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ceremonier dr starkt plverkade av de

ritualer som utvecklades inom det

brittiska siillskapet The Hermetic Order

of the Golden Dawn vid slutet av 1800-

talet.

Ockultismen har en tendens att

foroka sig genom delning. (Det har den

gemensamt med minga atidra rcirelser

som har ett inslag av starkt personligt

ledarskap.) Den egentliga teosofin 6r

splittrad i itminstone tre

konkurrerande organisationer. De ir

alla foretrddda i Sverige, men 6r alla

smt i forhtllande till det antroposofiska

sdllskapet, som uppstod vid lrsskiftet

19l2lL9l3 genom att det tyska
teosofiska sdllskapet brot sig ur det

internationella sdllskapet. Det tyska

shllskapet leddes dfl av Rudolf Steiner.

Mtnga svenska teosofer gick frin

borjan over ti l l  antroposofin, och denna

har ocks[ haft en starkare

medlemsutveckling i Sverige dn den

egentliga teosofin.

Dessutom finns ett stort antal andra

ockulta rorelser med ldror som 1r

starkt inspirerade av teosofin:

Arlebrand behandlar Den esoteriska

vdgen (Arkanskolan, Alice Bailey-

rorelsen), Summit Lighthouse (Church

Universal and Triumphant),

Hylozoiken, White Eagle [-odge,

Universellt Liv, Nya Akropolis,

Martinus kosmologi, rosenkorsorden

AMORC, Lectorium Rosicrucianum,

Rosicrucian Fellowship,

Linbusamfundet, Hermetic Order of the

Golden Dawn och Ordo Templi

Orientis. Dessutom finns i boken avsnitt

om spiritism, esoteriska ldkekonster,

magiska spldomstekniker, satanism

samt "nyhedendom" (shamanism ,

asatro och andra forsok att rehabilitera
forkristna religioner).

Bokens frimsta styrka dr att
forfattaren har lyckats reda ut och
avmystifiera den moderna ockultismens
tdmligen snflriga id6historia. Dessutom

dr genomgingen av de olika ockulta
sdllskapen vilgjord, och ger mer

information om dessa organisationer hn
vad som tidigare fanns tillganglig pi
svenska. Boken :ir pfl det hela taget
vdldokumen terad och faktamdssigt
t i l l for l i t l ig.

Personligen skulle jag emellertid

gdrna ha sett en grundligare diskussion

av de tankestoff och termer som

ockultismen har tagit upp fr6n

naturvetenskapen, och av de

vetenskapliga ansprik som dr si vanliga

inom dessa rcirelser. Dessa frigor

bercirs i boken, men inte sdrskilt

utforl igt.

Desto grundligare behandlar
forfattaren relationen mellan
ockultismen och den kristna religionen.
Han dr sji i lv kristen, vilket han alls inte
doljer for sina ldsare. I ett avslutande
kapitel framhiller han kontrasten
mellan ockultismen och den kristna
tron pi en personlig Gud och personlig
friilsning och syndaforlitelse. Han
menar ocksi att elitismen och
hemlighetsmakeriet inom ockultismen
dr frdmmande fcir kristendomen.

Man behciver inte vara troende for
att htlla med honom om att det dr mera
sympatiskt ndr en religion oppet visar
upp sin ldra och sina ldroskrifter fcir
alla intresserade dn nir ldroskrifterna
hllls hemliga och avslojas gradvis i
utbyte mot visad lojalitet och/eller
inbetalda pengar.

Sven Ove Hansson
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Ar antroposofin
rasistisk?
I Folkvett nr | 1997 har Sven Ove
Hansson skrivit en artikel "De sven-
ska antroposoferna och " negerproble-
met". Artikeln vlcker respekt genom
grundlighet och utforliga citat - man
slipper de tendensiosa snuttar som
figurerat i pressen. En dialog [r
mojlig i vetenskaplig anda, dvs en
korrekt karakteristik kan uppnAs.
Rubrikslttningen forrycker tyvlrr

det nyanserade i artikeln. Inte alla
lusl6ser i vAr stressade tid. Vad som
fastnar iir rubriker som "Fcirsvar fdr
apartheid", "Den ariska eliten".
Jaha, siger man, som vi tf,nkte,
rasister. Artikeln handlar dessutorn

inte mycket om just svenska antropo-
sofer och "negerproblemet".

