demonstrationer blev allt vanligare och ledde
ofta till svåra våldsamheter. Den
kände schweiziske historikern J R von
Salis konstaterade i sitt stora verk
om nyare tidens världshistoria att
det från och med sekelskiftet år 1900
i dubbelmonarkin pågick en ”allas
kamp mot alla” (del II sid 608 f).
Efter krigsutbrottet stärktes den
inre sammanhållningen i riket. Men
den ryska ledningen betraktade ändå
den mångnationella och därmed
splittrade österrikisk-ungerska armén
som mycket svagare än den tyska
och gick omedelbart till angrep med
så stora styrkor som överhuvudtaget
möjligt i Habsburgväldets nordöstra
hörn Galizien. Detta var gynnsamt för

den tyska krigföringen i Ostpreussen
men ledde till så väldiga österrikiska
förluster av manskap och materiel
att imperiets militära styrka blev
allvarligt och varaktigt försvagad.
Som tidigare framgått, ställdes
Österrike-Ungern inför svåra problem
under 1915 när dels Italien, tidigare
bundsförvant, gick till anfall söder
ifrån genom Alperna, och dels när
kejsar Frans Josef gick ur tiden.

Den 20 november 1916 avled
Frans Josef. Han hade dagen
innan som vanligt envist suttit
vid skrivbordet och avverkat sina
regeringsärenden, men denna gång
hade han inte blivit färdig. Han gav
order om väckning klockan halv
fyra nästa morgon för att komma i
gång och fortsätta arbetet, men då
kammartjänaren kom in låg kejsaren
död i sin enkla soldatsäng. Hans
68-åriga maktinnehav hade lett till en
kedja av ständigt nya besvikelser och
katastrofer. Men hans plikttrohet,
hans respektingivande gestalt och
hans en smula vemodiga vänlighet
hade gjort honom omtyckt bland
de allra flesta av hans undersåtar
och folkslag. Redan på sin dödsdag
ersattes han av den efterträdare han
hade utsett – en brorson till den
mördade ärkehertig Franz Ferdinand
som nu blev kejsar Karl I av ätten
Habsburg.
Karl var en välutbildad officer,
politiskt oerfaren men utrustad med
en vaken intelligens, ett vänligt
sätt och mycket stor förmåga
att få kontakt med de mest olika
människor. I sextonårsåldern hade

han lärt känna den nästan tjugo år
äldre Arthur Polzer-Hoditz. Trots
den stora åldersskillnaden tycks
de ha blivit goda vänner – och
förblivit det. Polzer-Hoditz var
uppvuxen i en högadlig familj vars
manliga medlemmar ofta anlitades
i rikets tjänst. Han hade haft en
självständig och inte helt oviktig post
i inrikesministeriet och tjänstgjorde
längre fram som kanslichef i
parlamentets (”riksrådets”) överhus.

Därmed blev han inte sällan inbjuden
till slottet Miramar vid Adriatiska
havets kust där Karl ofta och gärna
vistades. Eftersom riksrådet inte
hade varit inkallat under de första
krigsåren blev Polzers arbete i
kansliet inte alltför betungande. På
Karls önskan följde han ibland med
på de ”bildande resor” som denne
enligt familjetraditionen hade att
företa under sina gymnasieår.
Österrike som politiskt experiment
Då Karl I vid 29 års ålder plötsligt
blev kejsare försökte han tillämpa
ett regeringsprogram som inte
var särskilt detaljerat, men som
hade vuxit fram med hänsyn till
det politiska läget och den senaste
utvecklingen i Österrike-Ungern.
Frans Josef hade på sin ålders höst
gång på gång försökt att inom ramen
för det traditionella härskarsystemet
ge de slaviska folken en bättre
ställning än den de dittills hade haft.
Hans strävanden hade emellertid
mött så starkt motstånd från de
ungerska storgodsägarna och de
”alltyska” nationalisterna att det
mesta av planerna hade fått ges upp.
Men i de breda folklagren levde

minnet av hans gestalt ändå vidare
och var en samlande kraft i nästan
hela imperiet. Karl I upplevde detta
”övernationella” synsätt som en
central habsburgsk tradition, och
till den ville han knyta an. Mellan
Karl och Franz Joseph fanns dock
en grundläggande skillnad: den
gamle kejsaren trodde på ett fortsatt
auktoritärt härskardöme, den nye
på en frivillig samverkan mellan

kejsarrikets olika nationer som i
största möjliga utsträckning skulle
vara autonoma.
Arthur Polzer-Hoditz tycks ha
varit uppvuxen med det sistnämnda
synsättet och trodde att ÖsterrikeUngern kunde ha en viktig roll
i världen – genom att visa att
en
mångnationell,
tillräckligt
demokratisk statsbildning kunde
vara helt fredlig och politiskt
funktionsduglig. Inom den ramen var
han en övertygad monarkist.
Ganska snart efter sitt trontillträde,
i februari 1917, utnämnde kejsaren
Arthur Polzer-Hoditz till kanslichef
för kabinettet, en inre krets av
ministrar där man behandlade
inrikesärenden som berörde bägge
riksdelarna. ”Kabinettsdirektören”
– det var den officiella termen –
ledde sammanträdena och hade i
uppgift att ta del av önskningar,
krav och klagomål från olika håll i
imperiet och välja ut angelägenheter
som han ansåg viktiga eller särskilt
ömmande och föreslå åtgärder och
problemlösningar som kejsaren
kunde godta eller förkasta. Många
invånare i riket trodde, med rätta,
att kabinettsdirektören stod kejsaren

mycket nära och hade stort inflytande.
Polzers föredragningar vid de täta
audienserna kunde bli utförliga om
det fanns anledning till diskussioner.
Även utrikespolitiska frågor tycks
ibland ha avhandlats. Åtminstone
vid några tillfällen tycks Polzer ha
framlagt sina tankar om Habsburgs
monarkins ”övernationella” samlande
uppgift i det splittrade riket.
I maj 1917 fick Polzer från Kejsaren

en fråga som han hade anledning
att komma ihåg alldeles ordagrant.
Audiensen var kanske speciell och
även en smula familjär därför att
den ganska allmänt respekterade
kejsarinnan Zita, själv av furstlig
härkomst, befann sig i rummet
och läste i en bok men troligtvis
lyssnade uppmärksamt eftersom
hon var politiskt intresserad och
mycket välorienterad. Kejsaren
sade till Polzer: ”Jag måste ställa
en samvetsfråga till er. Skulle ni,
på grundval av det program som
ni flera gånger framlagt för mig,
vara beredd att överta posten som
ministerpresident
(statsminister,
premiärminister) i Österrike (den
nordvästliga riksdelen)? Och tror ni
att ni skulle kunna vinna riksrådet
för denna nya politik?” Parlamentet
i Wien, som under krigsåren

Polzer hade övervunnit sin instinktiva
skepsis och börjat läsa, ett mycket
starkt intryck på honom. Enligt egen
uppgift blev han övertygad om att
stat, näringsliv och kultur har helt
skilda uppgifter och måste hållas isär
i ett modernt, komplicerat samhälle.
Staten borde hålla ordning, stifta
rättvisa lagar och vid behov försvara
landet. Näringslivet borde syssla
med jordbruk, industri och handel
men inte med politik. Kulturlivet
borde ge alla människor möjlighet att
få sina individuella anlag utvecklade
genom fostran, skolgång, utbildning
och studier och låta dem välja helt
fritt mellan olika åsikter, tänkesätt
livsåskådningar och religioner, men
en åsiktsgrupp inom kulturlivet borde
inte ha möjlighet att överta ansvaret

fysiska och själsliga krafter skulle
räcka till för alla de uppgifter som
kejsaren hoppades att han skulle
kunna åta sig. Han var en duglig
ämbetsman och kunnig politisk
bedömare, men helt oprövad som
självständig politiker. Han svarade
artigt nej till kejsarens förslag och
framhöll att han trodde sig kunna tjäna
honom bättre som kabinettsdirektör.
Steiners memorandum gjorde, när

att, om också oförmedlat, slunga ut
den i världen. Man skulle kanske
ha angripit den, tufsat till den och
vanställt den. Men den skulle ha
funnits där. Världen hade måst
sysselsätta sig med den, och om
den var riktig, skulle den till slut ha

kallades riksrådet, hade inte varit
sammankallat sedan sommaren 1914
och blev det först tre år senare. Att
förmå denna kroniskt odisciplinerade
församling till ordnade, regelrätta
beslut kunde inte antas bli lättare nu
än det tidigare hade varit. Krigsläget
verkade förtvivlat. Polzer var i
ögonblicket inte säker på att hans
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för staten och dess militärmakt.
Polzer insåg att tregreningsidén
kunde bli till hjälp i strävan att skapa
en hållbar fred. I sin senare skrivna
kommentar till Steiners memoranda
betonade han att han ”personligen
var av den åsikten att tiden just då
(det vill säga under åren närmast
före och efter världskrigets slut) var
mottaglig för stora tankar … och att
det inte skulle ha varit ofördelaktigt

godtagits.”
Polzer ansåg att en praktisk
tillämpning av tregreningstanken
i högsta grad var önskvärd men

skulle ha inneburit ett slutligt farväl
till de hävdvunna samhällsskicken,
begreppen och tankevanorna, och
att själva idén därför åtminstone
till en början skulle avvisas nästan
överallt. Den ende som kunde ha en
chans att övertyga tillräckligt många
människor i både in- och utland om
idéns fruktbarhet var, trodde han,
kejsaren. Men denne var överbelastad
med dagsaktuella och livsviktiga
problem som rörde hela imperiet.
Hur intresserad kunde han bli av ett
mycket långsiktigt fredsprojekt?
Redan långt före sitt trontillträde
bedömde Karl, som ju var utbildad
officer och förberedde sig för sin
höga befattning genom tjänstgöring
på ledande befälsposter i armén,
Österrikes militära situation som
hopplös. Som kejsare sökte han på
en ovanlig och diskret väg kontakt
med ententeledarna för att utröna
möjligheterna till en separatfred.
Till kontaktperson valde han
kejsarinnans bror, prins Sixtus av
Bourbon-Parma, som var officer i
den belgiska armén och utpräglat
franskvänlig. I ett instruktionsbrev
till Sixtus ingick en uppmaning att i
en kommande muntlig förhandling

