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Innledning 

 

Rudolf Steiner og Antroposofien 

Høsten 1902 ble Rudolf Steiner generalsekretær for det teosofiske selskap i Tyskland. Teosofien 

som åndelig retning, «visdommen om Gud», var karakterisert ved en avvisning både av den 

moderne vitenskapelige positivismen som hersket mot slutten av det 19. århundre, og av den 

etablerte kristendommen. I stedet la man til grunn en lære som gikk ut på å hente fram igjen en 

urgammel, spirituell visdom fra gamle sivilisasjoner. Evnen til åndelige åpenbaringer var latent i 

alle mennesker, men svekket av materialismens og rasjonalismens innflytelser. Senere ble østlig 

filosofi, i form av begrepene om reinkarnasjon og karma, innkorporert i læren. 

 

Spiritualisten Madame Blavatsky, som hadde grunnlagt det første teosofiske selskap i New York i 

1875, la i sine skrifter fram detaljerte retningslinjer for hvordan kontakten med det metafysiske 

kunne gjenopprettes hos den enkelte: Meditasjon og moralsk livsførsel sto sentralt. Menneskets 

oppgave i universet gjennom alle sine inkarnasjoner er å utvikle åndelige evner og moral, for å nå 

høyere åndelige innsikter. Mellom 1900-1910 tok bevegelsen en retning mot persondyrkelse og 

apokalyptikk. Steiner brøt ut av den teosofiske bevegelsen da denne i årene rundt 1910 begynte å 

dyrke en hinduistisk tenåring, Krishnamurti, som redskapet for den kommende Kristus eller 

Verdenslærer, oppnevnte ham som det nye overhode for det internasjonale teosofiske fellesskapet. 

 

Steiner stiftet «Det Antroposofiske Selskap» i 1912. Med sin bakgrunn i akademia, blant annet i 

studier og oversettelser av Goethe, la han til teosofien en egen forståelse av vitenskapelighet, og 

presenterte teosofiens hemmelige kunnskap og sine egne innsikter som intersubjektive sannheter. 

Til dette kom også Steiners individuelle tolkning av kristendommen, hvor Jesus ble oppfattet som et 

åndelig vesen med sin opprinnelse fra da jorden skilte lag med solen, som hadde kommet til verden 

for å gi mennesket en avgjørende åndelig innsikt. Steiner skilte seg også fra teosofene ved sitt 

utadrettede fokus på kunst, samfunnsreform og sosialt arbeid. Han mente at antroposofiens lære var 

overførbar til blant annet medisin, økonomi, pedagogikk, politikk og arkitektur.
1
 

 

 

 

 

 

                                                
1Heiner Ullrich: Rudolf Steiner, Continuum Books, New York 2008, s 18-37 

 
2Eriksen var en viktig skikkelse i det alternative miljøet i Oslo etter århundreskiftet, vekselsvis og parallelt inspirert av 
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Antroposofien i Norge 

Norge kom tidlig i kontakt med Steiner og antroposofien, noe som skjedde delvis som en 

konsekvens av at spiritualismen og teosofien allerede sto sterkt i landet fra 1880-tallet. En primus 

motor innen begge disse retningene var Richard Eriksen (1869-1941).
2
 Han var i Tyskland og hørte 

Steiner foredra i 1907, og ble begeistret. Etter dette ble Steiner gjort kjent for den norske teosofiske 

kretsen gjennom Eriksens artikkel «Teosofien i Tyskland» i Teosofisk tidsskrift. Eriksen spredte 

også Steiners filosofi med sine egne foredrag om emnet i Norge. I april 1908 dro Steiner så på en 

foredragsturne i Norden, ikke minst på grunn av et initiativ fra Eriksen og Kristianialosjen av det 

teosofiske selskapet. Denne turneen inkluderte to foredrag i Kristiania. Steiner ble umiddelbart 

invitert tilbake, samme sommer kom han på et lengre opphold og holdt 15 nye foredrag, og 

besøkene til Norge ble en årviss foreteelse de nærmeste årene. 

 

I løpet av 1908 ble også boken Hvorledes erverves kunnskap om de hemmelige verdener oversatt og 

utgitt på Norli forlag, og ble med dette den første oversettelsen av Steiner til skandinavisk. Flere 

oversettelser fulgte i rask rekkefølge. Og i 1912, nærmest parallelt med Steiners brudd med 

teosofene i Tyskland, ble det Antroposofiske Selskap stiftet i Norge. Selskapet tok med seg 1/5 av 

medlemmene fra det norske Teosofiske Selskap. Den mest aktive avdelingen var Vidargruppen i 

Oslo.
3
 Navnet var hentet fra den norrøne mytologien, og spilte både på tidens nasjonalistiske 

verdier og på Steiners tanker om tidsånden og Nordens rolle. Vidar, Tors sønn, dreper Fenrisulven 

under Ragnarok.
4
 Materialismen og positivismen, i sin uhemmede form, ble oppfattet som tidens 

Fenris. 

 

Steiner hadde tidlig lagt vekt på Norge og Nordens rolle i verden. Etter 1.verdenskrig gav han 

uttrykk for at menneskenes åndelige utvikling var alfa og omega for verdens framtid. I et foredrag i 

Oslo i 1921 tok han opp historien tilbake til vikingetiden, og den norske sansen for naturen. Ut fra 

dette la han fram sin visjon for Norge: 

 

                                                
2Eriksen var en viktig skikkelse i det alternative miljøet i Oslo etter århundreskiftet, vekselsvis og parallelt inspirert av 

okkultisme, spiritualisme, teosofi, antroposofi, filosofi og psykologi. I 1911 leverte han en doktoravhandling, Jeget 

og tænkingen, som var preget av hans spiritualistisme møtet med Steiners lære. Denne ble forkastet, noe som ble 

opptakten til en langvarig debatt i og utenfor det akademiske miljøet (den såkalte Universitetsstriden). Senere gjorde 

Eriksen seg bemerket med en eklektisk innfallsvinkel til utviklingslæren i Skapelse og utvikling (1927), se side 48.  

(Terje Christensen: En kulturimpuls slår rot. Fra antroposofiens første tid i Norge, Antropos forlag, Oslo 2008, s 56-57, 

og Dag O. Hessen og Thore Lie: Mennesket i et nytt lys, J.W. Cappelens Forlag 2002, s 256-258.) 

 
3Christensen, Terje: En kulturimpuls slår rot. Fra antroposofiens første tid i Norge, s 47-48 

 
4«Då kjem den store Sigfaders son, Vidar vega skal valdyret. I Kvedrungs-sonen sverdet han høgg, heilt til hjarta, og 

hemnd er faren.» Voluspå strofe 54,, norsk oversettelse Ivar Mortensson-Egnund, Det Norske Samlaget 1974, s 39 
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Dengang ble noe utformet i den store verdensplan, som nettopp ga de norske menneskene 

deres spesielle karakter, deres spesielle oppgave.  For den norske folkekarakter har idag, 

nettopp i vår tidsalder, anlegg for underbevisst å lære visse naturhemmeligheter å kjenne i 

indre betydning.(...) Og de som på riktig måte har gjennomlevd sitt norske liv, de blir 

inspiratorer, blir lærere for sine medsjeler etter døden med hensyn til naturens 

hemmeligheter her på jorden. For så paradoksalt det enn lyder, så er dette Norges oppgave: 

så å si ut fra det ubevisste liv å skape en naturvitenskap for det hinsidige.  (...) ...disse 

nordiske sjelers misjon etter døden (...) kan de ikke utføre dersom de ikke gjør sine legemer 

skikket til det ved å gjennomtrenge dem med ånd, men lar dem forfalle.
5
 

 

 

Steiners syn på dette livet er preget av troen på reinkarnasjon og karma. Tiden man tilbringer 

mellom livene på jorda, i den åndelige sfære, er av viktighet på lik linje, eller kanskje til og med 

overordnet, selve jordelivet. Oppgaven gjennom dette livet er å legge til rette for vekst, slik at man 

kan nå nye åndelige nivåer og hjelpe andre til det samme. Folkeslagenes, og i ytterste instans 

verdens, skjebne avhenger av i hvilken grad menneskene oppfyller sin åndelige oppgave. Steiner så 

i Norden en «aktiv» folkesjel, i motsetning til for eksempel det østlige Europa og Asia, som var 

preget av en passiv, kontemplativ natur.
6
 For norske antroposofer ble slike uttalelser fra Steiner 

ganske sikkert tillagt betydning. Det kan spekuleres rundt i hvilken grad dette i Norge ble tolket i 

retning av at man var «utvalgt» som folk, og hvor mye et slikt bilde eventuelt preget ulike sider ved 

antroposofenes samfunnsvirke og offentlige deltagelse. 