Det ir nf,stan omojligt att hitta
en svenska antroposof som forsvarar
apartheid. Tv[rtom gcirs stora an-
strlngningar for att bekiimpa apart-
heid, t ex genom att grunda skolor
och seminarier med blandade grup-
per, nlgot rltt unikt och svArt. LIra-
ren vid Kristofferskolan Hans Scho-
lerud har i flera Ar arbetat hos den
firgade befolkningen i Johannesburg
och genom "Regnbigsprojektet gett
mojlighet for vAra elever aff genom
regelbundna bidrag beklmpa apart-
heid, vilket viickt stor anslutning.
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N[r Hans Mlndl i Antropos 1968
anv6nde uttrycket "den ariska eliten"
sA var det i samband med beskriv-
ningen av "den ariska invandringen"
till Indien och Iran for mlnga effu-
senden sedan. "Den ariska invand-
ringen" dr en vanlig rubrik i vlra
historiebocker. Snabbllsaren av
Folkvett flr forestlllningar om att
antroposoferna likt Hitler idag odlar
tankar om arisk elit. Vad Hansson
skriver om dr "Negerproblemet" i
Antropos 1959-83.
For att kunna gora en objektiv

bedomning mAste man forst fA veta
vad Antropos stod for under Hans
Mlndls redaktorstid frtrn 50-talet till
L972. Hansson bygger sin under-
sokning til l storsta delen pA en ge-
nomgf,ng av Antropos dessa Ar.
Mindl var jur. dr.,  judisk f lykt ing
frAn Wien. Han var allt annat [n
rasist, en luttrad man som i varje
m[nniska sAg miinniskobrodern. Han
skrev sjllv Antropos till stora delar.
Osignerade artiklar var M[ndls egna
- de spinde om vida fii lt. - tr{,,rtJl
sjii lv ; r;iglade tidskriften.
Miindls artiklar om raserna vdckte

opposition hos svenska antroposofer
genom fyrkantiga, formyndaraktiga
formuleringar som kunde gynna
fordomar. De tvA artiklar han tog in
av holllndarna L.F.C. Mees och
Max Stibbe andades koloniala stlm-
ningar. Mlndls uppsAt var att oka
forstAelsen mellan folken, men jus-

risten i honom iilskade definitioner-
na. Mdnniskor kan aldrig definieras.
Man kan endast genom inlevelse-
formAga ange tendenser. Samma
giller folken och raserna. Den vita
rasens negativa sidor, dodskrafterna,
berordes foga.

Min forsta invlndning som oppo-
nent mot Hanssons artikel [r meto-
den: Det gAr inte att uttala sig om en
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levande rorelse utan att intervjua en
enda individ. Antroposofi ir inte
bara texter. Det vdsentliga dr vad
man gor av texterna, hur man tolkar
dem och i vilken anda. Semantiker
och jurister iir vil medvetna om
tolkningsmojligheternas omflng.
Siirskilt missvisande [r det om text-
killan iir sA ensidig som Antropos
1959-83. Humanistisk vetenskap kan
inte sitta i elfenbenstorn.

Vill dA antroposofer inte riktigt
stA for sin syn pl rasfrAgan, sA som
Hansson antyder i slutet av sin arti-
kel? Jo, men det iir bara det, att
varje forsok till samtal omedelbart
lAser sig genom forutfattade mening-
ar: Var och en som talar om raser f,r
rasist. I Forum J6rna nr 5 1991 har
jag i en artikel "Rasismens rotter"
forsokt ge en utforlig presentation.