intressera kejsaren för tregreningstanken inte helt orealistisk. Men det
fanns också andra problem – vilket
han visste mer än väl.
Ottokar Czernin
Österrike-Ungerns utrikesminister,
Ottokar Czernin, var en energisk och
makthungrig politiker som genom sitt
strama, aristokratiska uppträdande
och med pressens hjälp hade blivit
populär i nästan hela Donaumonarkin
och därtill uppmärksammad i en del
ententekretsar. Han  härstammade från
en högförnäm, sedan århundraden
inflytelserik böhmisk-tjeckisk släkt.
Czernin hade blivit utnämnd till sin
viktiga post av kejsar Karl trots att
hans utrikespolitiska program bara
delvis överensstämde med dennes.
Czernin höll med om att imperiet
måste sluta fred, men var övertygad
om att det genom en separatfred
utan Tysklands aktiva medverkan
skulle bli utlämnat åt västmakternas
godtycke och sönderstyckat till några
ekonomiskt livsodugliga småstater.
Han siktade på en helt annan
utväg som länge hade föresvävat
den europeiska fredsrörelsen, det
vill säga en världsomfattande
avrustning. Den 2 oktober 1917 höll

stora, allt dominerande livsmål hade
blivit att till varje pris få slut på det
pågående kriget och bidra till en
bestående fred.
Sedd mot den bakgrunden var
alltså Polzers förhoppning att kunna

internationell rörelse.
Men vid Isonzo, den alpina gräns
floden mot Italien, började i slutet
av oktober 1917 en serie händelser
som kom Czernins fredsplaner att

som ett centralt fredsvillkor betona
att Elsass-Lothringen, som ju
hade tillfallit Tyskland enligt 1871
års fredfördrag, självfallet borde
återlämnas till Frankrike. Karls

han i Budapest ett medryckande tal
inför ett auditorium av framstående
centralmaktspolitiker där han varmt
förordade den handlingslinjen.
Av talets lydelse framgår att han
själv ville ta ledningen i en sådan
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tills vidare läggas åt sidan. I det
området hade den italienska armén
efter sitt inträde i kriget år 1915
genomfört tio offensiver som inte
hade lett till några andra resultat än
hundratusentals stupade och oerhörda
materielförluster på bägge sidor. Nu
förbereddes ett elfte storangrepp,
och för att hjälpa bundsförvanten
hade den tyska generalstaben skickat
några bergsvana truppavdelningar,
utbildade för en typ av krigföring
som var brukbar i alla slags terräng.
Den gick ut på att inte rycka fram på
en sammanhållen linje utan på att i
spridda grupper ”infiltrera” fiendens
ställningar och på så vis åstadkomma
ett genombrott. Den taktiken blev
överraskande framgångsrik både vid
Isonzo och, några månader senare,
i den sista stora tyska offensiven
på västfronten. Efter några dagars
hårda strider utbröt panik bland de
italienska soldaterna, och de inledde
en oordnad reträtt djupt in i det
fosterland vars yta de hade blivit
ålagda att förstora.
Nu hade Ottokar Czernin, liksom
hans vän Istvan Tisza (som i praktiken
var Ungerns diktator) och deras
meningsfränder i bägge riksdelarna,

blivit övertygade om att Tyskland med
hjälp av den nya angreppstaktiken
kunde segra i väster och därmed i
hela världskriget. De ville till varje
pris fortsätta striden på Tysklands
sida. Men de hade att räkna med ett
par motståndare som de inte kunde
bortse ifrån. Kejsar Karl och hans
förtrogne rådgivare Arthur PolzerHoditz siktade fortfarande på fred och
trodde inte alls på en tysk slutseger.

De ungerska makthavarna ville såvitt
möjligt hålla ihop med kejsar Karl
som ju enligt gällande författning var
högste chef för krigsmakten och den
viktigaste sammanhållande länken
mellan de bägge riksdelarna. Han
behandlades därför så skonsamt och
hövligt som överhuvudtaget möjligt.
Utan honom skulle – befarade man
– stormakten falla sönder, och en
stormakt ville både magyarer och
”alltyskar” tveklöst ha kvar som en
central ingrediens i den kommande
freden.
Magyarerna förfogade över ett
maktmedel som omöjligt kunde
ignoreras. Det var ont om livsmedel
i landet, särskilt i den nordvästra
riksdelen och framför allt i Wien
där det rådde halvsvält. ”Ungern
hade ända sedan dubbelmonarkins
tillkomst 1867 bedrivit utpressning
mot den österrikiska riksdelen
för att få som det ville. Nu kunde
Ungern enkelt och flärdfritt bedriva
utpressning med sin spannmål. Fick
inte Ungern fortsätta kriget, fick
Wien inget att äta: var så god och
välj.” (Jolo, Den okände soldaten)
Numera var det alltså i huvudsak
de magyariska och ”alltyska” ledarna

med Tisza och Czernin i spetsen som
styrde Österrike-Ungern. Kejsaren
behandlades väl, men med hans rådgivare var det en annan sak – om de
ansågs misshagliga.
Czernin, Polzer och Kejsaren
I en broschyr som Czernin författat
och som utkom i Holland och
handlade om det aktuella maktskiftet
i Österrike-Ungern berättade utrikes

ministern att ”herr Polzer var i färd
med att förlägga sin verksamhet till det
utrikespolitiska området” och att det
på så vis ”kom till en konflikt mellan
oss och att kabinettsdirektören därför
måste ge vika”. Czernin framhöll där
att Istvan Tisza och han själv sökte
upp kejsaren för att deklarera ”att
det bestående tillståndet inte längre
kunde uthärdas”. Han betonar att det
var detta samtal som ”bragte herr
Polzer på fall” (Kaiser Karl)
Man kan undra varför Czernin
betraktade kabinettsdirektörens av
monarken godkända, sparsamma
utrikespolitiska aktiviteter som så
outhärdliga att han omedelbart måste
avsättas från sin post. En rimlig
förklaring till detta återfinns i en
minnesbok med titeln Ludwig Polzer-

varandra. Den sistnämnde betonade
vid ett tillfälle att han, om han hade
haft tillgång till (och läst) Steiners för
honom avsedda memorandum redan
i maj 1917 i stället för några månader
senare, skulle ha accepterat rollen
som ministerpresident – och därmed
de nästan olösliga uppgifter som kejsaren ville ålägga honom.
På senhösten samma år tycks
Arthur Polzer ha varit villig att påta
sig en politisk uppgift som kunde
bli ännu svårare. I sin uppsats i
minnesboken berättar hans tydligen
mycket välinformerade bror hur
han den 7 november 1917 uppsökte
kabinettsdirektören i hans kansli
i Hofburg (kejsarpalatset): ”Då
hade han ännu ingen aning om de

låtanden, var Ludwig Polzer allmänt
respekterad. Han tycks ha haft
Steiners odelade förtroende. Där jag
själv haft möjlighet att kontrollera
hans uppgifter har jag inte kunnat
hitta några störande minnesluckor
eller andra sakfel.
Av Ludwig Polzers skildring
framgår att Rudolf Steiner och Arthur Polzer aldrig träffades personligen men uppenbart hade respekt för

i de kommande förhandlingarna i
Brest-Litovsk och då kunna tala för
en mer hållbar fred än den dittills
planerade och därigenom säkra
ett utrymme för tregreningsidén i
kommande debatter om framtidens
samhällsgestaltning. Steiner förutsåg
ju, liksom en del andra sansade
bedömare, att den ”segerfred” som
den tyska generalstaben förberedde,
skulle få katastrofala följder för

Hoditz, Erinnerungen an Rudolf
Steiner som utkom i nyupplaga i
Dornach i Verlag am Goetheanum
år 1985. Där berättade Ludwig
Polzer (som hade avlidit 1945) i en
längre uppsats bland annat om sin
relation till brodern Arthur och om
dennes levnadsöde. I Antroposofiska
Sällskapet, där man ofta såg mycket
kritiskt på en del av Steiners ledande
medarbetare och deras göranden och
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intriger vilkas trådar nu snodde sig
omkring honom … han berättade för
mig att han … ville försöka att med
kejsarens hjälp bli utrikesminister”,
och uppenbarligen trodde sig ha en
god chans att lyckas.
Av Ludwig Polzers skildring
framgår (på sid 74) också att Steiner
genom hans försorg var underrättad
om broderns planer och hoppades att
denne som nyutnämnd utrikesminister
i stället för Czernin skulle få delta

Ryssland (jfr ovan om västmakternas
reaktion på de beslut som fattades i
Brest-Litovsk).
Att Arthur Polzer i diskreta former
var en seriös konkurrent om posten
som utrikesminister kan Czernin
knappast ha erfarit från någon annan
än kejsaren själv. Det är begripligt
att utrikesministern upplevde den
situationen som obehaglig och vidtog
motåtgärder som visar hur starkt han
reagerade. Czernin, eller möjligen ett
ombud som agerade på hans uppdrag,
drog igång en hel presskampanj. Flera
ungerska tidningar som nu utkom
innehöll artiklar med kränkande
misstankar och beskyllningar som
riktades mot Polzer och utmynnade i
nyheten att denne omedelbart skulle
bli avsatt från ställningen som chef
för kabinettskansliet.
Den händelse som blev avgörande
för hans fortsatta liv har Arthur Polzer
beskrivit så här. Den 22 november
1917 stod han tillsammans med
kejsaren på en järnvägsperrong på
stationen i Trient (Trento) och väntade
på att tåg där Karls salongsvagn fanns
med och var på väg till ett firande av
segern vid Isonzo. Det var nu Polzer
fick beskedet att han måste avsättas

från sin post som kabinettsdirektör:
”Kejsaren försäkrade att det gjorde
honom mycket ont att behöva skiljas
från mig, ’men tro mig, något annat
är inte möjligt, nu i kriget kan jag inte
avskeda utrikesministern’” (Kaiser
Karl, sid 515). Kejsaren skulle väl
knappast ha tillfogat de orden i
det sammanhanget om Polzer inte
nyligen hade anhållit om att få bli
efterträdare till Czernin.

