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ANTROPOSOFISK SELSKAP

Ny giv for nordisk samarbeid?
Nordisk styremøte i Göteborg 29. april - 2. mai 2010

Den første mai-helgen hvert år samles de styrene 
i de nordiske antroposofiske selskapene, og årets 
sammenkomst var lagt til rudolf Steinerskolan 
i Göteborg. til sammen var vi 20 fra de nordiske 
landene, i tillegg gjestene Seija Zimmermann fra 
Goetheanum og Hartwig Schiller, generalsekretær 
i det tyske landsselskapet.

Kristi eteriske tilsynekomst 
Hovedtema for møtet var spørsmål rundt Kristi til-
synekomst i den eteriske verden og fremveksten 
av nye eteriske krefter, som også er årstemaet i det 
allmenne selskapet 2010-2011 (se AiN nr. 1-2010). 
Som kjent ble ‹den eteriske Kristus› første gang be-
rørt av Rudolf Steiner i Stockholm 12. januar 1910. 
I to foredrag tok Hartwig Schiller opp en rekke 
spørsmål som knytter seg til dette skjellsettende te-
maet i antroposofien, og understreket at det fremfor 
alt ikke dreier seg om en passiv åpenbaring, men at 
egen åndelig aktivitet er en forutsetning for møtet 
med Kristus i ‹det eteriske›.

åland 2011: ett av fire hovedarrangementer
Seija Zimmermann snakket om Norden ut fra et 
Goetheanum-perspektiv og viste til at det var i 
Norden Rudolf Steiner holdt folkesjelsforedragene 
i 1910 og også først snakket om Kristi tilsynekomst 
i det eteriske. Styret ved Goetheanum ønsker at 
det nordiske arrangementet som er planlagt i Ma-
riehamn på Åland 3.-7. august 2011, skal være 
ett av fire hovedarrangementer i forbindelse med 
150-årsjubileet for Rudolf Steiners fødsel. Ålands-
stevnet skal derfor mar-
kedsføres sammen med 
de tre andre: det første i 
Goetheanum 25.-27. fe-
bruar (i samarbeid med 
det sveitsiske selskapet), 
det andre i Bologna (Ita-
lia) fra 30. mars til 3. 
april (100 år siden Ru-
dolf Steiners foredrag på 
den IV. internasjonale 
filosofikongressen ved 
Universitet i Bologna) 
og det tredje i Weimar 
fra 16. juni 2011, med 
det tyske landsselskapet 

som arrangør. (0versikt over alle arrangementene: 
www.rudolf-steiner-2011.com.)

Samarbeid
Ålandsstevnet er anlagt som et samarbeid mellom de 
nordiske landene. I Göteborg ble det gjennomført et 
gruppearbeid som forberedelse til Åland 2011, ledet 
av Hans Brodal. Målet var å få fram en følelse og 
forståelse for temaet og for hvordan programmet på 
Åland kan utformes. Blant annet ble det drøftet hvor-
dan framtidskreftene kan beskrives på en slik måte 
at mennesker i dag kjenner seg igjen. Det ble eta-
blert en operativ gruppe for arrangementet på Åland 
som består av Raili Haake, Soffi Wetterhoff, Maria 
Sannamo, Markku Maula (Åland/Finland), Inger He-
delin (Sverige), Daniel Håkanson (Danmark), Sigrun 
Gunnarsdottir (Island) og Sissel Jenseth fra Norge.

Antroposofi og vitenskapelighet
I Göteborg redegjorde Trond Skaftnesmo og Daniel 
Håkanson for et initiativ til en nordisk ‹tankesmie› 
for goetheanistisk-naturvitenskapelig orientert fors-
kningsarbeid. De reiste spørsmål om ikke en slik im-
puls – ut over oppgaven med å styrke arbeidsfelter 
som antroposofisk pedagogikk og medisin – kunne 
få en lignende betydning for livet i Antroposofisk 
Selskap her i Norden som f.eks. Arne Klingborgs 
kunstimpuls hadde i en tidligere fase? – Det ble også 
redegjort for arbeidet med de nordiske høyskolemø-
tene, som iår får form av en åpen konferanse i Järna 
i august.
Göteborg-møtet avdekket kimer til en fornyelse av det 

nordiske antroposofiske 
samarbeidet, som tok til 
med de nordiske som-
merstevnene i 1949. 
Historien om denne be-
strebelsen frem til i dag 
fikk vi levende formidlet 
av Oskar Borgman Han-
sen (85). Det oppstod 
dermed en opplevelse 
av kontinuitet med in-
tensjoner fra den gang, 
som ikke minst henger 
sammen med motiver i 
folkesjelsforedragene.

SJ, HH
Våren synges inn 30. april 2010 på Rudolf Steinerskolan 

i Göteborg, vert for årets nordiske styremøte. 