Hansson har lielt r6tt i att efter-
som Antropos efter M[ndls bortglng
Lr 1978 publicerade ett foredrag av
Steiner om motsf,ttningar mellan vita
och firgade folkslag, sl mAste man
tolka detta som rorelsens anslutning
till Steiners tankar. Vilken dr de
denna grundsyn hos Steiner som
svenska antroposofer utgAr frAn och
som jag tog upp i min artikel?

Forst och frlmst: Raser dr
nAgot som en gAng uppstAtt och nu
skall upphora. Mlnskligheten skall
allt mer bli en enhet. All fixering i
stam- och blodsinstinkter foder ag-
gressiv nationalism. Wilsons tes om
folkens suverinitet biiddade for
Osteuropas sonderfall, dagens ju-
goslavienkris. Endast den fria in-
dividen kan fora utvecklingen fram-
et. Individualiteten reinkarnerar i
olika folk under olika epoker och 6r
alltsA inte bunden til l ras och folk.
Ras och folk [r inte samma sak.
Varje folk, varje minsta tblkspillra
har en uppgift i mlnsklighetens
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helhet.
Det iir viktigt att vi lf,r oss genom-
sktrda vAra dekadenta, omedvetna
rasinstinkter for att bli fria miinni-
skor. Varje ras f,rlhar varit blrare av
positiva krafter frln mf,nniskans
olika Aldrar. Den antroposofiskt
orienterade m[nniskan soker leva sig
in i sjllskvaliteterna, egenarten hos
olika folk, ocksA med de olika ra-
sinslagen. Sjllvfallet ror det sig inte
om begAvning. Alla folk har samma
intell ektuella moj I igheter.
Antroposofins mAl [r att vicka re-
spekt och sympati for den andre, det
annorlunda, det som gor minniskan
rik. Genom det som 6r olikt kan vi
l6ra och ufvecklas. Men detta krlver
att vi utvecklar inlevelseformAga och
kunskap. Detta framholl Steiner
redan 1910 dA han sAg vlrldskrigen
nalkas. Detta synsdtt gdr att antropo-
sofiskt inspirerade miljoer, t ex
waldorfskolor, uppvisar en sA pA-
fallande respekt for olika folk och
kulturer att mobbning knappt finns.
Den vlsterl[ndska rasismen som
visade sitt fasansfulla ansikte i nazis-
men, byggde pl dogmen om allas
olikhet och dlrmed olika virde.
Efter kriget sokte vi losa problemet
med en motsatt dogm: Allas likhet
och d[rmed lika virde. Mlrkligt nog
okar lindA rasismen och nationalis-
men. Alla mdrker att vi inte [r lika,
och det som iir olikt respekteras inte.
Etniska krig blir oundvikliga.Antro-
posoferna vill visa en tredje viig: Vi
iir alla olika, det [r vAran rikedom,
men vi har lika vlrde. Detta synsltt
hor framtiden till, men missforstAs.
Den enda svenska antroposof Hans-
son citerar dr undertecknad, och det
ror sig om ett kort stycke i en artikel
i Antropos 1983 om historielmnet.
Sl lite har ocksA skrivits. Vill men
undersoka om de olika raserna histo-



DEBATT

riskt b1r/har burit siirskilda krafter
motsvarande mlnniskans olika lld-
rar, sA forfaller man till rasism om
man vf,rderar en Alder hogre f,n en
annan.
Jag skrev i Antropos att "amerikan-

ska min en geng av hlnsynslot
vinningsbeglr slog negrer i kedjor -

m6nniskor som stod pA barnets ut-
vecklingsnivA - och slipade dem frAn
urskogen fria liv till sitt eget hem-
land for att forslava och grymt ut-
nyttja dem... " Och jag avslutar med
att hlvda att den enda losningen nu
6r att amerikanerna gor allt for att
hoja de forslavade negrerna til l sin
egen nivA och standard. - Kravaller-
na i Los Angeles for nAgra mAnader
sedan bekrdftar detta.
Detta stycke ser Hansson som en