Det besked han fick måste ha varit
mycket nedslående för Polzer, men
han kan inte ha varit oförberedd
eftersom han hade kännedom om
presskampanjen. Även kejsaren visste
vad som hade stått i en del tidningar
och var upprörd över att nyheten
om Polzers avsättning hade blivit
publicerad innan han själv hade
hunnit berätta för denne om Tiszas
och Czernins besök och om skälen till
deras obönhörliga krav. I samtalets
fortsättning inne i salongsvagnen
fick Polzer bland mycket annat höra
att hela truppavdelningar i armén
självmant skulle ha beslutat att lägga
ned vapnen ifall han finge sitta kvar
på sin post som kabinettsdirektör
(Kaiser Karl, sid 517).   Eftersom
frontsoldater i strid inte brukar syssla
med omröstningar i sådana ärenden,
förefaller det påståendet inte särskilt
trovärdigt. Men kejsaren var tvungen
att ta det på allvar därför att det hade
framförts av två så mäktiga personer.
När Ludwig Polzer meddelade
Steiner vad som hänt var bägge två
eniga om att Arthur Polzer, ifall han
hade fått bli utrikesminister, skulle
ha kunnat motsvara deras förvänt-

ningar. Men någon sådan möjlighet
fanns ju inte längre. Steiners slutsats
var ganska resignerad: ”Nu måste vi
försöka finna nya vägar”.
I den här framställningen har jag
utgått ifrån att Polzer-Hoditz under
senhösten 1917 hade anhållit om att
få bli utrikesminister. I sin 652-sidiga
bok om kejsar Karl har han inte
bekräftat att så var fallet, men inte
heller förnekat det. Det troliga är
att kejsaren i all vänlighet avslog
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hans anhållan. Men att framhålla
det skulle ha varit förödmjukande
för Polzer själv och stått i strid med
bokens centrala budskap. Han ville
inte instämma i den kör av dold och
öppen kritik som hade riktats mot
kejsaren både före och efter hans död,
utan att skriva ett väldokumenterat
äreminne över en vän som han kände
mycket väl och beundrade.
Ett par dagar efter sin avskeds
audiens hos kejsar Karl sände Polzer
den 17 februari 1918 den begärda
skrivelsen om social tregrening till
kejsar Karl i ett förseglat kuvert med
påskrift att den var ämnad för hans
”högst personliga öppnande”. Men
eftersom Polzer nu var maktlös tycks
försändelsen förr eller senare ha
försvunnit någonstans i det ofantliga
byråkratiska nätverk där kejsaren var
ständigt och ohjälpligt intrasslad.
Det kan vara meningsfullt att
här anföra några fakta om Ottokar
Czernins fortsatta öden. Han var
och förblev en internationellt
erkänd politiker. Men både i hans
självbiografiska bok Im Weltkriege
och i den brittiske historikern Gordon
Brook-Sheperds stor verk The
Austrians framgår med all tydlighet

att Czernin i hårt trängda lägen
fullständigt kunde tappa besinningen.
Mot slutet av 1917 blev livsmedels
bristen katastrofal i Österrike och
framför allt i Wien. I de ungerska
godsmagasinen fanns emellertid
betydande spannmålsreserver som
var helt orörda. De högadliga

godsägarna ville avvakta högre
priser och vägrade tillåta noggranna
statliga inspektioner. I bägge

riksdelarna hoppades många på ett
radikalt ingripande från Czernin.
Men denne var beroende av sina
magyariska vänner och föredrog
att skylla problemen på passiva och
inkompetenta österrikiska ministrar.
Den 12 januari sände han till kejsar
Karl ett telegram där han tillrådde
att ”med våld (!) rekvirera de i
Ungern ännu förefintliga spannmåls
förråden”.
Följden kunde ha blivit en destruktiv
inrikeskonflikt eller kanske till och
med ett lokalt inbördeskrig mitt inne
i en stormakt som kämpade för sitt
liv i ett pågående världskrig.
Därför följde Karl inte den
uppmaningen. Utrikesministern fick
tillgripa nödåtgärder som inte kunde
upphäva svälten men bidrog till att
lindra den. De ojämförligt flesta
Wienborna överlevde – som bekant.
Czernin gjorde också en rad andra
diplomatiska utspel som inte bara
gällde Österrike-Ungern utan hela
den aktuella världspolitiken. Ett av
Frankrikes centrala krigsmål var som
bekant att återvinna Elsass-Lothringen
(Alsace-Lorraine) med dess fruktbara
och välskötta jordbruksområden
och stora järnmalmstillgångar som

hade erövrats av Tyskland genom
kriget 1870-71. Kejsar Karl ville ju
till varje pris uppnå en separatfred
med ententen och hade på våren
1917 gett sin svåger Sixtus i uppdrag
att sondera möjligheterna till en
sådan genom att lova verka för ett
återlämnande av Elsass-Lothringen.
Czernin räknade fast med en tysk
slutseger och ansåg att sådana löften
inte behövde hållas. Inför ett antal

inflytelserika österrikiska lokal
politiker höll han den 2 april 1918
ett av dem uppskattat tal där han
hävdade att Tyskland inte borde
återlämna Elsass-Lothringen i det
kommande fredsslutet. När Frankrikes
77-årige konseljpresident Georges
Clemenceau fick veta detta blev han
ursinnig och gick i västmaktspressen
till attack mot Czernin som denne
inte var sen at lika ilsket besvara
genom centralmakternas ledande
tidningar.
Karl blev nu osäker om formu
leringarna i det brev han hade sänt
till Sixtus. Dess innehåll var ju högst
kontroversiellt och superhemligt
eftersom det stod i strid med ett
av Tysklands viktigaste krigsmål.
Därför hade han inte på vanligt sätt
arkiverat någon kopia utan – säkert
med kejsarinnans godkännande –
gömt den i hennes rum tillsammans
med en del andra betydelsefulla
dokument. När makarna nu letade
i pappren hittade de bland mycket
annat utkastet till ett helt annat brev
till Sixtus än det som denne hade
mottagit. Det härrörde från maj
1917 och deklarerade att Tyskland
till varje pris måste behålla ElsassLothringen. När Czernin erfor detta

försökte han ivrigt övertala Karl att
offentligt förklara att detta var det
tillämnade beskedet till Sixtus och
ententen och att det brev som denne
erhållit var en förfalskning av okänt
ursprung.
Den 12 april 1918 hade Clemenceau
framskaffat
originalbrevet
till
Sixtus och låtit offentliggöra texten
ordagrant. Därmed hade Czernins
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”förfalskningsteori” blivit ännu
mindre trovärdig än den förut hade
varit. Karl vägrade att överlämna den
begärda skriftliga deklarationen. För
att ändå tvinga fram en sådan hotade
Czernin att telefonera till Berlin och
beställa en väpnad tysk invasion
i den österrikiska riksdelen (!).
Kejsaren låg sjuk och gav med sig
först när Czernin försäkrade att han
behövde en sådan förklaring ”bara
för sin familjs skull” (vad han nu
menade med det) och självfallet inte
skulle komma att publicera texten i
brevet. Då skrev kejsaren ned det
som önskades, och Czernin avstod
från att ringa till Berlin. Men dagen
därpå offentliggjorde han texten på
det papper han hade frampressat.
Därmed var kejsaren försatt i en
omöjlig situation: Han kunde
med fog anklagas för bedrägligt
handlingssätt av både Ludendorff
och Clemenceau. Nästa dag greps
Czernin av förfärliga samvetskval.
Han sökte upp kejsarparet och erbjöd
sig att göra bot genom att begå
självmord. Som ett alternativ förslog
han dem att ta sitt liv tillsammans
med honom. Karl och Zita
begagnade sig dock, förklarligt nog,

inte av den utvägen. När kejsaren nu
i både in- och utland kritiserades för
sitt inkonsekventa förhållningssätt,
tillråddes han av utrikesministern
att skylla på återkommande, mycket
besvärande minnesluckor. Men dessa
kunde ju uppfattas som symtom på
åderförkalkning eller som ett förebud
om någon form av sinnessjukdom.
Med det rådet gjorde Czernin slut på
sin karriär. Han hade i det längsta fått

stå kvar på sin post, men nu befalldes
han av kejsaren att avgå.
Man kan undra ifall det hade varit
bättre för Österrike-Ungern att ha en
annan utrikesminister än Czernin,
exempelvis Arthur Polzer-Hoditz.
Ett är alldeles säkert: När Czernin
inte längre levde under trycket
av upprörande händelser och en
väldig ansvarsbörda utan plötsligt
var maktlös, blev han nästan genast
”normal” igen. I de minnen från
världskriget som han nu nedskrev
finns många kloka och träffsäkra,
ofta mycket vackert formulerade
reflektioner.
Woodrow Wilson, David Lloyd
George och Georges Clemenceau
När första världskriget gick mot sitt
slut var Wilson världens ojämförligt
mäktigaste politiker. Det var hans
beslut och åtgärder som hade lett
fram till USA:s krigsförklaring,
upprustning, soldatutbildning, trupp
transporter och krigsoperationer
och gav västmakterna den slutliga
segern i hela världskriget. Och det
var hans tankar som låg till grund för
de fredsförhoppningar som hystes
av hundratals miljoner människor i

Europa och nästan hela världen.
Det centrala inslaget i Wilsons
fredsprogram var begreppet ”nation
ernas självbestämmanderätt”. Den
termen hade han hämtat från en
rad kända filosofer som framträdde
under 1700-talets senare hälft och
förkunnade att folken numera inte
längre borde regeras av mer eller
mindre enväldiga monarker, utan
måste få möjlighet att styra sig

själva. En av de tänkarna var JeanJaques Rousseau som hade inspirerat
de ledande gestalterna i den stora
franska revolutionen. Att ”folkstyret”
genom deras förvållande hade
utmynnat i skräckvälde framstod för
Wilson som ett varnande exempel.
Vad han ville främja var genomförda
demokratier.
Tillsammans med sin viktigaste
medarbetare, politikern och privat
sekreteraren Edward M House,
utarbetade Wilson sitt fredsprogram
i de berömda ”fjorton punkterna”
som fick sin slutgiltiga formulering
under och efter presidentens
födelsedagsfest den 28 december
1917. Innehållet kan i allra största
korthet sammanfattas så här: Varje
tillräckligt stor nation måste få bilda
en egen demokratisk stat som blir
oberoende och fredlig och får fasta,
bestående gränser. Länder som
inte ännu är helt demokratiska kan
bli det genom de råd och den hjälp
de erhåller från ett ”nationernas
förbund” där alla stater i värden är
välkomna som medlemmar.
Utöver dessa allmänna principer
tillfogades ett par viktiga önskemål
och anvisningar beträffande några

