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Referat nordisk styremøte i Goetheanum 28. og 29. juli 2015 
Tirsdag kl 15.00-21.00 og onsdag 9.00-12.15 i Halde Atelier, Goetheanum 
  
Alle landene var godt representert fra sine styrer. ISLAND: Guðfinnur Jakobsson, Sigfủs 
Guðfinnsson. DANMARK: Ellen Thuesen, Charlotte Prang, Daniel Håkanson. NORGE: 
Tinken Laurantzon, Phillip Nortvedt, Frode Barkved, Sissel Jenseth. SVERIGE: Mats-Ola 
Olsson, Janne Silvasti, Elisabeth Ehrlich, Henric Lewengard. FINLAND: Maarit Holttinen, 
Pirjo Kerminen, Outi Rousu, Tuulikki Sarekoski, Leena Westergren, Raili Hake, Pia 
Teckenberg-Jansson, Solveig Holmborg. Ingen deltok fra Estland. Vorstand Goetheanum: Seija 
Zimmermann. Paul Mackay og Joan Sleigh deltok cirka 2 timer tirsdag ettermiddag. 
 
Idéen til å holde møtet i Dornach i forkant av sommerkonferansen, kom på det forrige nordiske 
styremøtet på Island.  Sissel Jenseth hadde tatt ansvar for innkalling og programmet til møtet i 
Goetheanum. Mats-Ola Ohlsson fra det svenske selskapet ledet møtet på en utmerket måte.  
 
1) Tilbakeblikk på arbeidet fram mot sommerkonferansen 
Seija Zimmermann fra Vorstand ønsket velkommen. Hun har deltatt på de nordiske 
styremøtene i cirka 20 år, først som styremedlem og generalsekretær i Finland, og senere fra 
Vorstand i Goetheanum.  
  
Seija Zimmermann innledet rundt ideen til den nordiske konferanse i Goetheanum som oppstod 
i Canada under ”Encircling Light - Expectant Silence. A Conference on the North” august 
2009. Hun fortalte om erfaringene på veien mot realiseringen i Goetheanum. Den opprinnelige 
tanken var å arrangere konferansen i 2014, men det måtte utsettes grunn av renovasjoner i den 
store salen i Goetheanum. Mats-Ola fortalte om hvordan ideen hadde vokst frem i det nordiske 
arbeidet. Idéen ble første gang presentert på det nordiske styremøte i Göteborg 2010. Året etter 
ble det gjennomført en stor nordiske sommerkonferansen på Åland 2011, som ett av fire 
hovedarrangementer i forbindelse med Rudolf Steiners 150-års jubileum. Dette var en idé fra 
Leena Westergreen, og Raili Hake og Soffi Wetterhoff fra Åland og Sissel Jenseth fra Norge 
dannet prosjektledelse for arrangementet som hadde cirka 250 deltakere. Sissel Jenseth sa at 
erfaringen fra Åland gjorde det mulig å påta seg et nytt stort arrangement i Goetheanum, og 
hun sa seg villig til å bidra til dette på det nordiske styremøtet i Helsingør 2012. Seija bad 
henne da også om å skrive en artikkel om det nordiske samarbeidet og den planlagte 
konferansen i Anthroposophie Weltweit 7–8/12. Men det var nødvendig at også flere knytte seg 
til arbeidet. Det skjedde først da Tinken Laurantzon kom inn i styret i ASN 2013, og hun var 
villig til å påta seg prosjektlederansvaret sammen med Sissel Jenseth. På det nordiske 
styremøtet på Fokhol i Norge mai 2013 ble dette presentert og et forslag til arbeidsplan og 
budsjett. Alle landene skulle i løpet av august-september vurdere om de kunne gå for dette. 
Forslaget ble vedtatt, og arbeidet kunne settes i gang. Raili Hake sluttet seg da også til 
arbeidsgruppen, og det første planleggingsmøtet ble gjennomført i oktober i Bergen med 
representanter fra alle de nordiske landene. Deretter fulgte et nytt arbeidsmøte i Hertha i 
Danmark februar 2014, samt et møte i april i Goetheanum i forbindelse med 
generalforsamlingen. På det nordiske styremøtet på Island i mai 2014 ble det første utkastet til 
program presentert for de nordiske selskapene. Arbeidet med skuespillet Norrön, ”Det søkende 
mennesket”, som Guðjón Arnason hadde presentert som en idé allerede på Fokhold i 2013, var 
da kommet godt i gang. Det ble også gjennomført interne arbeidsmøter i Oslo og i Järna, før 
programmet var klart for trykking i september/oktober 2014. Og i februar 2015 besøkte Tinken 
og Sissel Finland og presenterte programmet. Tinken Laurantzon fortalte om de mange 
personlige kontaktene og møtene underveis i arbeidet. Men også om vanskeligheter og 
utfordringer, ikke minst forhåpningene og arbeidet med å få ned det broderte Draumkvede-
teppet til Moseid, noe som dessverre ikke lot seg gjøre, kun fotografier av dette. Videre om 
arbeidet som var gjort for å få til den nordiske kunstneriske sommerutstillingen i Goetheanum. 
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Sissel sammenlignet det nordiske arrangementet i Goetheanum med et bryllup. Det viktigste da 
– i tillegg til selve festen – er at forbindelsen offentliggjøres. Det har skjedd gjennom et 
program på flere språk, ny nordisk nettside og en felles nordisk avis som er blitt sent til alle 
medlemmene i Norden. Etter et giftemål kommer også håpet om at en befruktning skal finne 
sted; at noe nytt skal oppstå i etterkant av arrangementet. I tillegg koster et bryllup mange 
penger, og arrangementet har blitt finansiert i fellesskap av alle de nordiske landene i 
samarbeid med Goetheanum som er ansvarlig for selve gjennomføringen.  
 