 

Antroposofiske tidsskrifter i Norge 

Vidar ble gitt ut mellom 1915-1940. Tidsskriftet formidlet antroposofiske idèer i kombinasjon med 

nasjonalromantiske impulser, og engasjerte seg etterhvert også sterkt i politikk. Den mest sentrale 

skribenten var mangeårig generalsekretær i det danske antroposofiske selskap, Johannes 

Hohlenberg. De siste 15 årgangene var han redaktør, skrev egne artikler og oversatte Steiner og 

annen litteratur til norsk for tidsskriftet.
7
 

 

Janus (1933-1941) ble startet av en av den tidlige antroposofiens mest profilerte i Norge, Alf 

Larsen. Larsen hadde som ambisjon å bringe antroposofien ut til folket, og hadde ingen tiltro til 

kretsen rundt Vidar, som han mente, med unntak av Hohlenberg, var for sterkt preget av tidligere 

teosofer og borgerlige mennesker som tilfeldigvis hadde blitt antroposofer.  

                                                
5Rudolf Steiner: «Tredje foredrag. Oslo 4. desember 1921», fra Nordens folk mellom øst og vest/Kristus i det tyvende 

århundre, Antropos forlag AS, Oslo 1999, s 58-66 

 
6Steiner: Nordens folk mellom øst og vest, s 
 
7Christensen, s 263-267 
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Med ideologisk bakgrunn i anarkismen sto Larsen som en krass og uavhengig stemme i den norske 

offentligheten på 30-tallet, og gjorde seg også bemerket senere.
8
 Ernst Sørensen, som senere ble 

redaktør i Spektrum og Horisont, var en viktig bidragsyter til tidsskriftet. Janus hadde en tydelig 

antroposofisk profil, men bar også preg av verdenspolitikkens begivenheter på denne tiden. 

Hohlenberg var aktiv også i Janus. 

 

Spektrum (1946-1954) var tidsskriftet som Horisont ble en uttalt videreføring av. Spektrum ble 

utgitt på forlaget Alf Larsen hadde vært med på å stifte, Dreyer. Larsen var en drivende kraft bak 

planleggingen av tidsskriftet, men overlot det meste av ansvaret for driften av Spektrum til yngre 

krefter. Spektrum hadde i utgangspunktet en romslig ideologisk plattform, påvirket både av 

katolisisme, spiritualisme og antroposofi. Etterhvert dreide det imidlertid mest over på den 

antroposofiske siden, i tråd med at Ernst Sørensen tok over redaktøransvaret fra 1949 fram til 

tidsskriftet gikk inn i 1954. Andrè Bjerke og Jens Bjørneboes var bidragsytere, og det var nettopp i 

Spektrum at de begynte som aktive samfunnsdebattanter. 

 

Horisont 

Tidsskriftet denne oppgaven tar for seg kom ut i perioden fra 1955-1967. Det var som sagt en uttalt 

videreføring av Spektrum
9
, men Horisont hadde en mer rendyrket antroposofisk profil. Målet var at 

det nye tidsskriftet skulle bli mer aktuelt enn Spektrum, blant annet ved at det skulle komme ut hver 

måned i motsetning til annenhver. I tillegg til å opprettholde det samme nivået som Spektrum, var 

ambisjonen å bringe 

 

 

1. Månedsrevy over de viktigste tildragelser i det politiske, sosiale og kulturelle liv ute 

og hjemme. 

2. Aktuelt kulturstoff med spesielt henblikk på fritt åndsliv, fri sprogutvikling og en fri 

skole. 

3. Reportasje fra verdenssituasjonens brennpunkter og om samtidens ledende navn. 

4. Verdenslitteraturens beste noveller og dikt. 

5. Biografier over mennesker som har beveget verden. 

6. Rikt billedmateriale, såvel til artikler som i form av en billedrevy over måneden som 

gikk.
10

 

 

 

 

 

                                                
8Terje Simonsen: Janus – forsøkt idèhistorisk belyst, Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, 1993, s 7-13 
 
9Ernst Sørensen/Andrè Bjerke/Leif Wærenskjold: «En videre horisont» (leder), nr 1/1955, s 1 
10Sørensen/Bjerke/Wærenskjold, nr 1/1955, s 1 
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Ernst Sørensen (1903-1972) ble den første  redaktøren av Horisont, og med det den viktigste 

kontinuitetsbæreren innenfor den antroposofiske tidsskrifttradisjonen i Norge. Sørensen var i sine 

yngre år med i bevegelsen Mot Dag,  og han ble tidlig påvirket av idèene til Alf Larsen. Som nevnt 

skrev han etterhvert også i Larsens Janus. Fram til 1949 var Sørensen lærer ved Steinerskolen i 

Bergen. Fra 1949 tok han så over redaktørjobben i Spektrum, før han var med å stifte Horisont i 

1955. Her virket han som redaktør helt fram til 1965. Han var fra 1950 viseformann, og fra 1959 

formann, i Riksmålsforbundet parallelt med redaktørjobben i Horisont. Sørensen var aktiv skribent i 

forbundets organ Ordet. I sitt virke som språkmann oversatte han blant annet Asbjørnsen og Moes 

eventyr til riksmål. 

 

 Andrè Bjerke (1918-1985) var en av de mest profilerte litterære skikkelsene i Norge etter krigen. 

For de brede lag av befolkningen var han mest kjent som lyriker for både barn og voksne, og 

forfatter av spiritualistisk infuserte kriminalromaner som De dødes tjern og Nattmennesket. 

Stilsikker og kreativ, med et sikkert grep om tradisjonelle former, var han en folkekjær mann som 

ble bredt eksponert.
11

 Imidlertid var Bjerke minst like aktiv som oversetter, essayist og 

riksmålsmann. Bjerke satt i redaksjonen i Horisont fra 1955-1958. I og utenfor Horisont markerte 

han seg som aktiv og svært engasjert deltager i debatter rundt språk, utviklingslæren og 

vitenskapens rolle i samfunnet. Han hadde en sterk interesse for Freud og psykologien fra 40-årene 

og framover, noe som tidlig gjenspeilet seg i de nevnte romanene og også skulle komme til uttrykk i 

Horisont. 

 

Jens Bjørneboe (1920-1976) er en av de mest anerkjente norske forfatterne i det forrige århundret, 

blant annet for verk som Jonas, Under en hårdere himmel, Ondskapens trilogi og Haiene.Bjørneboe 

var i likhet med flere andre i redaksjonen lærer ved Steinerskolen store deler av 40- og 50-tallet, og 

hans engasjement denne tiden dreier seg mye rundt skolespørsmål, et engasjement som i offentlig 

sammenheng kulminerte med skoleromanen Jonas i 1955. Bjørneboes bidrag til Horisont er, i 

tillegg til artikler rundt pedagogikk, spesielt litteraturartikler- og kritikker. Fra slutten av 50-tallet og 

framover distanserte han seg noe fra det antroposofiske miljøet og orienterte seg mer mot en 

anarkistisk grunnholdning, men det kan argumenteres for at brorparten av bøkene hans også etter 

dette er preget av et antroposofisk idègrunnlag. Bjørneboe ble under sitt virke i Horisont på 1950-

tallet oppfattet mest som en konservativ forfatter, men han hadde en revolusjonær holdning som 

også her skinte igjennom.
12

 

 

                                                
11Øystein Rottem: Norges litteraturhistorie bind 5, Cappelens Forlag, Oslo 1995 
12 Rottem: Norges litteraturhistorie bind 5, Tore Rem:Sin egen herre. En biografi om Jens Bjørneboe, Cappelen Damm, 

Oslo 2009 
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Karl Brodersen (1917-1998) var den som introduserte Bjerke og Bjørneboe for antroposofien under 

krigen, og er ellers mest kjent for sitt virke ved og for Steinerskolen. Han stiftet blant annet 

lærerutdanningen ved Steinerhøyskolen i 1989.
13

 Brodersen delte redaktøransvaret i Horisont fra 

1959-1965.  

 

Leif Wærenskjold (1907-1977) var forfatter, blant annet av barnebøker og naturbøker, og også  han 

riksmålsforkjemper. Han stiftet det antroposofiske forlaget Libra i 1972.
14

 Wærenskjold satt i 

redaksjonen fra 1955-1958. I Horisont gjorde han seg særlig bemerket som en forkjemper for 

miljøet og alternativt landbruk, både gjennom bokanmeldelser og artikler. De første par årene hadde 

han den faste spalten «Små bilder fra den store natur». 

 

Dan Lindholm (1908-1998) var sønn av teosofi- og antroposofi-pioneren Ingeborg Møller. 

Han utgav flere bøker, og var en av pionèrene i den norske Steinerskolen. Han var også redaktør for 

tidsskriftet Steinerskolen. Lindholm var ikke så aktiv i den offentlige debatten, men utmerker seg i 

Horisont som forfatter av flere artikler som presenterte antroposofiske idèer på deres egne 

premisser, med mål om å opplyse folket. 