bekrlftelse pA att jag stoder Steiners
uppfattning att negrer stod pA barns
nivl. - Jag anser inte att negrer stAr
pA barns utvecklingsnivA och sA
ansAg inte Steiner. Det ror sig om
nyanser. I naturtillstAndet i Vlstafri-
ka stod negrerna pA barnets ufveck-
lingsnivA, etr uppfattning som be-
krdftas genom t ex Mary Kingsleys
skildringar. Fcir henne var det nAgot
positivt, hon ilskade siff Afrika, en
kontrast till det viktorianska Eng-
land. N[r mlnniskan llmnar natur-
tillstAndet, nf,r alfabetisering och
skolglng borj ar, forlndras medvetan-
det, och det [r inte bara positivt.
Ingen av de mlnga svenska waldor-
flIrare jag klnner skulle vilja stodja
ett s[ grovt uttalande som "Negrer

stAr pA barnets nivA". Dlremot skulle
flertalet nog stddja, att man kan
uppleva nlgot varmt och spontant i
motet med afrikaner och deras kul-
tur. Steiner ger inga "16ror", han vill
vlcka tankar.
For att kunna forstA mlnniskan,

mlnniskor, krivs ett tlnkande som
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aktiverar bAda hjlrnhalvorna. De
naturvetenskapliga mltmetoderna ir
ett grovmaskigt n6t som inte kan
flnga sjllsliga nyanser. Det klarar
konsten, diktningen bittre - en kun-
skap som vAr tekniska tid under-
vlrderat. Vad slfu mot oss vid motet
med t ex afrikansk eller indisk kul-
tur? Vilka annorlunda stimningar.
Vad ligger bakom? Vi vet sl lite,
gAtorna ir stora. Redan mellan sml-
linning, skAning och dansk mdrks
splnnande skillnader. Kan en ny
sund folkpsykologi bana veg for
forstAelse mellan Europas folk och
vlrlden? FrAgan har varit tabu sedan
1945 . EG gor frAgan hogaktuell. Kan
det mAngnationella komma till he-
ders?

Vetenskapen och dess metoder
ufvecklas stindigt. Vetenskapen 6r
grlnsoverskridande. En dag kanske
vi kan bevisa vad alla visste: Att folk
dr olika. Kan antroposofin vara
rasistisk om den med all makt be-
kimpar rasism?

Hans M\ller

Svar :

Rudolf Steiner hdvdade att han pi

ockult vlg kunde faststilla att

mdnniskor av olika "raser" hade olika

psykiska kdnnetecken. Det finns

emellertid inga som helst vetenskapliga

belzigg for nigra sldana psykiska

skil lnader. Vi mdnniskor dr forvisso

mycket olika, men de psykiska

olikheterna har ineet att skaffa med
t t r a s  t t .

Steiners pistf,enden om "rasernas"

klnnemdrken dr lika trista som banala

flterspeglingar av vdsterlindska och

imperialistiska rasfordomar. Detta

giiller inte minst hans ptstflenden om att

svarta mdnniskor skulle ha - eller ha

haft - en mera barnslig personlighet dn

mbnniskor med annan hudftirg. Det 6r

ett anmhrkningsvdrt tecken pi trohet

mot Steiner att Moller flterigen - flr

1992 -forsvarar dessa ptstAenden. "I

naturtillst8ndet i vdstafrika stod

negrerna pt barnets utvecklingsniv8, en

uppfattning som bekrdftas genom tx

Mary Kinsleys skildringar."

For att bekiimpa rasism och

frlmlingshat behovs ingen "ny sund

folkpsykologi" grundad pi Rudolf

Steiners rasfcirdomar. Tvdrtom krdvs

att vi gor upp med alla former av

rasfordomar.

Sven Ove Hansson
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