Paul Mackay og Joan Sleigh fra Vorstand deltok i drøftelsene under punkt 2 og 3. 
 
2) Temaet var de nordiske landenes forhold til Goetheanum 
Samarbeidet har hele tiden skjedd på tvers av landegrensene i Norden. Det har ikke bare dreiet 
seg om samtaler og studier, men også konkrete oppgaver. Flere pekte nettopp på hvor fruktbart 
det er å ha et konkret felles arbeid som er rettet mot andre. Å gjøre noe sammen – først da 
kommer man til realitetene. For eksempel tok de nordiske antroposofiske selskapene i 1984 
over ansvaret for de nordiske sommerstevnene som startet opp i 1949.  
Phillip Nortvedt nevnte også at Rudolf Steiners foredrag var ulike tematisk i forhold til hvilket 
land han talte i, og at man i dag – 100 år senere – kan ane at noe av det Steiner brakte i sin tid, 
har blitt videreført i de respektive landene. På forespørsel ble det gitt noen eksempler på dette 
uten nærmere utdypning, men dette er noe man kan se på senere.  
Fra Vorstands side ble det understreket at de så på dette stevnet som meget verdifullt.  
 
3) Generalsekretærrollen og samarbeidet med Goetheanumledelsen 
Frode Barkved innledet med å fortelle om situasjonen i Norge. Etter at Harald Haakstad hadde 
sagt ja til vervet som generalsekretær i ASN i april 2014, ble han rammet av en alvorlig 
sykdom, noe som gjorde at han ikke kunne gjennomføre vervet. I Norge har man så langt ikke 
funnet en naturlig etterfølger, samtidig som det lenge har vært diskutert om generalsekretær er 
den rette rollen i vår tid. Arbeidet i Norge har de siste 5-6 årene foregått på teambasis med en 
relativ flat struktur. På den bakgrunn fremmet arbeidsledelsen i Norge forslaget om et prøveår 
uten en generalsekretær på årsmøtet i april, noe årsmøtet støttet opp om. Målet er å se hvordan 
dette kan fungere, samtidig som man må drøfte forholdet og kontakten til verdensselskapet. 
Vorstand i Goetheanum har jo selv ingen valgt leder (chairman). Ved å ta bort 
generalsekretærrollen, kan man bli mer bevisst hva selve rollen innebærer. 
 