 

 Niels Magnus Bugge (1935-2005) var kulturjournalist i Morgenbladet før og under sitt arbeid som 

redaktør i Horisont fra 1965.
15

 Han var mer profilert som generell litteraturkritiker og essayist enn 

antroposof. Han var spesielt engasjert i spørsmål rundt økofilosofi. Bugge oversatte en rekke bøker, 

blant annet Steiners selvbiografi Min livsvei. 

 

Idar Aarheim (1935-) delte redaktøransvaret med Bugge de siste tre årgangene. Han var særlig 

inspirert av Nietzsche og en sterk kritiker av radikalismen.  

 

I det første nummeret av tidssskriftet stadfester Horisont i sin programerklæring at intensjonen er å 

gi ut minst 10 nummer i året.  Dette lyktes man imidlertid med bare i 1955-årgangen. I 1956 kom 

det ut 9 nummer, og fra 1957-1961 lå frekvensen på 6-7 nummer årlig. Og fra 1962-67 kom 

tidsskriftet stort sett ut hvert kvartal. Dette skjer noenlunde parallelt med tidsskriftets engasjement 

utad. Horisonts profil kan grovt sett deles inn i tre faser: Fra 1955-1958 var man aktive i 

samfunnsdebatten, motstanden mot staten og mot den radikale rasjonalitetens manifesteringer innen 

for eksempel vitenskap og kultur sto sentralt. Det ble reprodusert artikler og aktuelle tekster fra 

andre tidsskrifter og aviser. Horisont befant seg i denne perioden midt i begivenhetene. Med et 

                                                
13 Wikipedia 
14 Wikipedia 
15 Wikipedia 
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tydelig mål om å informere (eller misjonere for) allmenheten, ble antroposofien i stor grad lansert 

gjennom leservennlige artikler med «populærvitenskapelig» preg. De første par årgangene ble også 

ambisjonen om å formidle aktuelle nyheter fra hele verden opprettholdt. 

 

Fra 1959-1964 ble antallet skribenter noe redusert, og man trakk seg i stor grad tilbake fra 

offentligheten. Kanskje hadde dette sammenheng med at de stormfulle debattene man hadde 

engasjert seg i, ikke alltid hadde falt ut til antroposofenes fordel. Tidsskriftet tok nå en mer 

innadvendt retning, noe som blant annet innebar flere  esoterisk pregede artikler om Steiner, for 

eksempel sett i forhold til kristendommen og østens religioner. Det kan sies at utvalget av skribenter 

ble noe mer eklektisk i og med at Ernst Sørensen nå for en stor del styrte skuta alene, og slapp til 

flere stemmer. Den antroposofiske profilen ble imidlertid opprettholdt, og vel så det. 

 

Fra 1965 til 1967 tok Niels Magnus Bugge og Idar Aarheim over som redaktører. Dette markerte et 

klart brudd med Horisonts tidligere profil. Bugge og Aarheim var sterkt inspirert av den gamle 

kjempen Alf Larsen og tidsskriftet Janus. Nietzsche kunne til tider få like mye oppmerksomhet osm 

Steiner i spaltene. Man knyttet til seg samfunnskommentatorer fra andre aviser og tidsskrifter. 

Verdenspolitikk opptok mer plass, men uten en klar antroposofisk tilnærming. 

 

Horisont vil i denne oppgaven bli behandlet gjennom å se  på hvordan tidsskriftet forholdt seg til tre 

forskjellige samfunnspørsmål og kulturelle områder: Pedagogikk, litteratur og naturvitenskap. Det 

vil bli gjort rede for behandlingen av disse saksområdene innen tidsskriftet, og hvordan det 

antroposofiske idègrunnlaget kommer til uttrykk. Det andre perspektivet vil bli hvordan Horisont 

forholdt seg til sin samtid. Det vil bli anlagt et synkront perspektiv, synspunktene som kom fram i 

tidsskriftet vil bli sett i perspektiv av andre synspunkter i offentligheten og kulturelle sfære, spesielt 

på 1950-tallet. Det kan spores en tydelig modernitetskritikk gjennom disse temaene. Som en 

oppsummering vil jeg se på hvordan antroposofene og Horisont relaterte seg til det moderne, 

sammenlignet med sin samtid. 

 

Pedagogikk og skole 

”Jonas” kom ut i 1955. Boken kan leses som et utilslørt angrep på aspekter ved datidens skoleverk. 

Boken og debatten som fulgte rundt den, var en del av motivasjonen bak et temanummer av 

Horisont om ”Barn og skole” (nr 8/55). Ernst Sørensen skrev her en anmeldelse av boken: 
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”Gralsriddere og salamandere”, der det ikke levnes tvil om hvilke krefter innen skoleverket som er 

”ridderne” og ”salamanderne”
16

. 

 

Horisonts nære forbindelse til og kamp for Steinerskolen manifesterer seg først og fremst  på det 

prinsipielle plan. Det finnes forholdsvis få eksempler på at Steinerskolens pedagogikk blir satt 

direkte opp mot pedagogikken i den offentlige skolen
17

. Horisonts standpunkter kommer først og 

fremst til uttrykk gjennom argumentasjon mot det statlige hegemoniet og ikke minst mot den 

offentlige skolens lærebøker. Det argumenteres for finansiering av «frie skoler» generelt. Samtidig 

hersker det imidlertid liten tvil om at det er Steinerskolen som blir relieffet av de spesifikke 

områdene som kritiseres innenfor den offentlige skolen. Synet på pedagogikk blir i tillegg presentert 

gjennom artikler om barn og unge, aldersstadier og skjønnlitterære tekster. Som nevnt over var 

profilen rundt grunnlaget for pedagogikken, som jo for en stor del baserer seg på Steiners egne 

innsikter, lav. I stedet trakk man i stor grad fram andre argumenter for Steinerpedagogikken.
18

 

 

Språk og litteratur 

Visse tenkere og forfattere går igjen på litteraturens område. Det dreier seg ofte om klassikere, 

medlemmer av den litterære kanon er de mest fremtredende. Blant nyere forfattere kan nevnes 

Karin Blixen og Arthur Koestler. 

 

Eventyr, mytologi og legender, både vestlige og fra andre kulturer, forekommer relativt hyppig. 

Dette ble sett på som en fellesmenneskelig arv, et uttrykk for menneskets guddommelige opphav. 

Derfor blir eventyr og mytologi ofte relatert til psykologiske spørsmål eller enkeltmenneskets 

skjebne. 

 

Flere i redaksjonen var aktive forkjempere for språksaken. På 1950-tallet hadde myndighetene 

planer om å innføre en ny rettskrivningsnormal i skolen, samnorsk, som skulle ta opp i seg 

elementer fra nynorsk, bokmål og dialekter. Horisont så på denne omleggingen av språket som et 

overgrep mot det frie kunstneriske uttrykk. 

 

                                                
16  Overlærer Jochumsen, en ”gralsridder” som dør altfor tidlig i Jonas, bruker betegnelsen salamandere på 

viljeløse, systemtro ”apparatniks” i skoleverket og ellers. 

 

 
17  Et unntak er nr.3/56, hvor det skrives om Steinerskolen som et direkte svar på et fiendtlig/sensasjonspreget 

førstesideoppslag i Dagbladet i februar 1956. 
 

 
18Se side 29 
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Vitenskap og naturforståelse 

En diskusjon av tidsskriftets forhold til naturvitenskapen må nødvendigvis inkludere debatten rundt 

neodarwinismen. Denne debatten foregikk først og fremst fra 1955-58. Det som i utgangspunktet 

var en diskusjon rundt opphavsretten til første bind av avdøde Grimbergs verk ”Om menneskenes 

liv og historie”, utviklet seg til en vidtrekkende debatt rundt evolusjonsteorien, og i neste omgang 

en debatt om antroposofenes idègrunnlag og hvorvidt de var etterrettelige i en vitenskapelig debatt. 

Horisont publiserte og oversatte utdrag av blant annet den evolusjonskritiske zoologen Adolf 

Portmanns tekster til norsk i denne perioden, og trykket partsinnlegg mot den rådende 

neodarwinistiske konsensus. Andrè Bjerke ble en sentral agitator for Horisonts standpunkter i disse 

debattene. 

