
   
 
 
 

AntroPost http://www.antroposofi.no/nyhetsbrev utgis av Antroposofisk Selskap i Norge http://www.antroposofi.no 
Redaktør er Sissel Jenseth. Du kan gi tips eller melde deg av eller på nyhetsbrevet ved å kontakte antropost@antroposofi.no  

 

AntroPost 2006-1 

 

 

 

Nytt e-postbrev innenfor den antroposofiske virksomheten 
 

Arbeidsledelsen i Antroposofisk Selskap hilser dette nye initiativet varmt 
velkommen! Brevet vil komme ut 4-6 ganger per år og fortelle om forskjellige 
initiativer og temaer innenfor det antroposofiske arbeidet. Det vil bli sendt til 
medlemmer og andre interesserte. På den måten håper vi at følelsen av 
mangfold og sammenheng blir styrket!   Frode Barkved 

Tips og e-postadresser 
 

Kontakt antropost@antroposofi.no for 
å gi tips eller å melde deg av eller på 
nyhetsbrevet. Kanskje kjenner du 
noen som bør få det, gi beskjed. 
http://www.antroposofi.no/nyhetsbrev 
 

 

 
Eurytmi på video  
 

På nettstedet http://www.eurythmie-muenchen.de 
er det lagt ut fem videoer med eurytmi. 
Her fremfører Goetheanum Eurythmie-
Ensemble Beethoven 7. Symphoni 
1.Satz, det er senioreurytmi for eldre, 
og Benedikta Schradi og Anja Pahnke 
utfører Arvo Pärt (Toneurythmie). 
Videre er det tone- og taleeurythmie 
med Benedikta Schradi til S. 
Rachmaninov/Christine Lavant og Max 
Reger. Alle fem videoene finner du her 
http://www.vista-studio.de/portVideoEurythmie.htm 

 

 
 

 

Rudolf Steiner Design - Spiritueller Funktionalismus Kunst 
 

Dette er Reinhold Johann Fäth doktorgradsavhandling fra 2004. Hele 
avhanlingen ligger ute som pdf-fil og har en rekke foto, skisser og modeller.   
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=972815066&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=972815066.pdf 

 
Økologisk drift midt mellom svart jord i Ukraina 
 

Ukrainas enorme, fruktbare svartjordsbelte utgjør en unik matjordsressurs. 
Så å si hele landet – Europas nest største – er åker. Men deler av svartjorda 
ligger brakk. Utenlandske selskaper betaler stadig flere bønder for å dyrke 
raps – til drivstoff for biler. Rainer fra Sveits og Marianne fra Vinterbro viser 
vei til Igor og Maria Pitz som tar imot oss på gården sin. Rainer har 
forbindelser i prosjekter for økologisk jordbruk over hele Ukraina. Marianne 
har opprettet Svartjordsfondet – som skal støtte ukrainske småbønder som 
vil drive økologisk. De er begge antroposofer, tilhengere av Rudolf Steiners 
åndsvitenskap – som beskriver en skjult verden av åndsvesener. Steiner la 
grunnlaget for det bio-dynamiske jordbruket, som ikke nøyer seg med å 
dyrke giftfritt. I tillegg legges ulike mineraler i blæren fra en hvit hjort, som 
graves ned under et eiketre og blir liggende i 21 dager. Jeg har vært med på 
å røre resultatet ut i vann, fram og tilbake på en måte som er i 
overensstemmelse med visse lovmessigheter i den åndelige verden. Så 
knipses litt vann utover åkeren, for å ”belive” jorden på en ganske særlig 
måte. ”Hjorten behøver ikke være hvit”, sier Marianne. Stillferdig og stolt 
viser Igor oss sin allsidige, økologiske produksjon. Et storkepar følger 
interessert med fra et tre. Bikuber, jordbær, poteter, tomater og bønner. Han 
dyrker blomster og ulike urter. Et viktig prinsipp i økologisk jordbruk er 
økosoner: Noe natur får stå uberørt, slik at artsmangfoldet kan bevares. 
Slike soner er også en buffer mot erosjon. Steinar Lem, Folkevett 2/06  
http://www.folkevett.no/index.php?back=2&artikkelid=1298 

Baby-
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Torvfibre og brennesle  
 

Synøve Svebak fra Finnskogen arbei-
der med torvfibre og brennesle. 
Torvfibrene er avfallsprodukt ved 
utvinning av torvstrø og andre torv-

produkter. Produksjonen av torvtekstiler 
kan bl.a. føres tilbake til Rudolf Steiner. 
Fibermaterialet blandes med ull eller 
andre naturfibre for så å fremstille garn 
for hånd- og maskinstrikking, eller for 
veving. http://www.handverkstedet.no/  
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Er Järna fremtidens samfunn?  
 