Paul Mackay uttalte klart behovet fra Goetheanums side å ha en fast forbindelse over flere år 
med de enkelte landsselskapene. Dette for at kontakten kan oppstå helt inn i det personlige. 
Han henviste til Rudolf Steiner som mente at generalsekretæren var broen mellom landsselskap 
og verdensselskapet, og generalsekretæren må ha aksept både i eget land og i Goetheanum. 
Samtidig er hvert landsselskap autonomt, så lenge det ikke ødelegger eller virker mot statuttene 
i Selskapet. Paul Mackay sa at målet med antroposofien er å bli mer menneskelig – mer 
universell menneskelig. Han mente at det ikke er noen motsetning mellom å ha en 
generalsekretær og arbeide som et team. Man kan ikke ta bort noe uten å sette noe nytt inn, 
ellers ”fylle hullet seg selv”. Noen må ha/påta seg ansvar. Det er opp til Norge hva de vil gjøre, 
men det kan føre til at den norske fargen vil mangle i helheten i verdensselskapet.  
Seija Zimmermann var glad for at vi nå kunne snakket åpent om dette spørsmålet.  
Joan Sleigh sa det var viktig at man vurderte saken fra flere sider, og at vi spør oss; hva trenger 
medlemmene, hva trenger bevegelsen, hva trenger styret, hvordan er forholde til det offentlige, 
og hva trenger Goetheanum?  
Fra Danmarks side ble det fortalt at de har ønsket en kontaktperson til verdensselskapet da 
generalsekretæren noen års tid ikke har kunne komme til generalsekretærmøtene på grunn av 
sin helbred. Men at dette ikke har latt seg gjøre.  
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Fra Litto Finland ble det understreket at generalsekretæren spilte en viktig rolle, og de ønsker at 
det fortsetter som nå.  
Mats-Ola, generalsekretær i Sverige, understreket behovet for kontinuitet i arbeidet – som blant 
annet skjer gjennom de fire årlige treffene med verdensselskapet. Han sa også at det føltes tynt 
når verken Norge, Danmark eller Island var representert på møtene, men kun Sverige og 
Finland fra Norden, slik det har vært i det siste. 
Det ble også tatt opp at tittelen er problematisk, at generalsekretær henspiller på et hierarkisk 
system, noe som oppleves som fremmed i de nordiske landene, og at rollen kan stivne og stå i 
veien for en mer situativ arbeidsform, med bevegelse fremover og metamorfoser i arbeidet. 
Se også: General Secretaries' Meeting: Cosmopolitan Awareness 24.02.2015 
https://www.goetheanum.org/Startpage.45.0.html?&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3739&cHash=afefab72e9ae626ca8ae91e6f37b4c77  
 
4. Vertskapsrollen for konferansen 
Tinken, Rali og Sissel fortalte om den forestående sommerkonferansen. Hva som stod foran oss 
disse dagene. At vi måtte se på oss selv som vertskap, og være forberedt på spørsmål og ta imot 
deltakerne slik at de følte seg velkommen. Tinken gikk også gjennom programmet, slik at vi 
alle på ny fikk en smak av det fantastiske forarbeidet som var gjort. 
 
5. Veien videre for det nordiske samarbeidet 
Siste del av møtet ble viet fremtiden for det nordiske samarbeidet. Vi tok runden hvor alle sa 
noe om hva de har på hjertet.  
 
Det som kom konkret kom fram er her forsøkt samlet tematisk;  
 
De nordiske styremøtene – hvordan skal de fungere – hva skal de ta opp  
• Det ble gitt et kort historisk blikk på hvordan de nordiske styremøtene hadde utviklet seg. 
• Det må ikke bare bli en rutine å møtes, men være forberedt til å ta imot det som kommer. 
• Det nordiske styremøte i 2016 må drøfte det som skjer under sommerkonferansen 2015. 
• Hvert møte bør ha en runde hvor alle sier hva de har på hjertet – det vil fungere som en 

viktig utånding – før man begynner på samtalene og diskusjonene. 
• Viktig å være engasjert. Det kommer ikke an hva du sier, men hvordan du sier det. Møtene 

bør fungerer slik at de inspirerer den enkelte, men også virker inspirerer slik at det oppstår 
noe mellom møtedeltakerne. Da kan møtene også virke inspirerende ut i verden.   

• Å fortelle nytt fra hvert av de nordiske landene, er interessant, slik det hittil har vært vanlig. 
• Ha et felles studie - et foredrag av Rudolf Steiner som noen forbereder.  
• Ta opp medlemsspørsmålet og andre saker i Selskapet. Hvem bidrar? Hvem betaler? Hva er 

grensen mellom medlem og ikke-medlem. Antroposofien er mye større enn Selskapet. 
• Den nordiske kvaliteten virker mer åpne, lytterne og vilje til å ta på alvor det som kommer 

fra oven. Impulser som søker seg ned mot jorden for å inkarnere. Er vi beredt?  
• Det handler om handlinger - å ha reelle oppgaver for andre. Ellers fare for å bli isolert. 
• Bodo von Plato var i Danmark 2015 – han snakket om følgende: 

o De unge i dag opptar antroposofien gjennom viljen – gjennom arbeid innenfor 
antroposofiske virksomheter 

o I 100 år har antroposofien strømmet ut i verden fra sentrum. Nå er sentrum flyttet ut 
i verden og må strømme inn mot Goetheanum 

o Hva har antroposofien til felles med andre strømninger i verden. Vi må utveksle. 
o Kan man oppdra barn? Nei, det kan vi ikke. Bare virke vekkende  