 

Moderniteten og individet 

 

 

Jeg-bevisstheten er vårt eksistensielle og biografiske midtpunkt og representerer den røde 

tråden i menneskelivet.(…) Jeget er knyttet til fortiden gjennom legemligheten (fysisk 

legeme, livslegeme, astrallegeme), som gir hvert menneske dets personlige preg. Sjelen er 

menneskejegets umiddelbare «skueplass»: gjennom tenkning, følelse og vilje trer det i 

relasjon både til omgivelsene og til egne forutsetninger. Ånden representerer fremtiden i 

mennesket. Og ved at jeget selv er bevisst ånd, kan mennesket gripe fatt i sin egen 

natur, foredle og forvandle den og utvikle sitt åndelige potensial.
19

 

 

 

Den antroposofiske betoningen av individet som utgangspunkt for forståelsen av tilværelsen er et 

utpreget trekk ved Horisonts behandling av temaet. Dette var også i stor grad tilfellet med de 

tidligere antroposofiske tidsskriftene. Dette i opposisjon til den rådende naturvitenskapelige 

reduksjonismen, der mennesket er anonymisert og en liten brikke i et stort fellesskap og i verden. 

Det settes i Horisont opp et perspektiv der enkeltmennesket er den sentrale størrelsen, punktet 

resten av verden må forstås ut fra. Dette gjør seg gjeldende særlig på etikkens og åndelighetens 

område, der det med utgangspunkt i Steiners historie- og verdenssyn tas som en gitt forutsetning at 

enkeltindividet er eier av en indre kraft av kosmiske dimensjoner. Som vi skal se får dette 

menneskesynet også følger for hvilket perspektiv som anvendes innenfor andre sammenhenger, 

blant annet det naturvitenskapelige. Enkeltmennesket har potensialet til å handle riktig, uten at det 

dermed er sagt at det gjør det. Av og til kan det synes som om det er et elitistisk ideal som dyrkes, 

uten plass for den pliktoppfyllende massen: 

                                                
19  Fra www.antroposofi.no, ”Hva er antroposofi”-”Mennesket og Verden”. 
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(…)Det er den lille krets av individer 

hvis lov og liv er stadig skaperakt, 

de få som trosser mobbens overmakt 

og ulvens hyl i alle ulvetider, 

og skriver nye ord på nye tavler, 

mens svermen skriker, synger eller skravler(…)
20

 

 

 

Men et mer fremtredende trekk i tidsskriftet er fremhevingen av det åpne og allsidige menneske 

som ideal. ”Massen” og plikttenkningen blir sett på som onder bare når de kveler den enkeltes 

vurderingsevne og åndelige potensial. Det et slags uavhengig renessansemenneske som er idealet. 

 

Horisont var et kulturelt uttrykk i en tid hvor de «frie intellektuelle» i offentligheten eide en naturlig 

autoritet. Dette gjaldt nok særlig for litterære skikkelser, som diktere eller forfattere. Det kommer 

klart til uttrykk i Horisont at det falt medlemmene av redaksjonen naturlig å argumentere i 

offentligheten rundt temaer som de ikke nødvendigvis hadde faglige forutsetninger for å uttale seg 

om. Dette førte imidlertid også med seg at de fikk kritikk fra mange hold for sin freidige holdning 

til den offentlige diskursen, en problemstilling de ikke lot seg affisere mye av. 

Som et svar til de mange beskyldninger om dilettantisme som haglet etter de første par numrene, 

trykket bladet bl.a. denne teksten av Egon Friedell: 

 

 

Bare hos dilettanten er det full overensstemmelse mellom menneske og kall. I hans tilfelle 

går hele mennesket opp i sin virksomhet og metter den med hele sitt vesen, mens omvendt 

alle ting som drives ervervsmessig har noe dilettantisk ved seg i ordets dårlige mening, en 

eller annen ensidighet, innskrenkethet, subjektivitet, en altfor trang synskrets. Fagmannen er 

altfor sterkt bundet til sin fagkrets, han er derfor nesten aldri i stand til å lage en virkelig 

revolusjon (…) Motet til å tale om livssammenheng man ikke kjenner fullt ut, til å fortelle 

fakta man ikke har iakttatt nøyaktig nok, til å skildre prosesser man ikke kan vite noe helt 

sikkert om, kort sagt motet til å se ting som i verste fall kan motbevises, dette mot er 

                                                
20  Andrè Bjerke: fra ”Bruddstykker av et rimbrev”, fra nr.4/59, s.112 
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forutsetningen for all produktivitet, fremfor alt i kunsten og filosofien eller på områder som 

selv bare er langt ute i slekt med kunst og filosofi.
21

 

 

 

Heller enn å forsvare seg eller komme med argumenter mot dilettantstempelet, valgte man altså 

tidlig å problematisere, for ikke å si omfavne det. Dette kan i første omgang ses på som et effektivt 

retorisk grep i den gitte konteksten (og en anerkjennelse av at ”dilettant” nok ofte var en presis 

(heders)betegnelse på redaksjonens medlemmer når det gjaldt debattene de engasjerte seg i). Men 

det kan  også tolkes som en programerklæring. Friedells forsvar for den negativt ladede tittelen 

samsvarer i alle tilfeller godt med den antroposofiske kritikken mot den spesialiserte vitenskapen og 

kampen mot den «mekaniske» rasjonaliteten, som gikk igjen helt fra Janus til Horisont. I videre 

forstand er Friedells tekst en belysning av viktige sider ved det antroposofiske menneskeideal, 

spesielt når vi leser angrepet på hva som ikke inngår i dilettantbegrepet -”ervervsmessig”, 

”ensidighet”, ”innskrenkethet”, ”sterkt bundet til sin fagkrets”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Egon Friedell, Vår tids kulturhistorie, nr 3/1955 
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Pedagogikk og skole 

 

 

Rudolf Steinerskolene verden over, er den eneste skolebevegelse som I fullt alvor tar 

praktiske konsekvenser av at mennesket har tre instanser I seg: kropp, sjel og ånd. (…) 

Selvfølgelig har man bare èn ting å gjøre på en skole: å bli enda mer menneske. Det gjelder 

både barn og lærere. Skolen har ingen annen oppgave enn å dyrke og pleie vår rene 

menneskelighet. Der finnes bare ett riktig spørsmål å stille om en skole eller om en 

oppdragelsesform: Befordrer den vår menneskelighet? Blir man mer menneske av den?
22

 

 

 

          Da Pedagogisk Forskningsinstitutt ble opprettet ved Universitetet i Oslo i 1938, ble Helga Eng - 

den norske reformpedagogiske vitenskapens pioner - instituttets første professor. Eng hadde da 

studert utvikling av barn og unges evner og anlegg med et vidt tilfang av metoder og tilnærminger 

gjennom en lang forskerkarriere, blant annet for å bidra til å utvikle mer individuelt tilpasset og 

effektiv undervisning.Eng var inspirert av den amerikanske filosofen John Deweys tanker om 

forholdet mellom utdannelsens rolle i et samfunn i rask endring, og hevdet at hovedutfordringen for 

pedagogikken var å bidra til ”å danne mennesker som kan leve i denne forandrede og på mange 

måter vanskelige tilværelse, mennesker som istedenfor å la seg omtumle og ødelegge, kan styre og 

lede sitt levesett og sin adferd slik at det kan bli til størst mulig lykke for dem selv og andre”. 

 

Denne vide oppfatningen av pedagogenes oppgave ble videreført og konkretisert av Engs 

etterfølger, Johs. Sandven. Sandven var fra 1948 og frem til begynnelsen av 1970-tallet den store 

nestor ved Pedagogisk forskningsinstitutt og sentral for dannelsen av en norsk pedagogisk 

vitenskap. Målsetningen var at den pedagogiske forskningen skulle bidra til å utvikle en skole som 

fremmet det han kalte barn og unges livsdyktighet. 

 

Dette begrepet hadde tre aspekter. For det første fokuserte det på elevenes intellektuelle og 

problemløsende evner, det Sandven kalte effektivitet. Videre rettet det oppmerksomheten mot barn 

og unges følelsesmessige sikkerhet, det han kalte konsonans, mens det siste aspektet av 

livsdyktighetsbegrepet rettet seg mot elevenes sosiale innstilling, det Sandven kalte karakter.
23

 

 

                                                
22Jens Bjørneboe: “Skal vi sette våre barn på Steinerskolen?”, Ny skole nr 1, 1952 

 
23I flg historiker Kim Helsvig, kronikk i Aftenposten, 20.10.2003 
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Dette ble en viktig inspirasjon for utviklingen av pedagogisk forskning i Norge etter krigen, man 

ville utvikle en norsk skole som skulle fremme elevenes ”skikkethet” til å leve livet. Det nye denne 

forskningen representerte, var en vitenskapeliggjøring av pedagogikken, man appliserte forskningen 

man kjente til fra andre vitenskaper, over på pedagogikken. Først etter Engs og særlig Sandvens 

innsats kunne pedagogikken kalle seg en vitenskap. Målet, at flest mulig av elevene skulle fungere 

best mulig og bidra i samfunnet, kunne i følge den nye pedagogikken best oppnås gjennom en 

bevisst og vitenskapelig basert strategi.
24

 

 

I takt med resten av samfunnet ble pedagogikkens fokus mer og mer på målbevissthet og 

vitenskapelig etterprøvbarhet i elevenes faktiske kunnskapstilegnelse. Pedagogikkens verdigrunnlag 

og målsetninger ble tett knyttet til de vitenskapelige idealer, og læreplanene fra myndighetene 

reflekterte etter hvert dette. 