länder som befann sig i alldeles
speciella politiska situationer. I
de ofantliga kolonier som under
århundraden hade erövrats och
samlats ihop av portugisiska,
brittiska, franska, belgiska och
tyska militärer och politiker borde
enligt Wilson lika stor hänsyn tas
till infödingarnas önskemål och
intressen som till de regerande
europeiska staternas rättmätiga krav.
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Den nybildade bolsjevikiska staten i
Ryssland borde välkomnas i de fria
staternas krets och från den kunna få
all behövlig hjälp i strävan att skapa
ett välordnat samhälle.
Textens avslutning var riktad till det
tyska folket med några vänskapliga
och trösterika formuleringar som
här skall citeras ordagrant: ”Vi hyser
ingen avund mot Tysklands storhet
eller dess berättigade maktställning.
Vi hyser ingen önskan att bekämpa
det med vapen eller genom fientliga
handelsavtal, om det är berett att
samverka med andra fredsälskande
nationer genom överenskommelser
som är byggda på rättvisa, lagenlighet
och ett korrekt förhållningssätt. Vi
önskar bara att Tyskland, i stället
för att eftersträva ett härskardöme,
kan infoga sig som en jämlike bland
folken på jorden.”
Wilson läste upp sina fjorton
punkter i den samlade amerikanska
kongressen den 8 januari 1918 i
den uppenbara avsikten att vinna
anhängare inte bara där utan i hela
den civiliserade världen.
Texten trycktes och spriddes i
miljoner exemplar, den återgavs
i otaliga tidningar i öst och väst,

den klistrades upp på husväggarna
i mängder av städer, och Wilsons
porträtt hängdes upp i bykrogar
och bondstugor i hela Europa.
Ingen föregående fredsdeklaration
hade någonsin någonstans blivit
så uppmärksammad. När Wilson i
hästdragen vagn anlände till Paris i
mitten av december 1918 för att leda
fredskonferensen i Versailles som
skulle starta i januari 1919, hälsades

han av oöverskådliga folkmassor
som i kör ropade ”Vive Velson!”, och
eleganta damer överöste vagnen med
blombuketter.
Men Wilson var ett slående
exempel på det den judiske profeten
Daniel på 500-talet före Kristus
kallade ”en koloss på lerfötter”.
Fram till den 9 november 1918
var Storbritannien, Frankrike och
de andra ententestaterna starkt
beroende av USA:s ekonomiska
och militära insatser. Men när
Tyskland hade kapitulerat och
kanonmullret på västfronten hade
tystnat, var det inte lika nödvändigt
som dittills att avlyssna och anpassa
sig till önskemålen från den väldiga
stormakten på andra sidan Atlanten.

Fredsdiskussionerna dominerades helt av två garvade västmaktspolitiker: Frankrikes 78-årige och
oböjlige konseljpresident Georges
Clemenceau och Englands dynamiske premiärminister David Lloyd
George.
Den engelske finansexperten Jon
Maynard Keynes, som senare blev en
av världens mest ansedda national
ekonomer, deltog på en viktig
post i förhandlingarna i Versailles

och lärde grundligt känna Wilson,
Clemenceau, Lloyd George och de
andra ententeledarna. I sin mycket
lästa bok Fredens ekonomiska följder
tecknade han några skarpsynta
och minnesvärda porträtt av ”de
tre stora”. ”Man trodde vid början
av Pariskonferensen allmänt, att
presidenten med bistånd av en stor
stab av rådgivare hade tänkt ut en
omfattande plan icke endast för

nationernas Förbund, utan även för de
fjorton punkternas förkroppsligande
i en verklig fredstraktat. Men i själva
verket hade presidenten icke tänkt
ut någonting; när det kom till det
praktiska genomförandet, voro hans
idéer töckniga och ofullständiga. Han
hade ingen plan, inget schema, inga
konstruktiva idéer överhuvudtaget
för att kläda i levande kött och blod
de budord som han hade låtit dundra
ned från Vita Huset. Och han var
inte endast illa underrättad – det
var fallet med Lloyd George också
– men hans själ arbetade långsamt
och saknade förmåga att anpassa
sig efter omständigheterna. Sällan
kan det ha funnits en statsman
av första rangen som varit mera
inkompetent än presidenten att
utveckla den smidighet som krävdes
i rådskammaren.”
Clemenceau ”tronade i sina grå
handskar i sin brokadstol, förtorkad i
själen och utan hopp, mycket gammal
och trött, men beskådade scenen
med en cynisk och nästan satanisk
min. Han hade en enda illusion –
Frankrike, och en enda desillusion,
mänskligheten, fransmännen inbe
gripna, och inte minst hans kolleger.

Hans principer för freden kan
uttryckas i enkla ord. Först och
främst trodde han fullt och fast på
den åsikten om tyskens psykologi,
som säger att tysken icke förstår och
icke kan förstå någonting annat än
skrämsel, att han saknar ädelmod och
ånger vid förhandlingar, att det icke
finns någon fördel, som han inte vill
tillskansa sig, och ingen gräns för den
förnedring, han är redo att underkasta
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sig för vinning, att han saknar heder,
stolthet och barmhärtighet. Därför
kan man aldrig förhandla med en
tysk eller söka försoning med honom,
utan man måste diktera villkor för
honom.” Sin intellektuella skärpa
och sin stridsvilja hade han kvar, och
Clemenceau var allmänt fruktad av
sina motståndare som i hans frånvaro
kallade honom ”Tigern”.
David Lloyd George var, enligt
Keynes skildring, mycket olik de
två andra västmaktsledarna. Han
härstammade inte från det traditions
bundna England utan från det
ständigt oppositionella Wales och
beskrivs så här: ”Att se den brittiska
premiärministern iakttaga de när
varande med sex eller sju sinnen,
som icke stå vanliga människor
till buds, bedömande karaktärer,
motiv och undermedvetna impulser,
uppfattande vad var och en tänkte och
till och med vad var och en skulle säga
härnäst, och med telepatisk instinkt
sammanställande det argument eller
den vädjan, som bäst passade för hans
omedelbare åhörares fåfänga svaghet
eller egennytta, det var detsamma
som att göra klart för sig, att den
stackars presidenten skulle få spela

blindbockens roll i detta sällskap.”
Vad Keynes inte framhåller är
att Lloyd George hade genomgått
en personlig utveckling av mycket
ovanligt slag. Han hade växt upp i
fattigdom, gått i en primitiv byskola
och sedan helt på egen hand skaffat
sig en viss grad av bildning genom
självstudier och umgänge. Han
kom in i underhuset år 1890 vid
27 års ålder som ivrig walesisk

nationalist och ingick så småningom
i Storbritanniens regering där han
1908 blev finansminister. Som
sådan var han en effektiv förkämpe
för viktiga sociala reformer och
lyckades 1911 genomdriva en
mycket måttlig beskattning av
de mäktiga storgodsägarna som
dittills hade varit befriade från
sådana bördor och till varje pris
ville behålla sina privilegier. En del
kunskapsluckor från den bristfälliga
skolgången hade emellertid blivit
bestående. Den kände brittiske
diplomaten Harold Nicolson, som
deltog i Versaillesförhandlingarna,
har framhållit att Lloyd George totalt
misstolkade en karta som under en
diskussion användes för att illustrera
levnadsförhållanden i mindre Asien:
”… jag insåg, att han trodde att min
karta var en etnologisk karta och att
den gröna färgen betydde greker och
den bruna turkar i stället för bergland.
Lloyd George tog icke alls illa upp,
när jag rättade hans misstag. Han är

att samtliga krigskostnader kunde
erläggas av tyskarna som straff för
att de dragit i gång hela kriget.
Clemenceau och Lloyd George
var i en del hänseenden varandras
diametrala motsatser, men det var
de två som tillsammans utformade
huvuddragen i det kommande freds
slutet.

Storbritannien klarade sin krigs
ekonomi och genomskådade snart
hur imperiet tillsammans med USA
skulle kunna tvinga ett besegrat
Tyskland att betala största möjliga
del av västmakternas krigskostnader
i form av ett skadestånd. Den
valkampanj som Lloyd George
utkämpade och vann i december
1918 gick ut på just detta: en del av
hans anhängare hävdade till och med

beläsenhet, för att inte säga lärdom,
borgar för att urvalet av källor och data
bestäms av en helhetssyn, som ger en
fast ram för framställningen. Denna
präglas alltid av säkerhet, som vittnar
om att Jolo icke var en amatör utan
väl bevandrad i historieskrivningens
metod och teori.” (Omdömet ingår i
Weibulls förord till Rivna fanor.)
Lloyd George och hans närmaste
medarbetare hade en perfekt

snabb som en havsörn.”
När Lloyd George i december
1916 utnämndes till premiärminister
var han mycket kunnig i finansiella
frågor. Han bidrog starkt till att

Versaillesfreden
Den följande framställningen är till
en del bygd på beskrivningar och
formuleringar som hämtats från JanOlof Olssons (Jolos) Rivna fanor
som utkom 1975, efter hans död, på
Bonniers förlag. Skickliga författare
som utan tillräckliga fackkunskaper
har skrivit digra verk om historiska
skeenden har det funnits åtskilliga
i vår tid, och en del av dem har
kritiserats hårt eller nonchalerats
av specialisterna inom respektive
ämnesområden. Men Jolo kan inte
räknas till dem. Hans böcker om
första världskriget har fått mycket
beröm av en del erkända historiker.
Om de verken och särskilt om
den halvfärdiga Rivna fanor har
historikern och forskaren Jörgen
Weibull yttrat sig så här: ”Jolos stora

79

sekreterarservice, men inte Wilson.
Denne ville inte ha någon hjälpreda.
”Ibland gick han undan några steg
mitt i de viktiga förhandlingarna
med Clemenceau och Lloyd George
när man kört fast i någon detalj och
satte sig helt patetiskt i ett hörn av
det alltid överhettade rummet vid
sin egen medhavda skrivmaskin och
började slå med pekfingrarna, för att
åstadkomma den rätta formuleringen.
Han vinkade ibland uppmuntrande
till de andra att han snart skulle vara
färdig. De hade då oftast klarat av
saken och var inne i nästa fråga. Det
hände att han sedan blev av med sina
mödosamt nedknackade funderingar
och inte kunde återfinna dem i sina
pappershögar.”
”Wilsons talang var inte att sitta
och diskutera utan att hålla väl
ljudande föredrag i en aula inför
andäktigt lyssnande åhörare; sedan
hade aulan utvidgats till att omfatta
praktiskt taget hela världen med
hänförda folkskaror som sög in
orden, men Wilson var fortfarande
helt oerfaren i att sitta i långa, slutna
förhandlingar med tre eller fyra
andra statsmän. Han blev omedelbart
överspelad av Clemenceau och Lloyd