• Det store klassestevnet i Järna i 1991 ble nevnt som en viktig hendelse. Det ble avholdt 
nordiske Høyskolestevner fram til for noen års siden da også den impulsen ble svakere. 
Viktig å tenke over hvordan forbindelsen mellom Den frie høyskole for åndsvitenskap og 
Selskapet kan forbedres i fremtiden. Dette ble tatt opp i Helsingør 2012 og kan drøftes i 
kommende nordiske møte. 
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Mulig aktiviteter og arrangementer  
• Hvordan forbinde vårt arbeid med det Øst-Europa og Russland? Dette anliggende ble tatt 

opp av Pirjo Kerminen, og det lå flere på hjertet. Hvordan kan det nordiske samarbeidet 
rekke ut en hånd til Russland og Baltikum. Kan det være aktuelt å be inn russere til våre 
nordiske møte? Har vi en rolle mellom øst og vest. Skal bygge opp et fond?  

• Det vil foregå en konferanse i Lahti Finland 28.-31. juni 2016 som arrangeres av den 
Samfunnsvitenskaplig seksjon ved Goetheanum http://sozial.goetheanum.org i samarbeid med 
Antroposofisk Selskap i Finland. Konferansen tar opp temaet ”Seele Europas” som 
henspiller på Steiners foredragssyklus i Oslo 1910 om de europeiske folkesjelene. Den 
første var i Amsterdam i 2005 http://soulofeurope.net/home_en og Lathi er den syvende i rekken. 

• Noen ønsket at vi skulle gjenta Ålands-konferansen om fem år. 
• Hva er det nye? Det er barna og de unge. De unge leser ikke GA, men vi kan nå dem 

gjennom viljen. Slik kan vi komme unna stammespråket. Hvordan opprette forum for å 
samtale om antroposofi med yngre mennesker. Gjøre sosiale ting for samfunnet.  

• Etablere et Nordisk treffpunkt i Goetheanum i forbindelse med generalforsamlingen – at det 
finnes noe ”møtepunkter” for nordiske medlemmer som kommer dit da. 

• Åpne opp for den motsatte strøm; Goetheanum i Norden ved å arrangere turer til Norden 
for mellom-europeere m fl som kan skje ut i det enkelte land eller i samarbeid. 

• Opprettholde og drifte den nordiske nettsiden som vil få ny forside og et nytt domene-navn 
etter konferansen. Sissel Jenseth, jenseth@online.no tar ansvar for dette. 

• Informere hverandre om nyheter, samt bytte artikler i de nordiske medlemsbladene etc. 
• Det ble henvist til en bok med den berømte tale L'ATTITUDE FÉDÉRALISTE som den 

sveitsiske filosofen Denis de Rougemont https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_de_Rougemont holdt i 1947. 
Talen er utgitt i en bok på fire språk. Den ble omtalt i Anthroposophy Worldwide 11-2014, 
side 11; Denis de Rougemont (1906–1985), a pioneer of European integration. On the basis 
of the Swiss federal system de Rougemont developed corresponding guidelines for Europe:  
• no predominance of existing organizations;  
• federalism as a factor beyond minority and majority;  
• diversity as the goal of a community or society; 
• no simplification of complex social affairs; 
• federalism based on real relationships beyond bye-laws, agreements and regulations.  

 
Nytt møte 2016 og forberedelse 
Det ble vedtatt at Sverige er vertsland for neste møte: Järna torsdag/fredag-søndag 28/29.4.-1.5.  
• Det var ønske om å etablere en forberedelsesgruppe for de nordiske styremøtene som tar 

ansvar for kontinuiteten og fremdrift, og har med en representant fra hvert land.  
• Dette ble støttet av alle, og hvert landsselskapene skulle finne fram til en person som kan 

inngå i forberedelsesgruppen, og videreformidle dette i løpet av høsten 2015. 
• Vertslandet har ansvar for å finne lokaler, overnatting og aktiviteter/besøk/hva man vil 

vise fram, slik det har foregått hittil på de nordiske møtene. 
• Økonomien for sommerkonferansen 2015 vil gjøres opp i løpet av høsten og regnskapet 

sendes landsselskapene. Dette vil også bli gjennomgått på møtet 2016. 
• Kontaktpersoner er Mats-Ola Ohlsson <mats-ola@norrbyvalle.se> og Sissel Jenseth 

<jenseth@online.no> inntil denne gruppen er etablert. 
 
Ellers var det en god atmosfære under hele sammenkomsten, og alt det praktiske var godt 
ivaretatt fra Goetheanums side. Stor TAKK til Seija Zimmermann og Ursula Schoenholzer som 
har tatt hånd om dette, og ikke minst en takk til Det allmenne antroposofiske selskapet i 
Dornach for måltidene i Speisehaus og kaffepausene.  
 
Referatet er skrevet av Phillip Nortvedt og Sissel Jenseth 