 

Skolehverdagen i etterkrigstida var imidlertid ikke nødvendigvis på linje med de pedagogiske 

føringene. Selv om de pedagogiske forskningsinstansene og deretter staten var klare på at den 

gamle ”puggeskolen” ikke lenger var ønskelig, ble ikke dette reflektert i den enkelte skole, i følge 

skolehistoriker Lars Oftedal Telhaug: 

 

 

Hva vi med sikkerhet kan slå fast, er at undervisningen var lærerstyrt. Læreren forstod sin 

egen rolle i første rekke som informant og kontrollør, og skolene stilte store og forholdsvis 

ensidige krav til til elevenes hukommelsesarbeid og reproduksjonsevne. Dette kan vi si fordi 

vi vet at lærerne i folkeskolen benyttet en betydelig del av undervisningstida til muntlig 

gjennomgåelse av nytt lærestoff. I følge en undersøkelse av Asbjørn Hove fra 1956 sa ca. 

90% av et utvalg av folkeskolelærere at de nyttet muntlig gjennomgåelse av nytt stoff ”Ofte” 

eller ”Til vanlig”. Vi vet også at timene var sterkt preget av leksehøring (…) Av dette kan en 

så slutte seg til at datidens skole ga lite rom for elevenes selvstendige arbeid, for 

gruppearbeid og individualisering.(…) I virkelighetens verden ble kunnskapene tillagt langt 

større betydning enn de overordnede formålsparagrafene.
25

 

 

 

Noen flere faktorer som er verdt å nevne fra den faktiske utviklingen av skolen mellom 1945 og 

Horisonts utgivelsestid fra 1955-67 er ekspansjon og sentralisering. 

 

                                                
24Erling Lars Dale: De strategiske pedagoger, Ad Notam Gyldendal, Oslo 1999, s.105 

 

 
25Alfred Oftedal Telhaug: Norsk skoleutvikling etter 1945, Didakta Norsk Forlag a. s, Oslo 1991, s.50-51 
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Tallet på elever i den obligatoriske skolen økte fra ca 278000 ved krigens slutt til ca 420000 i 

1955.
26

 Dette skjedde gjennom en høy grad av sentral styring, blant annet gjennom direktiver fra de 

politiske partienes Fellesprogram fra 1955, og ved direktiver fra Samordningsnemnda for 

skoleverket, som virket fra 1947 til 1952.
27

 

 

I tillegg ble det etter hvert satt i gang utredninger med det formål å legge til rette en obligatorisk 

ungdomsskole for alle. Dette fikk relativt stor effekt. 1969 hadde 80 % av kommunene i landet 

innført obligatorisk ungdomsskole, selv om denne utvidelsen av skolen ikke ble påbudt før i 1975. 

 

Steiners syn på pedagogikk 

Det antroposofiske perspektivet på pedagogikk henger nøye sammen med synet på menneskets 

plass i universet. Både mennesket og verden stammer i følge Steiner fra det samme spirituelle 

opphav, og alle mennesker bærer med seg en åndelig «kjerne» fra dette opphavet. Dette betyr at et 

lite barn blir sett på som et urgammelt individ, med mange tidligere jordeliv, en allerede etablert 

individualitet og biografi, og uante muligheter i fremtiden. 

 

I tillegg la Steiner til grunn en lære som stammer fra senantikken: at mennesket blir født som en av 

fire forskjellige personlighetstyper på det følelsesmessige plan: melankoliker, flegmatiker, 

sangviniker eller koleriker, avhengig av forholdet mellom kosmiske krefter i det individet ble 

inkarnert inn i det nåværende jordelivet. Fysisk og psykisk helbred avhenger av at man «balanserer» 

den medfødte personlighetstypen i et individ; den skal respekteres, men ikke bli en for dominerende 

faktor. En lærer eller pedagog må for eksempel ta elevens personlighetstype med i betraktningen når 

undervisningen skal legges opp. 

 

En tredje side ved Steinerpedagogikken er læren om de ulike stadier et menneske går gjennom i 

løpet av livet. Ved hvert sjuende år gjennomgår barnet en transformasjon fra et stadie til et annet. 

Fram til barnet er sju år, er barnet i følge Steiner en ubevisst imitator, som tilegner seg verdensbildet 

sitt gjennom sanseinntrykkene. De første sju årene utvikles viljen, følelsene og tenkningen, i den 

rekkefølgen. Fra 7-14-års alder utvikles de indre sansene som hukommelsen og fantasien. I denne 

perioden er barnet et kunstnerisk vesen. Den tredje perioden fra puberteten til 20-årsalderen er åsted 

for utviklingen av dømmekraften og evnen til abstrakt tenkning.
28

 

                                                
26Telhaug: Norsk skoleutvikling etter 1945, s 125 

 

 
27Telhaug, s 91 
 

 
28Heiner Ullrich: Rudolf Steiner, Continuum Books, New York 2008, s 55-75 



19 

 

 

Skolens oppgave blir derfor å legge til rette for at denne utviklingen skjer på best mulig måte. 

Individets temperament, grunnlagt i personlighetstypen, må balanseres og harmoniseres, og det må 

legges til rette for at den fysiske, psykiske og intellektuelle utviklingen skal skje, i 

overensstemmelse med kroppens «naturlige» sjuårs-perioder. Pedagogen eller læreren fungerer i 

Steiners øyne som en gartner, som dyrker fram de anlegg som finnes naturlig hos eleven. I tillegg 

kan det imidlertid sies at læreren også fyller en åndelig funksjon, basert på reinkarnasjons- og 

karmalæren. Ved å sørge for at de psykologiske og fysiske prosessene blir vekket til riktig tid og 

styrket, og balansering av barnets personlighet, blir pedagogen en viktig faktor for elevens videre 

åndelige utvikling og inkarnasjoner.
29

 

 

Horisonts syn på barn, ungdom og skole 

Horisonts holdning til skolevesenet kan sies å bære preg av en opposisjon mot flere av sidene ved 

det offentlige skoleverket på 1950-tallet. En kritikk mot det pedagogiske fokuset på å skape 

”effektive” borgere, mot den sentrale styringen av skolens læreplan, og mot flere av elementene 

som utgjorde læreplanenes manifestasjoner, dens praktiske undervisningsformer. I tillegg kom 

kritikken av den økonomiske forskjellsbehandlingen av de private skolene  i forhold til den 

offentlige skolen. Med unntak av kampen mot samnorsk i lærebøkene, er det imidlertid ikke mye 

uttrykte argumenter spesifikt mot de store omveltningene etter krigen, skolereformene som ble 

gjennomført. Mer skolegang til alle var en verdi man sluttet seg til også i Horisont. Reformene blir 

imidlertid berørt gjennom og i sammenheng med den generelle motstanden mot statlig styring av 

skolen.
30

Bekymringen var at den voldsomme veksten og strømlinjeformingen av fellesskolen 

skjedde på bekostning både av elevenes beste, og på bekostning av de private skolene. Som vi skal 

se hadde dette til dels bakgrunn i at Steinerskolene i Norge var på fødselsstadiet og slet økonomisk. 

 

På bakgrunn av materialet som finnes i Horisont, har jeg valgt å nærme meg emnet fra to 

forskjellige perspektiver, som til sammen favner over det aller meste av disse temaene slik de 

kommer til uttrykk i tidsskriftet. 

 

Det ene perspektivet er en beskrivelse av Horisonts kamp for de frie skolene og deres levevilkår 

(med andre ord kampen for Steinerskolen). Denne kampen utkjempes som oftest i form av kritikk 

av den offentlige skolen slik den arter seg på 50-60-tallet, kritikk av den sentraliserte statlige 

                                                                                                                                                            
 
29Ullrich, s 75-81 

 
30Loven om spesialskoler fra 1951 var imidlertid relevant for Jonas-debatten og ringvirkningene av den i 1955. 
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reguleringen av skolen, og kritikk av det som ble oppfattet som en urettferdig forskjellsbehandling i 

finansieringen av den offentlige skolen kontra de private skoler. 

 

Det andre perspektivet vil være et blikk på Horisonts eget syn på pedagogikk, barn og unge. Jeg vil 

se på fellesnevnere i tekstene om temaet, som ofte kan være svært forskjellige både med hensyn til 

innholdet og i sin litterære form. Eksempler på antroposofiske pedagogiske ideer som går igjen i 

flere av tekstene er for eksempel troen på stadier i enkeltmenneskets og den historiske utvikling, og 

troen på skjebnen. 