George, vilka tillbragt årtionden med
parlamentariska debatter. De förde
matchen. Wilson satt och väntade
på att deras fyrverkeri av argument
skulle upphöra ett ögonblick, för han
ville hålla föredrag med inledning,
avhandling och avslutning.”
Fredskonferensen styrdes av ett
råd vars tio ledamöter representerade
de viktigaste och mäktigaste staterna.
Tyskland och Österrike-Ungern var

självfallet inte företrädda. ”Den 23
januari – i fredsförhandlingarnas
omedelbara upptakt – föredrog Lloyd
George att tiomannarådet skulle
börja med ’orientaliska och koloniala
problem’. Hans argument var att de
i jämförelse med gränsproblemen
i Europa och de tyska villkoren
var tämligen enkla frågor som man
borde klara av snabbt: tids nog
skulle man sedan få det krångligt
när man kom in på Europa och det
vore praktiskt att ha dessa småsaker
undanstökade innan. Hans motiv
var det mycket enkla att han ville
se att dominionländerna fick sina
erövringar av gamla tyska kolonier
innan
Nationernas
bekräftade
Förbund var färdigorienterat med
stadgar och regler som kunde
begränsa eller rentav hindra att
Sydafrika fick Tyska Sydvästafrika,
Australien Nya Guinea och Nya
Zeeland Samoaöarna. Ty parallellt
med
tiomannarådet
arbetade
kommissionen för Nationernas
Förbund med att utarbeta en stadga
för detta, och Lloyd George hade
bråttom. Hans första plikt var att
förstärka det brittiska imperiet.”
(Kanada,
Dominionstaterna

Sydafrika, Australien, Nya Zeeland)
var formellt självstyrande men
betraktades allmänt, också bland
de egna invånarna, som solidariska
delar av det brittiska världsväldet.
De kämpade genomgående på
Storbritanniens sida i det första
världskriget och led stora förluster.
Nationernas Förbund, som ännu
inte hade fått sin slutliga form,
var Wilsons ögonsten. I hans

världsbild ingick att ett sådant
förbund var enda medlet att lösa
internationella
konflikter
och
därmed kunde bli en garant för
den kommande världsfreden. Men
Wilson var inte längre den ende
oomstridde makthavaren; två andra
stormaktsledare fick alltmer att säga
till om i fredskonferensen. ”Lloyd
George och Clemenceau hade
starka positioner, den förre genom
sin valseger, den andre genom
förtroendeomröstningen i franska
kammaren. De två kunde helt enkelt
diktera fredsvillkoren.” Wilson fick
uppleva raka motsatsen: genom
röstförluster i ett kongressval hemma
i USA försvagades hans ställning
både i Washington och Versailles.
Lloyd George fick självfallet sin
vilja igenom. De koloniala frågorna
kom först på dagordningen. Men de
handlade inte om småsaker.
Så började förhandlingarna. Lloyd
George ”slog inledningsvis fast att
alla var överens om att Tyskland
inte skulle återfå sina kolonier.
De hade bland annat misskött
dem, lett utrotningskrig mot olika
stammar i Afrika – framför allt
mot hererofolket i Sydvästafrika

– medan England alltid hade skött
sina kolonier klanderfritt, befordrat
självstyre, uppmuntrat näringarna
och behandlat infödingarna väl.”Vad
han sade om tyska generalers
massakrer bland hereros var sant,
men hans beskrivning av de brittiska
kolonierna var en skönmålning.
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Indien
1857 hade Storbritannien med
knapp nöd slagit ned det ursinniga
uppror som de indiska soldaterna i
den brittiska armén satt i gång, och
efter det förklarade den engelske
vicekungen,
att
engelsmännen
befann sig i Indien i kraft av
”vår
moraliska
överlägsenhet,
genom omständigheternas tryck
och försynens vilja”. Men den
moraliska överlägsenheten kan inte
ha varit fullständig. Efter segern i
upprorskriget surrades ett stort antal
indiska soldater fast vid mynningarna
på kanoner som sedan avfyrades.
Hemma i England trodde nästan
alla väljare och politiker att det
brittiska världsväldet självfallet
skulle bestå i all framtid. De ungefär
hundratusen engelsmän som levde i
Indien efter första världskriget hade
samma övertygelse men visste också
att det fortfarande kunde behövas
hårda tag för att behålla det politiska
greppet. I mars 1914 infördes där
på brittiskt initiativ en lag som gick
ut på att myndigheterna helt legalt
skulle kunna hålla människor i häkte
i två år utan att anmäla rättegång mot
dem (”the Rowland Act”.) Lagen

möttes av ett ursinnigt motstånd.
Fem dagar senare utlyste en indisk
advokat som hette Mohandas Gandhi
en storstrejk i hela Indien. Han hade
genomgått sin akademiska utbildning

i London och talade och skrev en
utmärkt engelska. Sedan hade han
levt tjugo år i Sydafrika och hjälpt de
många landsmän som där hade hittat
arbetstillfällen att erövra och behålla
sina lagfästa rättigheter. I England

hade han lärt känna kristendomen
som hade gjort ett djupt intryck
på honom. Men han var inte lika
imponerad av dess företrädare. Han
höll alltid fast vid sin barndoms
hinduiska religion och sökte utveckla
sin inre människa genom ett intensivt
böneliv och ett asketiskt levnadssätt.
Gandhi ansåg att det var
meningslöst att gripa till vapen
för att få gehör för sina idéer; han
praktiserade helhjärtat de klassiska
indiska principerna om ”icke-våld”
(ahimsa) och ”sanningens kraft”
(satyagraha). Hans kamp var fredlig.
Strejken fick mycket stor
anslutning, men också följder
som Gandhi absolut inte hade
eftersträvat. De värsta oroligheterna
inträffade i sikhernas heliga stad
Amritsar i nordvästra Indien. ”…
rådhuset,
telegrafkontoret
och
järnvägsstationen stacks i brand.
De två bankerna i staden stormades
och deras engelska föreståndare
lynchades. En kvinnlig engelsk
missionär överfölls på en gata och
misshandlades. Hon tog sin tillflykt
till en urholkning i en vägg där man lät
henne ligga i tanken att hon var död.
Hon kunde sedan, när folkmassan

rusat vidare mot nya våldsamheter,

krypa därifrån och rädda livet.”
I Indien fanns en ansedd brittisk
general som hette Reginald Dyer.
De trupper som stod till hans
förfogande var fåtaliga och hämtade
från krigiska inhemska folk som
pathaner, gurkhas och sikher,
eftersom nästan alla reguljära
soldater som tjänstgjort i Indien
kämpade på västfronten i Frankrike.

Dyer var djärv och ”dyrkades av
de inhemska soldaterna samtidigt
som han var känd för ’arrogans’
mot indier … och inte kunde tåla
indier med bildningsambitioner och
allvarliga intressen”. Eftersom hans
aktiviteter fick så oerhört stora och
allvarliga följder finns det anledning
att nämna några detaljer som hängde
ihop med en ridolycka som han hade
genomgått. ”Dyer hade svårt att
gå och att stå på benen, svimmade
emellanåt, fick våldsamma vredes
utbrott – överallt utom i dessa
(officers-)kretsar skulle man ha talat
om en hjärnskada, men det fick det
inte heta i detta sammanhang.”
En folkmassa om cirka femtusen
personer hade samlats på det centrala
torget i Amritsar för en fredlig
demonstration. Dyer marscherade
dit med femtio soldater och lät spärra
den enda flyktvägen. Sedan gav han
order om eldgivning. ”Soldaterna
stod i ordentlig uppställning och sköt
lugnt och stilla in i en dödsskrämd
och panikslagen folkhop av
(sikhiska) landsmän. Det var en
regelrätt massaker.” 379 civila hade
dödats. Sex dagar senare ”utfärdade
general Reginald Dyer ett påbud som
gjorde honom ännu mer hatad än det
lugnt kalkylerade massmordet …
vaktposter skulle se till att alla indier

som hade ärende på gatan skulle
krypa på alla fyra (den brittiska
kvinnan kröp ju). Krypordern var
värre än massmordet. Att tvinga
människor att lägga sig ned på

gatstenen uppfattades av indierna
som något värre än att skjuta ned
dem i drivor. Kanske kunde det
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engelska väldet i Indien ha överlevt
massakern och funnit någon väg
till samförstånd med den indiska
självständighetsrörelsen. Efter Dyers
order att indierna skulle kräla i stoftet
fanns inga alternativ för utvecklingen
i Indien … efter Amritsar urholkades
sakta men säkert det brittiska väldet
av strejker, ohörsamhetskampanjer,
upplopp och slagsmål” (Rivna fanor,
sid 145 f.).
Bland de mycket allvarliga
problem som Lloyd George hoppades
slippa diskutera i Versailles och ville
ta itu med på egen hand märktes
också situationen i arabvärlden.

