
Kritisk l itteratur om antroposofi

Den viktigaste icke-antroposofiska bok-
en pA svenska om antroposofi dr religions-
vetaren Hjalmar Sund6ns Rudolf Steiner.
En bok om antroposofin frAn '1,962. Boken
dr anlagd som en levnadsteckning av Ru-
dolf Steiner. Den foljer hans vingliga vd,g
till teosofin och de inre strider i den teoso-
fiska rcirelsen som ledde till att Steiner
"startade eget" och grundade den antropos-
ofiska rorelsen. En del av Steiners ldror re-
dovisas, bl a hans vdrldshistoria, hans soci-
ala liror (tregreningen) och en del av
id6erna bakom Waldorfskolan. Forfattaren
drar fram en hel del miirkliga pAstAenden
frAn Steiners skrifter, frdmst sAdana som
har anknytning til l religion. Han visar
iindd respekt for Steiner bl a genom att
jimfora honom med andra religionsgrun-
dare. I sin avslutande analys framhAller
Sund6n att Steiners ldror inte rymmer
nAgot vdsentligt nytt, utan ir hdmtade frAn
olika ockulta traditioner. Ddrmed har "en

vikt ig egenskap hos det  Ste inerska
skAdandet blivit faststilld: det dr reproduk-
t i v t " . ( s  174 )  Boken  d r  f ak tam iss ig t
tillforlitlig. Tyvirr dr kiillhdnvisningarna
ofullstiindiga

Sigvard Svdrd, som var pingstpastor i
]drna under Aren 7977-7982, har gAtt i
ndrkamp med antroposofin i tvA bocker. I
Den antroposofiska mrinniskosynen frAn
1987 framhAller han starkt att antroposofin
dr att betrakta som religion. Det stAr
"Kristen upplysning av Sigvard Svdrd" pA
bokens omslag, och forfattarens huvudsyfte
dr att visa kristendomens overldgsenhet
civer antroposofin. Boken behandlar antro-
posefernas tro pA olika andevdsen samt de-
ras ldror om forhAllandet kropp-sjiil-ande
och om reinkarnation.

I sin andra bok i  dmnet, Meditat ion
och magi frAn 1989, behandlar Sviird antro-
posofins Kristus-syn (bl a Steiners ldra om

de tvA |esusbarnen, som dr en tacksam
mAltavla for kristen kritik). Vidare behandlar
han antroposofisk meditation, eurytmin och
Waldorfdockorna. De sistndmnda framstdlls
av Svdrd som hedniska beliiten med farliga
egenskaper. Det framgAr att Sviirds tro pA
onda andevdsen inte stAr antroposofernas eft-
er. Svdrds bocker dr forkunnande snarare dn
analyserande, och har inte alls samma hoga
grad av tillforlitlighet som Sund6ns bok.

Gosta Wilsons bok lag trodde pd Wal-
dorfskolan (1990) recenserades av Niels
Hovmoller i Folkvett nr 2,'1.990. Den ir skriv-
en frAn icke-troende utgAngspunkter, och kri-
tiserar Waldorfskolan friimst for att ha reli-
giosa inslag.

Helmer Ringgren har skrivi t  f lera
utmdrkta artiklar om antroposofin. I Till
frigan om antroposofins bakgrund (Religion
och bibel vol 22, 7963, ss 48-6a) behandlar han
bl a sambanden mellan Steiners id6er och den
dldre teosofiska traditionen. I Antroposofins
lesusbild (Religion och bibel vol 28, t969, ss 7-
25) behandlar han Steiners syn pA |esus och
Kristus, och framhiller bl a hur den till stor
del bygger pA dldre ockult tradition. Ringgren
har ocksA skrivit en sammanfattning pe tyska
om antroposofins ldra och organisation, upp-
slagsordet Anthroposophie i  Theolo gische
Realenzyklopridie (vol 3, 1979, ss 8-20)

PA tyska finns flera bocker som kritiserar
antroposofin frAn kristna utgAngspunkter. En
av de bdsta dr ]an Badewiens An throposoph-
ie. Eine kri t ische Darstel lung. (1985) For-
fattaren iir prdst, och gAr grundligast in pd an-
troposofins gudssyn och dess syn pA Kristus
och ]esus. Han behandlar ocksA antroposofins
mdnniskosyn och Waldorfpedagogiken. Bok-
en dr faktamdssigt tillforlitlig.

Vera Pierott har skrivit Anthroposoph-
ie - eine AlternatiaeT (7982). Den behandlar
i huvudsak antroposofins Kristusbild och an-
dra inslag i antroposofin som har anknytning
till kristendomen. Det finns inslag av kristen
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forkunnelse i boken.
Traugott Kogler har skrivit Anthr o-

posophie und Waldorf-Pridngogik. Anscitze
einer kritischen Analyse (tredje upplagan
1985). Det dr en kritisk granskning av Wal-
dorfpedagogiken frAn kristen utgAngs-
punkt.

Det antroposofiska Kristet Samfund
skdrskAdas bl a i artikeln Die Christenge-
meinschaf t  av Hans-Diether Reimer (ss
335-361 i den av Hans-Diether Reimer och
Oswald Eggenberger utgivna " ...neben den
Kirch€fl", 7979) samt i ett avsnitt i boken
Sehen, Gribler, Enthusiasten av Karl Hut-
ten (1982, ss 687-720).

Wolfgang Treher har skrivit boken Hit-
ler, Steiner, Schreiber. Ein Beitrag zttr
Phiinomenologie des kranken Geistes (1,966). I
avsnittet om Steiner (ss 39-78) soker han leda
i bevis att Steiners andeskAderi var ett utslag
av sinnessjukdom. Att stdlla psykiatriska di-
agnoser pA avlidna personer dr emellertid ett
vanskligt foretag. Aven om Treher finner
mAnga beliigg for sin tes foljer hans slutsats
inte med den sdkerhet som han lAter piskina.

Franz Stratmanns bok Zum Einfluss der
Anthroposophie in der Medizin (1988) dr en
grundlig men samtidigt koncis genomgA.g
av den antroposofiska medicinen frAn natur-
vetenskaplig och medicinsk synpunkt. Det iir
en mycket vederhdftig och vdrdefull bok.

Sven Ove Hansson
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