 

Det er et visst samsvar mellom graden av Horisonts engasjement i samfunnsdebatten generelt, og 

hvor ofte temaer som pedagogikk og skolevesen fikk spalteplass. Her ser vi en parallell til 

behandlingen av andre dagsaktuelle spørsmål innen naturvitenskap og kultur. Det skjedde også her 

generelt en viss dreining bort fra den offentlige debatten mot slutten av 50-tallet og begynnelsen av 

60-tallet. Tekstene har ofte form av bokanmeldelser. Disse har generelt enten en klar positiv eller 

klar negativ innstilling til verket som behandles. Det typiske eksemplet er her en kritisk anmeldelse 

av en bok eller en tekst som brukes i den offentlige skolens læreplan. . 

 

Det går et slags skille mellom årgangen 1958 og 1959. Fra 1955 til og med 1958-årgangen 

forekommer det i alt 54 saker som er direkte relatert til barn og ungdom, pedagogikk og 

skolepolitikk. Blant disse er 27 tekster direkte relatert til skolepolitikk og med en klar agenda 

(kritikk av skolen, offentlige læreplaner og skolebøker, forsvar av de frie skolenes rettigheter), 13 

tekster med tema knyttet til barndom og ungdom og med en like klar meningsprofil og/eller en 

antroposofisk profil. Selv om selve meningsprofilen er klar også når emnet dukker opp senere, 

dukker det ikke opp like ofte. I takt med at vekten skiftet over mot mer historie, politikk og 

metafysikk i 60-tallets årganger, ser det ut til at det blir mindre plass til problemstillinger knyttet til 

barn og skole. Fra og med 1959 til tidsskriftet gikk inn i 1967 forekommer temaet 23 ganger, herav 

13 tekster som formidler klare meninger om skolepolitikk,31Perioden 1955-58 står med andre ord i 

en særstilling, i og med at det aller meste av Horisonts engasjement rundt temaet finner sted her. 

Dette hadde en viss sammenheng med utgivelsen av Jens Bjørneboes skoleroman Jonas og den 

                                                
31

Dette må også ses i sammenheng med at enkeltnumrene og årgangene av Horisont minsket i sitt faktiske omfang. Den 

første årgangen i 1955 utgjorde nærmere 500 sider, 1956-årgangen 350. Dette er nærmere det dobbelte av en hvilken 

som helst årgang som mellom 57-67. I de senere årgangene med Sørensen som redaktør (59-64) ble mer av plassen 

holdt av til klassiske tekster og lyrikk, og det ble gitt ut flere temanumre med antroposofisk dreining. Ambisjonsnivået 

både når det gjaldt dekningen av nyheter, utenrikspolitikk og den norske samfunnsdebatten (herunder skolepolitikk) bar 

preg av dette. I og med Bugge og Aarheims overtakelse av redaksjonsansvaret i de siste par årgangene fra 1965-67 ble 

det riktignok et mye større innslag av (verdens)politikk, men skolepolitikken som tema var stort sett fraværende. 
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debatten som fulgte i kjølvannet av den. I tillegg var dette den perioden da Horisont generelt sett 

var mest engasjert i samfunnsdebatten også rundt andre spørsmål, som utviklingslæren. De hadde 

behov for å forsvare sin posisjon, ikke minst gjaldt dette på pedagogikkens område.  

 

Kampen for Steinerskolen 

Tidsskriftets behandling av pedagogiske spørsmål kan ses på som et av de områdene hvor det 

antroposofiske grunnlaget kom tydeligst til uttrykk, dog kommer det til uttrykk mest som en 

antitese til, eller opponerende meninger mot, den offentlige skolen. Mens andre sider av 

antroposofien blir lagt fram mer indirekte, kom Horisonts synspunkter på Steinerskolen klart fram, 

og var både konkrete og entydige. Mens utvalget både av skribenter og nyhetsssaker kunne være 

noe mer eklektisk på andre områder, finnes det ikke rom for dissens i spørsmål som dreide seg rundt 

pedagogikk og skolevesen i Horisont. 

 

Dette kan for det første ha sammenheng med at Steinerskolen var antroposofibevegelsens mest 

synlige fysiske manifestasjon, altså møtepunktet mellom antroposofien og det norske samfunnet. 

For det andre kan både skolevesenet og samfunnet generelt på 1950-tallet sies å ha vært forholdsvis 

homogent, og institusjoner som eksisterte utenfor det offentlige hadde et usikkert eksistensgrunnlag. 

For å forenkle litt kan man si at det ikke var rom for dissens når nasjonen skulle bygges opp etter 

krigen, og private aktører var ikke prioritert. Steinerskolen var avhengig av at foreldrene (og 

lærerne) selv hadde råd til å betale for barnas skolegang. Derfor var det et viktig poeng at 

antroposofene viste et klart ansikt utad, og gav skolen positiv publisitet.  Horisonts entydige profil 

og uforbeholdne støtte kan ses på bakgrunn av at en stor andel av redaksjonen jobbet som lærere 

ved Steinerskolen over kortere eller lengre perioder. 

 

Fra Horisont først ble utgitt og helt fram til 1971 fantes det bare to steinerskoler i Norge, en i Oslo 

og en i Bergen. Skolen var altså, i likhet med andre private og alternative skoler på denne tiden, 

relativt marginalisert sett i forhold til hvordan situasjonen er i våre dager. Horisonts tidvis 

aggressive polemikk mot den offentlige skolen og de manglende bevilgningene kan leses som 

uttrykk for en kamp for skolens fortsatte eksistensgrunnlag. Det kan ses i lys av det noe ensrettede 

skolepolitiske klimaet på 50-60-tallet, da hva man i Horisont oppfattet som det ”departementale 

hegemoniet”
32

 over skolen var på sitt sterkeste. 

 

                                                
32Karl Brodersen: «En fri skole i et fritt samfunn»,  nr 5/1960. 
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Steinerskolen hadde nok i beste fall en nokså perifer rolle i bevisstheten til folk flest på 1950-tallet. 

Beskrivelsen av Steinerskoler i mediene kunne være preget av skepsis og sensasjonalistiske 

oppslag, spesielt under og etter Jonas-debatten. Dagbladets førsteside den 25.2.1956, med basis i en 

artikkel hentet fra Dansk Pedagogisk Tidsskrift, hadde for eksempel overskriften ”Rudolf Steiner-

skolene voldtar barnas fantasi”, med undertittelen ”Moderne pedagogikk i en grumset blanding av 

andre idèer.”
33

Dette ble utgangspunkt for en presentasjon av Steinerskolen i Horisont nr 3/1956, i 

form av sammenligninger med svenske og danske mediers mer fordelaktige bilde av skolen. 

Tegninger av elever ved Steinerskolen illustrerte artikkelen. I tillegg ble Dagbladets framstilling 

besvart, i en form som tydelig viste det sterke engasjementet for skolen i Horisonts redaksjon. 

Mange av problemstillingene knyttet til driften av skolen ble lagt fram her, man søkte å informere et 

bredere publikum om sin side av saken. 

  

 

Journalisten bobler av anti-metafysikk (…) En medarbeider i et kulturorgan ville ha spurt 

seg selv: Finnes det Steiner-skoler i Norge? En rask, liten undersøkelse hadde opplyst ham 

om at her er to Steiner-skoler, en i Oslo og en i Bergen (…) Han undersøker saken. Derefter 

begir han seg til setteriet. Men Hagelund spør ikke. Han dømmer usett. (…) De kommunale 

skoler belaster skatteborgerne med veldige summer. Hvert barn i den offentlige skole koster 

100 kroner pr. måned. Steinerskolen har ikke kostet andre mennesker en øre. De som kan 

betale skolepenger, gjør det. Lærerne hadde arbeidet for sultelønn i mange år, før de fikk 

nesten samme gasje som andre lærere. (…) De arbeider, spiller, maler, modellerer, regner og 

forteller. Innimellom knytter de skolisser, staker opp klosetter, pusser neser, tetter tak og 

konfererer med foreldre.
34

 

 

 

Selv om dette kan se ut som ren reklame, en slags romantisering av Steinerskolens uavhengighet og 

lærernes mangfoldige hverdag, reflekterer Wærenskjolds framstilling også virkeligheten for den 

norske Steinerskolen på 1950-tallet. En vanskelig økonomisk situasjon gjorde at lærerne måtte trå 

til på flere fronter. Det var imidlertid også et paradoksalt faktum at på grunn av at foreldrene måtte 

betale, var det gjerne barn fra ressurssterke familier som begynte som elever på skolen. Det kan 

kanskje sies med en viss rett at kampen for Steinerskolen på 50-tallet var idealisme av, og for, det 

høyere borgerskapet. 