Mellanöstern
Frankrike och England hade under
kriget sinsemellan gjort upp om
att dela det sönderfallande turkiska
sultanväldet i Mellersta östern i
”intressesfärer”, långt innan de hade
erövrat det. Turkiet var plågat av
vanstyre, korruption och oroligheter
bland de olika krigiska folkslag som
levde i riket, men hade fortfarande en
ganska stark armé. För att få arabernas
hjälp mot den turkiska krigsmakten
hade de två europeiska regeringarna,
som ju var fullt sysselsatta med det

som hände på västfronten, gett så
många framtidslöften till olika arabiska
nationer och schejker (hövdingar),
att ett ”oförlikneligt kaos” var på väg
(Rivna fanor , sid 176).
Det löfte som fick de allra största

påföljderna gavs dock inte till araber
utan till judar. Det hade formulerats i
ett berömt brev från Arthur Balfour,
en av de ledande brittiska ministrarna,
till en annan lord, en bankir som

hörde till den stenrika familjen
Rothschild, för vidare befordran
till de sionistiska ledarna. (Den
sionistiska rörelsen hade startats av
den kände österrikiska journalisten
Theodor Herzl genom boken Der
Judenstaat, som utkom 1899 och
utmynnade i en flammande appell
till förföljda och diskriminerade
europeiska judar att söka sig tillbaka
till det ”förlovade land” där de hade
levat och verkat i forna tider). Vad
Balfour meddelade i sitt brev var att
den brittiska regeringen ville ge judar
en möjlighet att emigrera till Palestina
och där grunda ett ”nationalhem”.
I ett snart nedskrivet tillägg till
betonade
”Balfourdeklarationen”
Lloyd George att man måste avvakta
och se hur många judar som skulle
komma att bosätta sig i Palestina, och
att de borde få grunda en egen stat
bara ifall de uppnådde en majoritets
ställning i landet. (Se den danska
forskaren Peter Rohdes verk Krig
och kriser i Mellanöstern, svensk
översättning i TEMA-förlaget 1970,
sid 40).
Löftet från den brittiska regeringen
hälsades med entusiasm bland
sionisterna och mottogs i en

positiv stämning av några arabiska
förgrundspolitiker som visserligen
inte kunde acceptera tanken på en
eventuell judisk stat men gärna såg
att judiska jordbrukare, ingenjörer,
naturvetare och andra välutbildade
specialister kunde hjälpa till
att skapa förutsättningar för
arabstaternas ekonomiska utveckling
i Mellanöstern. Att ständiga och
svåra konflikter kunde väntas mellan

judar och araber var det våren 1919
inte många som anade.
Den tyska frågan
När de olösta utomeuropeiska
problemen ansågs färdigdiskuterade,
dvs hade återlämnats till David
Lloyd George och Clemenceau för
fortsatt handläggning, kunde de
två statsmännen gripa sig an med
den centrala frågan – nämligen
den om Tysklands framtid. Bägge
var helt överens om att inga
förhandlingar skulle föras med de
tyska representanterna, dessa skulle
bara erkänna Tyskland ”ensamskuld”
till kriget och därmed tvinga dess
befolkning att i efterhand betala så
mycket som möjligt av Frankrikes,
Storbritanniens och Belgiens totala
krigskostnader, trots att den ofantliga
summan ännu inte var färdigräknad.
Den uppläggningen godkändes av
tiomannarådet i Versailles.
Det som nu skedde har beskrivits så
här av den amerikanska historikern R
R Palmer: ”En regeringskris följde i
Berlin. Ingen tysk ville döma sig själv,
sitt parti eller sina principer i tyska
ögon genom att sätta sitt namn på ett
dokument, som alla tyskar betecknade

som skymfligt. En kombination från
de socialdemokratiska och katolska
partierna samtyckte till slut till att
axla den förhatliga bördan. Två
förlägna och okända män med de
enkla namnen Müller och Bell
inställde sig i spegelsalen i Versailles
och undertecknade fredsfördraget i
närvaro av en stor samling allierade
dignitärer.” (Palmer, Nya tidens
världshistoria, del II, sid 211).
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De två företrädarna för Tyskland
fick stående motta fredsdokumentet
från segrarmakternas ledare som satt
framför dem, på ungefär samma sätt
som när en brottsling erhåller det
definitiva beskedet om sin skuld och
sitt straff från de domare som sitter
framför honom.
Ingen diskussion ägde rum. I
och med att Müller och Bell lydigt
skrev sina namn på rätt ställe i freds
fördraget, var deras landsmän ålagda
att utföra mångåriga arbeten för ett
ändamål som emellertid kunde antas
leda till helt andra följder än de som
planerats: ”Ingen visste hur Tyskland
skulle betala, trots att alla dunkelt
anade att sådana summor endast kunde
åstadkommas genom tysk export,
vilken då skulle konkurrera med de

allierades ekonomiska intressen.
[ … ] Drivna till raseri genom kriget
och själva tyngda av fantastiska
skulder till Förenta Staterna, hade de
allierade ingen benägenhet att lyssna
till det ekonomiska förnuftet och
betraktade skadeståndet helt enkelt
som ett medel att sona en oförrätt
och att skjuta upp riskerna för en
tysk återhämtning.” (Palmer, ibid.
sid 210).

Även andra inslag i de tyska freds
villkoren var mycket irrationella: ”Den
tyska armén reducerades till 100 000
man. Eftersom de allierade förbjöd
tysk värnplikt, eller fortlöpande årlig
militärutbildning av civil ungdom,
blev armén en här av uteslutande
yrkesmilitärer; officersklassen behöll
sitt politiska inflytande i den, och den
metod de allierade använde för att
demilitarisera Tyskland tjänade mest av

allt det motsatta syftet. Fredsfördraget
förbjöd Tyskland att ha tungt artilleri,
flyg (militärt, författarens anm.) eller
ubåtar. Wilson såg sin plan för allmän
nedrustning tillämpad på enbart
Tyskland.” (Palmer, ibid. Sid 210.)
Arbetet med den sociala tregreningen
efter första världskriget
(MH:s, RE:s och TA:s anmärkning:
Här följer ett textavsnitt som
ursprungligen inte var avsett att ingå
i boken. Dock såg vi att det kunde
tillföra intressant stoff och låter
det något förkortat bilda avslutning
på vår redigering av dessa Frans
Carlgrens texter. Frans beskriver hur
Steiners arbete med att intressera
och engagera personer i samhällets
absoluta toppskikt för den sociala
tregreningen efter en tid måste
överges. I stället började han förankra
tankarna om den sociala tregreningen
inom den antroposofiska rörelsen.
Men tregreningstanken skulle visa
sig ha en betydande räckvidd utanför
de antroposofiska sammanhangen.)
I februari 1919 började Steiner
hålla föredrag om den sociala frågan
för medlemmar i Antroposofiska
sällskapet och andra intresserade.
Omedelbart efteråt skrev han ner

de mest elementära tankarna i
sammanhanget och kunde på kort tid
ge ut den första grundläggande boken
om temat: Kärnpunkterna i den
sociala frågan. Boken spreds snart i
stora upplagor och bidrog till att det
blev fullsatta hus varhelst Steiner
under de kommande åren talade
om social tregrening. Småningom
grundades ett tregreningsförbund
och en tidskrift gavs ut. En kort men

intensiv tid hade tagit sin början då
sociala frågor stod i förgrunden för
Steiners verksamhet.
Steiner i offentligheten
Under det första dramatiska efter
krigsåret, då revolutionära tendenser
skakade Tyskland och människorna
sökte en social nyordning, vann
tregreningstankarna snabbt gehör.
Tidningarna innehöll mer eller mindre
positiva referat när Steiner föreläste
om sina idéer, inte minst i den tyska
delstaten Württemberg. En tidning
skriver: ”Hela salen var överfull, ett
bevis på attraktionskraften i Steiners
tankar. […] Hans temperamentsfulla
framställning möttes av starkt bifall.”
En annan refererar så här: ”Det var
inte något program som utvecklades,
utan levande verklighet. Fakta
avslöjades som inverkar på nutidens
sociala liv och vars orsaker gjordes
begripliga. Det som sades om den
proletära viljan vittnade om djup
förståelse och medkänsla. Gång på
gång betonade Steiner att man inte
skall fundera om proletariatet, utan
med det.”
Några dagar senare står det: ”Åter
var tillströmningen enorm. Åter fick

hundratals människor inte komma in.
Åter fick talaren stormande applåder
då han eftertryckligt påpekade att
bara stora åtgärder kunde hjälpa i tider
1
av stor nöd.” Generellt får väl sägas
att Steiners tankar hade lättare att få
uppskattning i arbetarklassen och det
socialistiska lägret än i borgerliga och
1 Citaten efter Albert Schmelzer,
Die Dreigliederungsbewegung
1919 sid 157/158.
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konservativa kretsar. Nöden var helt
enkelt störst i samhällets botten – och

därmed även beredskapen att ta upp
nya tankemönster. Många av dem som
nu spred tregreningsidéer och gick med
i den nya ”arbetarkommittén för social
tregrening” var engagerade socialister
till vänster om socialdemokraterna.
Steiner själv hade inga problem
med att umgås med arbetarklassen;
redan i tidiga år, som lärare på
”arbetarbildningsskolan” i Berlin,
hade han engagerat sig för dessa
människor. Men samtidigt varnade
han nu också för att göra tregreningen

till en klass- eller partifråga. Han var
mån om att undvika ensidigheter och
ställde hela tiden själva tregreningen
i förgrunden. Aldrig var han ens i
närheten av att ställa sig i spetsen för
en politisk rörelse – allt han gjorde
skedde efter frågor som hade riktats
till honom av oroliga människor.

För att koordinera tregrenings
arbetet bildades, vid sidan av
arbetarkommittén, ett ”arbetsutskott”
där uttalat antroposofiska initiativ
tagare och några mer borgerligt
sinnade personligheter samlades.
Utskottets ledamöter brukade sitta
på podiet när Steiner höll offentliga

föredrag om temat. Talade han inför
arbetare var man dock noga med
att hålla Antroposofiska sällskapets
medlemmar utanför: arbetarrörelsen
skulle inte få känslan av att
borgarklassen lade beslag på den. Att
utskott och kommitté ändå smältes
ihop redan i maj 1919 vittnar om ett
intensivt integrationsarbete mellan
socialistiska och liberala krafter i
tregreningsrörelsen.