Eksperimentet: “De fanger drager i 
skogen og dyrker mat ved hjelp av 
kosmiske krefter.” Les artikkelen om 
antroposofiens sentrum i Sverige i 
Aftenpostens A-magasin 24.11.06. 
http://www.aftenposten.no/amagasinet 
 

 

Artikler fra Libra lagt ut 
 

Flere av artikler fra Libra legges nå 
ut på nettet www.libra.antropos.no.  
Her kan du lese fra ”Antroposofiens 
første tid i Norge” i fire artikler av 
Terje Christensen, ”Om barn og 
ungdom i Dostojevskijs forfatter-
skap” av Niels Magnus Bugge, 
”Henrik Ibsen og keiser Julian” av  

AnthroWiki – alle kan bidra 
 

AnthroWiki http://wiki.anthroposophie.net 
er et nøytralt wiki-basert leksikon eller 
encyklopedi om Rudolf Steiners 
utvikling av den antroposofisk 
åndsvitenskapen og dens praktiske 
anvendelses. Sidene er kun på tysk. 
Prosjektet er basert på Wiki-tek-

nologien hvor alle med sakelig kunn-

skap om temaet inviteres til å være 
med og legge inn informasjon. Blant 
de siste artiklene som er presentret, 
er en artikkel om Thomas Aquinas 
http://wiki.anthroposophie.net/Thomas_von_Aquin  

Alle søkeordene som er lagt ut finner 
du her: 
http://wiki.anthroposophie.net/Spezial:Allpages/0   
http://wiki.anthroposophie.net/Spezial:Allpages/Monde 

 
Benozzo Gozzoli „Triumph des Hl. 
Thomas von Aquin über Averroes“ 
(1468/84). Thomas mellom Aristoteles  
og Platon. http://wiki.anthroposophie.net 
 

 Peter Normann Waage, ”Bjørneboe 
og antroposofien” av Karl Brodersen, 
”Olav H. Hauge og Alf Larsen – noen 
betraktninger på grunnlag av Olav H. 
Hauges dag-bøker” av Cato Schiøtz. 
http://libra.antropos.no/Artikler_online.html 
 

 

Jens Bjørneboe: Brev i utvalg gis ut på Pax forlag 
Therese Bjørneboe har samlet sin fars brev, og Tore Rem har valgt ut og gitt 
saksopplysninger til litt over hundre av Bjørneboes brev. Tematisk handler de 
om litteratur, kritikk, filosofi, antroposofi, politikk, religion, forfatterforhold, teater, 
manusutvikling, familieliv og, ikke minst tilstanden i lille Norge. 
http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article1366653.ece 

 

 
Utsnitt av menneskehets-

representanten av Rudolf Steiner. 
 

 
Uselviskhet som vei til kristuserkjennelse 
Mikaelstevnet 13.-15. oktober hadde som tema ”Den eteriske Kristus og 
uselviskhetens kultur” med foredrag av Peter Selg, som er spesialist i barne- og 
ungdoms psykiatri og lege ved Ita Wegman Klinikken i Arlesheim (Sveits). 
http://www.ruettihubelbad.ch/bildung/detail.php?course_id=398&src=leader&alpha=S  
Selg henviste til Steiners siste foredraget før 1. verdenskrig hvor Steiner sa:      
”Å erkjenne Kristus er å gå gjennom uselviskhetens skole”. Under første 
verdenskrig trakk Steiner seg tilbake i Dornach og arbeidet med Kristus-

skikkelsen sammen med kunstneren og billedhuggeren Edith Maryon 
http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=448. Selv ikke folk i Dornach visste 
hva Steiner drev med, og blant annet Friedrich Rittelmeyer kom og spurte. 
http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=569. Steiner svarte ham at han 
fullførte meditasjonsarbeidet over Johannesevangeliet. Kristus som representant 
for det høyeste menneskelige på jorden. I denne skikkelsen kan man se hvordan 
Kristus bor i et menneskelig jordisk legeme, samtidig som hver mine er 
gjennomåndet av det som kommer fra de kosmiske høyder. Steiner inviterte 
Rittelmeyer til å se skulpturen http://hu.wikipedia.org/wiki/Kép:Menschheitsrepresentant.jpg  
I ansiktet til Kristus kommer de tre uselviske kraftstrømningene til syne:  
1) Den nedre delen, munnen og hakepartiet, er uten begjær og uttrykker den 

uselviske samvittigheten. 
2) Øynene uttrykker medlidenhet og kjærlighetskrefter. 
3) Pannepartiet viser undring over verden – ikke grubling og kritikk. 
http://www.antroposofi.no/mikaelistevneH06.pdf  

 

Godkjent for 210 elever i 
Fyresdal vg Steinerskole 
 
Utdanningsdirektoratet har godkjent 
en elevøkning fra 90 til 210 elever 
ved Fyresdal videregående Steiner-
skole http://www.balderskolene.no/ 
fram mot 2008. Fylkestinget har 
tidligere gått mot utvidelsen, men tar 
nå avgjørelsen i direktoratet til etter-
retning. I dag går det 14 elever på 
skolen. Elevene kan velge naturbruk 
med fokus på natur, kultur og  
økologisk landbruk, almenfag og 
bygg og anleggsteknikk.  

Kurs i Färgernas värld 
 
La deg inspirere av fortellinger om 
William Turners liv og malerier.  
Kurset holdes i Vita Huset, Järna,  
17.-18. februar og 10.-11. mars 2007.  
Etter påske kan de som ønsker det bli 
med på en felles reise til Turners 
England. Her vil de se på Turners 
malerier i London, før de reiser til 
Cornwall og selv maler ved havet. 
Kursledere er Inga Bandelin og 
Susanna Bark, som er kunstnere og 
billedpedagoger. For påmelding, 
kontakt Susanna, tlf. + 46 295 430 18. 

 
   William Turner, The Slave Ship. 
 

For mer informasjon om kurset, se: 
http://www.antroposofi.info/utbildning/kurser_temadagar/ 

 
 