 

                                                
33Dagbladet var sannsynligvis den sterkeste kritikeren av antroposofien på 50-tallets offentlige debatter, og ble talerør 

for  meningsmotstandere både i darwinisme-debattene og Jonas-debatten. 

 
34Leif Wærenskjold, «Ondskap», horisont nr 3/1956. 
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Mangelen på økonomisk støtte til skolen et stadig tilbakevendende tema i tidsskriftet. Tidvis blir 

ugunstige sider ved den gjeldende situasjonen på 50-tallet (hvor stort sett bare de statlige skolene 

fikk pengestøtte), poengtert og illustrert med eksempler fra nyhetsbildet. 

 

I nr. 3/1955 ble for eksempel en nyhetssak fra Hvaler trukket fram. En gruppe foreldre hadde der 

gått sammen om å holde barna hjemme fra skolen, på grunn av en udugelig og brutal  

klasseforstander. Som en konsekvens av foreldrenes aksjon ble det bestemt fra offisielt hold at de 

elevene som ikke ønsket å ha denne læreren, måtte begynne på en annen skole langt unna, med de 

ulemper det medførte av forlenget skolevei. Ernst Sørensen påpeker i sin kommentar at problemet 

kunne vært løst på en annen måte. Danmark hadde på denne tiden en annen ordning enn Norge 

rundt finansiering av uavhengige skoler. Slik Sørensen legger det fram, sto det danske foreldre fritt, 

hvis de var flere enn 20 stykker, å slutte seg sammen, opprette en ny skole og ansette egne lærere. 

De ville da få støtte til driften fra staten. 

 

Denne muligheten fantes ikke i Norge, og Sørensen lar det skinne igjennom at han mener Norge 

befant seg i en pedagodisk bakevje. Foreldrene i Danmark hadde i følge Sørensen bestemmelsesrett 

over barnas skolesituasjon, noe som ikke var mulig i Norge på grunn av et statsapparat som ensidig 

favoriserte den offentlige skolen. 

 

 

 Hadde foreldrene på Asmaløy hatt denne mulighet, ville lærer Lønn for lengst ha måttet se 

seg om efter en annen beskjeftigelse enn å slå barn på fast statsgasje med automatisk 

lønnsforhøyelse efter 6, 9 og 12 års tjenestetid og sikret pensjon efter velgjort gjerning.
35

 

 

 

Som vi ser, får Sørensen fram flere av sine synspunkter: et blindt maktapparat som lønner dårlige 

lærere like godt som gode, foreldrenes maktesløshet i møte med de rettslige instanser, og mangelen 

på aktuelle alternativer til den offentlige skolen. Et hovedanliggende for Horisont var at foreldrenes 

bestemmelsesrett over barnas skolesituasjon burde bedres. Dette kan også ses i lys av den 

stemoderlige behandlingen Steinerskolene mente de fikk fra statlig hold. Sørensen trekker saken 

fram for å få fram sitt prinsipielle poeng: foreldre skal ikke måtte betale statsansatte lærere for deres 

udugelighet. I det store og hele er det slike skrekkeksempler, eller i alle tilfelle nyhetssaker av 

negativ art, som ble publisert i Horisont om den offentlige skolen. 

 

                                                
35Ernst Sørensen, «Vil foreldrene tape en vunnet sak?», nr. 3/1955, s 107 
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Kritikken av forskjellsbehandlingen av den offentlige skolen og Steinerskolen på det finansielle 

planet, og de uheldige konsekvensene av denne, utgjør en betydelig del av Horisonts dekning av 

skolespørsmål. Imidlertid ble denne debatten som oftest i prinsippet ført på et prinsipielt nivå (på 

tross av de åpenbare implikasjonene i forhold til Steinerskolens bestemte situasjon). Det 

argumenteres i det store og hele for at Steinerskolen og andre frie skoler ikke skal 

forskjellsbehandles i forhold til de offentlige. Det er selvfølgelig nærliggende å påpeke at 

prinsippene ble tatt i bruk først og fremst for fremme egen sak, men den redaksjonelle holdningen 

var entydig, om enn noe utopisk på 1950-tallet: alle frie skoler burde motta støtte fra staten. 

 

I skolesaken mer enn i noen annen påkalte Horisont de demokratiske verdiene. Situasjonen i Belgia, 

som på 1950-tallet var overveiende katolsk og hvor flere elever gikk på katolske enn statlige skoler, 

ble trukket fram av Ernst Sørensen. I 1955 sto de katolske skolene i fare for å miste deler av den 

betydelige statlige støtten de lenge hadde mottatt. Dette førte til massedemonstrasjoner og 

voldsomme sammenstøt. Katolikkene hadde ført kampen i demokratiets navn, men i praksis 

kjempet de bare for sine egne skoler. Sørensen unnlater i denne sammenhengen ikke å nevne at det 

for eksempel var en Steinerskole i Antwerpen som aldri hadde mottatt støtte. I følge Sørensen må de 

demokratiske kravene fremmes for alle de private skolene hvis de skal ha gyldighet. 

 

 

Hvis dette demokratiske rettskrav skal ha noen mening, må det omfatte alle frie skoler, også 

konfesjonsløse, ja endog anti-religiøse skoler. Men katolikkene nøyer seg med å kreve denne 

frihet bare for de katolske skoler. Derfor har de ingen rett til å snakke om demokratiske 

rettigheter. (...) Ved sin religiøse hets gjør de det vanskelig, for ikke å si umulig, for 

fordomsfrie mennesker å se at den frie skole er et almenmenneskelig rettskrav i en moderne 

stat. «Frihet for Loke såvel som for Tor», sa Grundtvig, som reiste den frie skole i 

Danmark.
36

 

 

 

I forbindelse med  skolespørsmålet ble også Menneskerettighetserklæringen trukket inn. I nr 6/1958 

påpeker redaktør Sørensen at Norge, ved utenriksminister Halvard Lange, hadde skrevet under 

Europakonvensjonen om menneskerettigheter i 1950, og derfor måtte være forpliktet til også å sørge 

for de frie skolene. Deretter gjengis en artikkel med en tolkning av denne erklæringen ved Jens 

Bjørneboe, tidligere trykket i tidsskriftet Ny skole. Han biter seg særlig merke i tre artikler fra 

erklæringen: 

 

 

 

                                                
36Sørensen: “Belgia. Religionskrig – eller fri skole?”, nr 4/1955, s 162-163 
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Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion
37

 (...) 

 

Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages.
38

(...) 

 

Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their 

children.
39

 

 

 

Innfallsvinkelen i Bjørneboes artikkel blir å lese de tre strofene i tett sammenheng med hverandre. 

Han mener at ordlyden forutsetter to muligheter: Enten at den statlig finansierte skolen tilbyr 

forskjellige alternativer, slik at foreldrene har mulighet til å velge en skoleform som er finansiert. 

Eller så må de frie skolene finansieres. Danmark, Nederland, Sveits, Tyskland og Storbritannia er 

land Bjørneboe trekker fram som langt mer pliktoppfyllende i forhold til dette enn Norge. 

Polemikken er imidlertid ikke bare av det prinsipielle slaget. 

 

Nesten overraskende store deler av argumentasjonen i artikkelen kommer fra et perspektiv som 

viser Horisonts sterke engasjement for riksmålet. Men også dette begrunnes med barnets beste, fra 

et uuttalt antroposofisk standpunkt: Talemålet skal knytte barnet sammen med den foregående 

generasjonen og verden som omgir det, og kan få viktige konsekvenser for barnets indre liv.
40

 

Språket, i følge Bjørneboe, «gir barnet en ytre trygghet og en indre sikkerhet som det trenger for å 

kunne utvikle seg rolig og harmonisk.»
41

Statens innføring av den samnorske læreboknormalen
42

blir 

derfor brukt som et selvfølgelig argument for behovet for alternativ undervisning, Bjørneboe 

kjenner sin leserkrets. Både for Ny skole og Horisont, begge antroposofiske organer, var kampen 

mot samnorsken en viktig sak på denne tiden, og barnas ve og vel var også avhengig av at de ble 

undervist på «korrekt» norsk. 

 

Prinsipielle argumenter trekkes inn igjen mot slutten av artikkelen: hele samfunnet ville hatt nytte 

av flere privatskoler, på grunn av differensieringen, allsidigheten og friheten det ville medføre både 

for elevene  og språket. Dessuten ville lærebøkene blitt mindre ensrettet i sin form.
43

 

                                                
37Fra FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 18 
 
38Fra FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 26, del 1, gjengitt av Jens Bjørneboe: “Staten og de frie skoler”, nr 

6/1958, s 162 

 
39FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 26, del 3, Bjørneboe, nr 6/1958, s 162 

 
40Bjørneboe, nr 6/1958, s 162-163 

 
41Bjørneboe, nr 6/1958, s 162-163 

 
42Se kapittelet Språk og litteratur 
 
43Bjørneboe, nr 6/1958, s 163 
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Sammenligningen med friskolenes mer gunstige situasjon i andre land er et tilbakevendende tema. I 

1959 refereres et foredrag av Øistein Parmann. Parmann innrømmer staten retten til å gjøre 

folkeskolene til “trimmingsanstalter” for å få barna inn på realskolen, ettersom det kan synes som 

om flertallet av foreldrene ønsker dette. 