Trots inledande framgångar blev
den dock aldrig den folkrörelse man
hade som mål. Dels nådde den i allt
för liten skala utöver Württembergs
gränser, dels lyckades det inte
att förankra de nya idéerna hos
ledande representanter för politik
och näringsliv. Ett överraskande
stort samtycke i offentligheten
möttes av skepsis och motstånd från
makthavarnas sida. De sistnämnda
kunde helt enkelt inte förlika sig med
en reform underifrån, än mindre med
möjligheten att avstå just från en del
av makten. I den mån de över huvud
taget var beredda att överge det
gamla tankesättet som hade lett till
första världskriget ville de att inget
skulle ske utan byråkratiska direktiv
uppifrån. Steiner var snart tvungen
att inse att ingen hjälp var att vänta
från den sidan.
Positiva omdömen
Försöken att etablera tregrenings
idéerna i politikens och näringslivets
högre sfärer misslyckades således.
Detta trots att åtminstone några
inflytelserika personligheter utanför
de antroposofiska kretsarna uttalade
sig positivt eller rent av entusiastiskt
om konceptet. Till de första som tog
del av initialtankarna hörde ju, som

vi har sett, Arthur Polzer-Hoditz.
Han var den unge österrikiske
kejsarens förtrogne och hade nog
blivit utrikesminister – om inte
monarkin hade brutit samman i och
med krigsslutet. I sina memoarer
skriver han att han grundligt hade läst
Steiners memorandum och att han
ansåg Steiners förslag inte bara vara

meningsfulla, utan också praktiskt
2
genomförbara. Men eftersom han
själv förlorade sin maktposition var
det inte mycket han kunde göra för
att omsätta förslagen i verklighet.
Även Max von Baden, som
under hösten hade varit rikskansler
under några få veckor, var politiskt
alldeles för svag för att kunna göra
sitt inflytande gällande. Visserligen
hade han förstått att Centraleuropa
behövde egna idéer för att möta det
ideologiska övertaget från USA och
Ryssland. ”Det gick inte an att lämna
över idéernas kamp till Wilson och
Trotskij. Mot fraserna från väst
och öst var vi tvungna att ställa ett
eget genomtänkt program om en
europeisk nyordning som tog hänsyn
till realiteterna”, skriver han i sina
3
memoarer. Men han säger inte att
han har tagit över denna ståndpunkt
av Steiner och nämner över huvud
taget inte att han samtalat med honom.
Betydligt mer givande var
Wilhelm von Blumes insats för
tregreningen. Han var professor
i statsrätt och hade formulerat
Württembergs konstitution. Det
gjorde stort intryck när han som
icke-antroposof framställde de nya
tankarnas överlägsenhet genom att
kontrastera dem mot de skador som
det gamla systemet hade vållat.
”Under de senaste femtio åren har
Tyskland glömt sin sanna uppgift,
eftersom det bara tänkt på sig självt
och sitt eget välbefinnande. Det är

2 Jfr Christoph Lindenberg, Rudolf
Steiner, eine Biographie, band II,
sid 626.
3 Citerat efter Lindenberg, sid 630.
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tragiken i vårt förflutna. Vi borde ha
givit mänskligheten kulturen från
våra stora tänkare, den kultur som
fortfarande är nog så främmande för
de andra. I stället har vi kommit med
varor, kanoner och maskingevär. Vi
borde ha tjänat världen på ett bättre
4
sätt.” Blume gick genast med i den
kommitté som ville sprida uppropet
mot folkomröstningen i Schlesien
och deltog sedan mycket aktivt i
tregreningsarbetet.
Förutom några få verkligt
inflytelserika personligheter fanns
det naturligtvis betydligt fler kända
och okända människor utanför
Antroposofiska sällskapet som
engagerade sig i tregreningsrörelsen.
De deltog i möten, delade ut flygblad
eller agiterade från talarstolen.
Därtill kommer tusentals människor
som undertecknade något av de
upprop som publicerades inte minst
under arbetets första intensiva fas.
Redan den första proklamationen
signerades av det kanske mest kända
namn som dyker upp i samband
med tregreningsrörelsen, nämligen
Hermann Hesse.

Negativa omdömen
Kritik mot Rudolf Steiner och
antroposofin hade framförts från
första början – som sig bör för
en rörelse som verkar helt och
fullt i offentligheten. De negativa
omdömena täckte ett brett spektrum:
från en saklig prövning av enstaka
detaljfrågor till hånfulla cynismer och
ärekränkande lögner. Redan under

Steiners livstid granskades kritiken

4 Citerat efter Schmelzer, sid 134.

ingående i två böcker om ”motstånd
som kulturellt förfallsfenomen” av
Louis Werbeck. I ett ytterst noggrant
arbete motbevisas här missförstånd,
motsägelser och illvilligheter genom
att nagelfara dem snart sagt ord för
ord. Vissa sidor är indelade i spalter
som ställer Steiners originalcitat direkt
mot antagonisternas förvrängningar.
Tydligare kan ohederliga tillväga
gångssätt knappast avslöjas. Werbeck
visar hur kritikernas otillräckligheter
– mänskliga som vetenskapliga – leder
till rena absurditeter, förfalskningar,
ofrivillig komik, förtal, perfiditeter
och blasfemi. Inte sällan motsäger
de inte bara varandra, utan också
sig själva. Särskilt groteskt blir det
när motståndarna samtidigt känner

sig tvungna att erkänna Steiners
betydelse: ”Han är nutidens mest
universala huvud.” ”Genom sin
klarhet och sitt upphöjda lugn hör
Steiners filosofiska och inte minst
antroposofiska skrifter enligt sin form
till de ädlaste alstren inom den nyare
filosofin.” ”Han hör utan tvekan till
tidens mest intressanta intellektuella
5
ledarfigurer.” Werbeck behandlar
utförligt det teologiska, filosofiska
och naturvetenskapliga motståndet
men går inte in på politiska och
sociala frågor.
Det är häpnadsväckande vilka
besynnerligheter motståndarna kunde
få för sig. I ett föredrag den 17 januari
1920 i Dornach citerar Steiner ur
5 Citerade efter Louis Werbeck:
Eine Gegnerschaft als KulturVerfallserscheinung II: Die wissenschaftlichen Gegner Rudolf
Steiners und der Anthroposophie,
Stuttgart 1924, sid 151.

en artikel som spreds vid den tiden
i olika tyska tidningar. Där talas
om att Steiner skulle förfoga över
miljontals anhängare, att förbundet
för social tregrening skulle vara en
religiös kommunistisk gemenskap
och att detta förbund skulle samla
uppgifter om tyska officerare för att
ange dem till krigsmotståndarna.
Steiner påpekar nu det intressanta i
att artiklarna åberopar ”autentiska
informationer” när de sprider dessa
och andra absurditeter. Han talar i
detta sammanhang om regelrätta
”fabriker för brevförfalskningar”
som förser redaktionerna med
sådana ”autentiska informationer”.
Metoden hade redan en viss tradition

inom det hatiska motståndet mot
antroposofin. Så tidigt som under
separationsprocessen från Teosofiska
samfundet hade Annie Besant
satt rykten i omlopp som gjorde
gällande att Steiner skulle vara en
förrymd katolsk präst. Det befängda
påståendet hade spridits flitigt inte
minst i jesuitiska kretsar innan det

togs tillbaka i liksom förbigående.
Vänsterpressen, som till en
början var övervägande positiv till
tregreningstanken, började plötsligt
svänga. En socialdemokratisk tidning
i Stuttgart påstod nu att rörelsen var
illusorisk, utopisk och bolsjevistisk
utan att motivera sina hastigt
påkomna förebråelser. Förklaringen
till den abrupta vändningen låg nära
till hands: det mer antroposofiskt
inspirerade tregreningsutskottet hade
6

6 Jfr Rudolf Steiner: Geistige und
soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung, GA 196, Dornach 1992, sid 82 ff.
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förenats med den snarare proletära
arbetarkommittén för tregrening. Där
satt vänstersocialistiska ledamöter
tillsammans
med
progressiva
liberaler – en provokation för
socialdemokraterna.
Tregreningsrörelsen verkade hamna
mellan samtliga stolar. Kommun
istiska skribenter betecknade tre
greningen som ”borgerlig ideologi”,
eftersom Steiner inte ville ha någon
klasskamp. Konservativa tidningar å
sin sida avfärdade de nya idéerna som
alltför individualistiska; individen
skulle ju uppgå i ”folket” som en
högre enhet. En tanke som snart
skulle bli allenarådande inom den
nationalsocialistiska ideologin. Någon
differentierad analys av den sociala
tregreningen förekom varken till höger
eller till vänster.
Makthavarnas ställningstaganden
Eftersomdensocialatregreningenutgör
en tämligen komplex tankebyggnad,
kunde varje ideologisk inriktning finna
sin egen stötesten. De konservativa
misstänk
liggjorde statens minskade
makt. Liberaler, socialdemokrater
och fackföreningar ogillade förment
”syndikalistiska” metoder som gick ut
på att välja personalutskott direkt på
arbetsplatsen. Kommunister menade
att klasskampen förråddes när man
samarbetade med företagare. Och
ju högre man kom upp i maktens
hierarkier desto mer fruktade man att
förlora privilegier.
En storindustriell representant
som Robert Bosch hade i krigets
slutskede företrätt tämligen liberala
positioner och till exempel vänt sig

mot den militärt sett fullständigt
vanvettiga tyska våroffensiven
1918. Han kallade sig själv för
socialist och hade redan 1906 infört
åttatimmarsdagen i sina fabriker.
Men han avvisade bryskt Rudolf
Steiner och Emil Molt som hade
uppvaktat honom personligen i hopp
om att han skulle engagera sig för
tregreningsidéerna. Med undantag
för företagarna som var medlemmar
i Antroposofiska sällskapet gick det
inte så mycket bättre med övriga
makthavare inom näringslivet heller.
Inom politiken var det inte heller
lätt att få kontakt till makteliten. Där
det lyckades handlade det, som vi har
sett, i de flesta fall om representanter
som i själva verket visade sig ganska
maktlösa. Eller så var det fråga
om en principiell skepsis som hos
Württembergs socialdemokratiske
arbetsminister Hugo Lindemann. Han
irriterades av vänstersocialisternas
medverkan i tregreningsrörelsen och
förespråkade snarare en socialisering
ovanifrån. Mötet med honom skildrar
Steiner i ett brev: ”I onsdags sade jag
till arbetsministern härstädes: ge mig
fyra veckor utan att motarbeta mig.
Sedan kommer ni att se att man i lugn
och ro kan förhandla med arbetarna
som då kommer att förstå på vilket
sätt man måste närma sig framtiden.
Han svarade: här misstar ni er. Det

går inte att tala med dessa människor.
De plockar russinen ur era föredrag,
tar det de behöver och hoppar över
det de inte vill ha. Jag svarade: nå, låt
dem plocka russinen ur mina förslag.
Men finns inte också russin för er
och era anhängare bland förslagen?

Problemet är att ni inte tar för er. Så
7
är det med den saken.”
Nationalsocialismen
Mitt under den mest dramatiska
tregreningskampen höll Steiner ett
synnerligen allvarligt föredrag den
8
22 juni 1919 i Stuttgart. Han varnar
för ödesdigra konsekvenser om
inte Tyskland och den europeiska
kulturen uppfyller sin sanna kallelse,
utan i stället fastnar i gammalt
politiskt tänkande. Den ”storm”
han förutspår i fall inte tillräckligt
många människor finner kraften att
vitalisera den tyska anden ”som en
del av världsanden” ter sig, med facit
i hand, som en profetia angående
andra världskrigets fasor som skulle
bryta loss tjugo år senare.
Att fröet till en kommande kata
strof låg i Versaillesfördraget som
skulle undertecknas sex dagar efter
det här föredraget var uppenbart inte
bara för medarbetare i tregrenings
rörelsen. Tyskland, som inte var
med vid förhandlingarna, skulle
inte bara ensamt bära skulden för
kriget, utan ålades också att betala
gigantiska summor i gottgörelse
till segrarmakterna. Med en sådan
situation skapades naturligtvis en
idealisk grogrund för revanschistiska
och nationalistiska krafter som
snart började härja i Tyskland och
vars hat i första hand riktades mot
”arvfienden” Frankrike.
Samtidigt med spridningen av
tankarna om en social tregrening

7 Citerat efter Schmelzer, sid 162 f.
8 Jfr Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer
und pädagogischer Fragen, GA
192, Dornach 1991, sid 204 ff.
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tilltog därför också den rörelse som
kan sägas vara dess motsats, nämligen
den nationalsocialistiska. Och det
var givet att dessa två impulser
skulle krocka. Båda utgick från
södra Tyskland: medan tregreningen
fick sitt centrum i Stuttgart började

nazisterna sin verksamhet först och
främst i München.
Inte minst genom tregrenings

arbetet hade Steiner blivit så pass
”berömd och omstridd” i Tyskland att
stora konsertagenturer organiserade
hans föredragsturnéer genom landet.
I maj 1922 förde honom en av
dessa resor just till München. Där
cirkulerade informationer om att
nazistiska grupper planerade att
mörda Steiner. Dessa grupperingar
hade redan skjutit den tidigare
finansministern Matthias Erzberger
och även utrikesministern Walther
Rathenau fanns på deras lista – och
Rathenau mördades i juni samma

år. Det torde alltså inte råda någon
tvekan om vilken typ av människor
man hade att göra med.
Eftersom polisen inte förfogade
över något särskilt effektivt person
skydd i salar där tusentals åhörare
kunde vistas, hade antroposofen
Hans Büchenbacher organiserat en
grupp livvakter som delvis bestod
av boxare och brottare. Det skulle
visa sig att de behövdes. Även om
Steiner tog hotet med humor: ”Snart
kan jag bara tala i Rhenlandet som
9
är ockuperat av fransmännen.”
Visserligen kunde han avsluta
9 Citerat efter Hans Büchenbacher:
München 1922 i Erika Beltle och
Kurt Vierl: Erinnerungen an Rudolf
Steiner, Stuttgart 2001, sid 324.

föredraget i München som planerat,
om än i laddad atmosfär. Men han
hade knappt talat färdigt då mobben
stormade fram. Livvakterna såg till
att han oskadd nådde ett rum bakom
scenen. Sedan bröt ett av dessa
slagsmål ut i salen som skulle skaka
Tyskland allt oftare ända fram tills
nazisterna övertog makten 1933. Den
här gången lyckades antroposofernas
livvakter vinna övertaget. När
nazisterna slutligen drog sig tillbaka
sjöng de ”Siegreich woll’n wir
10
Frankreich schlagen” (segerrika
skall vi slå Frankrike)– det var ingen
tvekan om att de ville fortsätta där
första världskriget hade slutat.
Waldorfskolan
Tregreningsrörelsen fick inte den
genomslagskraft som dess initiativ
tagare hade hoppats på. Efter ungefär
fyra års arbete med skrifter, föredrag
och seminarier om den sociala frågan
var Steiner tvungen att ge upp. Likväl
vore det för ensidigt att se detta arbete
enbart som ett misslyckande. Även
om det aldrig kunde bli tal om en
verklig folkrörelse finns det åtskilliga
aspekter i tregreningstanken som
fortfarande i dag är i högsta grad

levande, inte minst i Tyskland.
Så finns idéerna till exempel kvar
i engagemanget för en direkt
demokrati, i ett intensivt lobbyarbete
för en villkorslös grundinkomst och
i allt frekventare försök med lokala
eller regionala valutor.
Det tydligaste uttrycket för tregreningstanken i praktiken är dock
förverkligandet av waldorfskolan.

10 Jfr Lindenberg, sid 770.

Att den första waldorfskolan grundades mindre än ett år efter första
världskrigets slut just i tregreningens
”huvudstad” Stuttgart visar vad det
också handlar om: ett internationellt
fredsprojekt av stora mått.
Redan i mitten av november
1918 hade det blivit klart för Emil
Molt att skolsystemet behövde
reformeras. Barnen till arbetarna i
hans cigarettfabrik Waldorf-Astoria
saknade helt enkelt möjligheten
att bygga sin framtid genom
skolbildning. Högre skolor kostade
pengar och var starkt segregerade:
här pojkar, där flickor – och aldrig
gick arbetarnas barn på samma
skolor som direktörernas. Därför
var Molt genast positiv när Steiner
i januari 1919 föreslog honom att
starta en egen skola.
I april samma år talade
Steiner till Waldorf-Astorias ett
tusen medarbetare och beskrev
proletariatets misär: att vara
utestängt från intellektuell bildning
och bara kunna utveckla en del
av människans möjligheter. Efter
föredraget förkunnade Molt idén
om att grunda en egen skola och bad
Steiner officiellt att leda initiativet.

Tillsammans förhandlade de med
Württembergs socialdemokratiske
kulturminister om de juridiska
förutsättningarna för en sådan
skola. Socialdemokraterna hade
inget emot att en kapitalist skulle
finansiera en ”enhetsskola” för
elever från alla samhällsklasser.
Angående läroplanen enades man
om en kompromiss, och när det
gäller lärarnas utbildning fick
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initiativtagarna fria händer.
I samband med att tregrenings
rörelsen hamnade i de politiska
ideologiernas korseld hördes också
en del kritik mot de nya skolplanerna.
Några föräldrar tog tillbaka sina
anmälda elever, somliga visade
en nervös osäkerhet. Men Herbert
Hahn, som redan tidigare anställts
av Molt för arbetarnas fortbildning
och som nu hade ett ledande ansvar
för skolans start, lyckades genom
föredrag och enskilda samtal att åter
entusiasmera föräldrarna. Viktigt var
i det här sammanhanget att hänvisa
till det faktum att skolan bara
var en detalj i ett generöst socialt
framtidskoncept.
I en vänstersocialistisk tidning
presenterades
den
planerade
skolan genom en artikel som
förmodligen hade skrivits av
Molt. Det talades om ”den första
riktiga enhetsskolan för flickor och
pojkar” där ”arbetarens barn sitter
sida vid sida med direktörens, där
således klasskillnaderna upphör
helt och hållet. Äntligen görs
allvar med mottot: fritt fram för de
duktiga.” Sådana påståenden kunde
redaktionen inte publicera utan

kommentar: ”Vi vill inte lägga folkets
fostran i händerna på fabrikanterna,
11
hur välvilliga de än må vara.”
Samtidigt kom protester från mer
kälkborgerligt håll. Den fastighet
som Molt hade köpt för att etablera
skolan i var nämligen ett omtyckt
utflyktskafé. Stamkunderna vände sig
mot en reformering av skolväsendet
11 Citaten efter Schmelzer, sid
233 f.

därför att de ville dricka sitt kaffe i
fred. För Waldorf-Astorias skolutskott
var det nu naturligtvis ytterst tacksamt
att i sitt svar länka samman dem som
tyckte att det var viktigare att fika än
att bygga upp kulturlivet med dem
som inte kunde godkänna en förnuftig
förnyelse därför att den finansierades
av fabrikanten. Anmärkningsvärt är
också att utskottet till övervägande
del bestod av kvinnor – i en tid då
nästan all offentlig verksamhet leddes
av män, inte minst inom politik och
12
näringsliv.
När Steiner i augusti – på Goethes
födelsedag – samlade lärarna till den
planerade skolan för en pedagogisk
intensivkurs var han noga med att
betona skolans koppling till tre
greningsaktiviteterna.”Waldorfskolan
måste utgöra en verklig kulturgärning
för att uppnå en förnyelse av nutidens
andliga liv. Vi måste räkna med att
allting kommer att förändras. Hela
den sociala rörelsen grundar sig ju
till sist på det andliga, och skolfrågan
ingår i samtidens stora brinnande
kulturfrågor.
Waldorfskolans
möjligheter måste utnyttjas för att
verka reformerande, revolutionerande
inom skolväsendet. Det beror helt på

alltså från allra första början varit ett
markant kännetecken för waldorf
rörelsen. Fred kan bara skapas mellan
självständiga och fria individer.
Därför fastslog Steiner redan 1922: ”I
Waldorfskolan är allting inriktat på en
14
fostran till frihet.”
Dessa ord har klingat som ett
ledmotiv genom waldorfrörelsens
nittioåriga historia. Åtskilliga av
dagens ungefär ett tusen skolor i
världen har haft – eller har alltjämt
– en rent revolutionerande verkan i
respektive land. Det kan handla om
länder där pojkar och flickor tidigare
aldrig hade undervisats tillsammans,
länder där det var otänkbart
att överklassbarn satt bredvid
arbetarbarn eller där färgade lärare
undervisade vita elever. I Sydafrika

12 Jfr Schmelzer, sid 235.
13 Rudolf Steiner: Konferenzen
mit den Lehrern der Freien Waldorfschule, GA 300a, Dornach 1975, sid
61.

14 Rudolf Steiner: Westliche och
östliche Weltgegensätzlichkeit, GA
83, Dornach 1981, sid 187.

er om denna kulturgärning lyckas.”
Efter sommarlovet 1919 kunde så
256 elever börja på Waldorfskolan.
Ungefär tre fjärdedelar av dem
var barn till fabrikens arbetare och
tjänstemän, resten kom till stor
del från antroposofiska familjer i
13

Stuttgart.

Medarbetarbarnen gick
för övrigt gratis på skolan. Deras
andel i elevkåren minskade något
när skolan växte under de följande

åren, men principen att barn från alla
samhällsklasser skulle gå i samma
skola bibehölls. Att skolan sedan
förbjöds efter att nazisterna hade
kommit till makten var egentligen
bara följdriktigt.
Den fredsskapande aspekten har

var waldorfskolan faktiskt den första
som var öppen för barn och lärare
av olika etniciteter – långt innan
apartheidslagarna hade avskaffats.
Waldorfskolan utgör således inte bara
ett pedagogiskt alternativ – den ingår
också i en veritabel fredsrörelse.
- oOo-
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