 

 

Men hvis det er grupper av foreldre som ikke ønsker at deres barn skal delta i dette 

kappløpet, men istedenfor i ro og mak få utvikle sine evner og sine menneskelige kvaliteter, 

så må de få muligheter til å velge andre skoler.
44

 

 

 

Det kan synes som en innrømmelse av at Steinerskolen, så lenge de fleste foreldre fokuserer mest 

på karakterene og på realskolen, blir en skole for de få utvalgte. Samtidig gjør Parmann en tydelig 

kvalitativ vurdering av et sjelløst “kappløp” versus en skole som fokuserer på utvikling av 

“menneskelige kvaliteter”. Videre i foredraget kommer så sammenligningen mellom Danmark, som 

Parmann påpeker er mer heldige med en Grundtvigsk tradisjon i sin pedagogikk, og det AP-styrte 

Norge: Danske friskoler er pr. 1959 tilgodesett med i alt 4 millioner kroner hvert år. 

 

I Norge, derimot, prøvde en enkelt friskole å søke om bare 30 000 et år (Parmann sikter selvfølgelig 

til Steinerskolen), men her fikk de avslag. 

 

Parmann følger Bjørneboes argumentasjon, men uttaler seg ut fra politiske parametre i stedet for 

menneskerettslige. Igjen er det demokratiske argumenter som brukes: Hvordan skal Norge kunne 

kalles et demokratisk land når noen skattebetalere får den skolen de ønsker, mens andre må betale 

selv? Først når alle foreldre gis lik rett til å velge skole til sine barn, kan man snakke om virkelig 

demokrati.
45

 

 

Jonas 

Jens Bjørnebye var foruten sitt engasjement som skribent i Horisont, også lærer ved Steinerskolen i 

Oslo over store deler av 1950-tallet. I tillegg redigerte han skolens tidsskrift Ny Skole fra 1952-

1957. Hans kanskje mest kjente bok, Jonas, kom ut i Horisonts fødselsår 1955. Boken var en 

framstilling av en dyslektisk gutts opplevelser i den norske fellesskolen. Utgivelsen skapte kraftig 

debatt, ikke minst ble mange lærere og skolefolk provosert over hva de mente var et angrep på en 

                                                
44Øystein Parmann: “Friskoler i Norge – et selvfølgelig demokratisk krav”, gjengitt i nr 1/1959, s 45 
 
45Parmann,  nr 1/1959, s 45 
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hel yrkesgruppe. Framstillingen av Steinerskolen i forhold til den offentlige slik det ble gjengitt i 

boken var et annet stridstema. Jonas som verk har mange aspekter, og debatten som fulgte 

utgivelsen var mangslungen, men her skal vi begrense oss det mest relevante i denne 

sammenhengen. Hovedfokuset her blir hvordan man i Horisonts egne spalter forholdt seg både 

boken og debatten den medførte, og hvordan kritikken av den offentlige skolen og pedagogikken 

som kom til uttrykk i Jonas, relaterer seg til diskusjonen av skolespørsmål i tidsskriftet som helhet. 

 

Et sentralt begrep Bjørneboe lanserer i første del av Jonas, er “Salamandere”. Dette uttrykket hentet 

han fra tsjekkeren Karel Çapeks politisk ladede roman Salamanderkrigen (1936). I Çapeks bok har 

salamanderne utviklet seg til vesener med overmenneskelig intelligens, men uten menneskets evne 

til et meningsfylt følelsesliv. I Jonas lar Bjørneboe en av de få heltene i det offentlige skoleverket, 

overlærer Jochumsen, benytte seg av denne betegnelsen om de viljeløse, systemtro apparatchiks 

som utgjør flertallet av lærerstaben i den offentlige skolen. Den ærbare Jochumsens tidlige død i 

boken blir et varsko: han er av en utdøende rase. 

 

I Salamanderkrigen fortrenger amfibiene menneskene og tar etter hvert over hele verden, og også 

dette er overførbart til Jonas. Salamanderne, med sin livsfjernhet og tiltro til det hierarkiske 

byråkratiet, blir framstilt som en av hovedårsakene til den triste skjebnen til elever som faller 

igjennom faglig i skolen, for eksempel Jonas med sin ordblindhet. Når systemet blir for mye system, 

mister det evnen til å ta seg av de svakeste. Jonas framstiller på den andre siden Steinerskolen som 

et noe rotete og kaotisk, men likevel hjertevarmt sted, der systematikken og sentralstyringen ikke 

har fått ta over for den umiddelbare medmenneskeligheten. Kampen for riksmålet blir også et viktig 

element i Jonas. Det antydes at Jonas`problemer med språket skyldes nettopp at det er «feil» språk, 

samnorsk, som læres i den offentlige skolen. Det er et polarisert univers Bjørneboe legger fram, 

med liten tvil om hvem som er de «gode» og «onde» kreftene. 

 

I kjølvannet av debatten rundt Jonas kom Horisont med et eget temanummer om ”Barn og skole” 

(nr 8/55). Ernst Sørensen skrev i dette nummeret en anmeldelse av boken. Anmeldelsen hadde 

tittelen ”Gralsriddere og salamandere”. Her kom Sørensens og Horisonts generelle standpunkt til 

sentrale spørsmål i debatten klart til uttrykk. Sørensen gir i denne artikkelen en sterkt ladet 

definisjon av salamander-begrepet, en definisjon som illustrerer at dette ikke var en verdidebatt som 

bare begrenset seg til skolens arena. Det var snakk om en mer allmenn problemstilling. 

Salamanderne finnes for Sørensen overalt. Men i samme åndedrag klistrer han salamanderstempelet 

på samnorsk-forkjemperne. Dette kan synes som både  en oppkonstruert og i overkant aggressiv 
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polemikk, men det gir oss et visst begrep om hvor skarpe fronter det kunne være mellom Horisont 

og meningsmotstanderne i den offentlige debatten på denne tiden.
46

 

 

 I følge Sørensen (og dette er i relativt godt samsvar med Bjørneboes visjon i boken) er nemlig 

menneskeversjonen av det foraktelige dyret ikke bare et bilde på den perfekte brikke i et totalitært 

samfunn. Det er også ansvarlig for både samnorsken i lærebøkene, og mangelen på økonomisk 

støtte til foreldre som ønsker å ha barna i en annen skole enn den offentlige: 

 

 

(Salamanderen) er den bevisste snik og streber, logrer når det passer, stikker halen mellom 

beina når det er fare på ferde, og knurrer illevarslende når noen nærmer seg hans ”bein”. 

Typen er nesten for enkel til å være interessant. Vi kjenner ham så altfor godt fra 

virkelighetens verden: Hunden som årvåkent følger det minste vink fra sin herre, stats-

slaven som gjetter makthavernes ønsker nesten før de er uttalt, læreren som gjør sin karriere 

på å tilgrise klassikerne i lesebøkene
47

og fører en forbitret kamp for å frata foreldrene deres 

siste rettigheter i skolen - -
48

 

 

 

En del av kritikken som rammet Jonas, kom nettopp på grunn av den overklassementaliteten man 

leste ut av forakten for samnorsken. Sett i forbindelse med antroposofien, spilte språket en viss rolle 

for identiteten, det ble sett på som en latent størrelse i menneskets natur. Etter Bjørneboes og 

Sørensens implisitte resonnement innebar dette at det bare var riksmålsfolk som var født med 

«riktig» språksans. Men det kan argumenteres for at det antroposofiske miljøet i Oslo og Norge la 

stor vekt på dette av andre grunner, for eksempel tradisjonen og engasjementet for de gamle 

klassiske verkene i den norske tradisjonen. Den kompromissløse avvisningen av samnorsken i 

skolen som kom til uttrykk i Horisont var imidlertid også uttrykk for en generell motstand mot 

statlige inngrep i undervisningen. Steiners pedagogikk la som nevnt sterk vekt på at det enkelte barn 

både skulle ”diagnostiseres” i forhold til sin personlighet, og hjelpes fram i tråd med sitt alderstrinn. 

En upersonlig øvre instans som ikke tok hensyn til disse faktorene, og likevel dikterte hvordan, i 

hvilken fart og på hvilket språk undervisningen skulle foregå, kunne gjøre ubotelig skade på 

elevenes utvikling. En lærer som bare fulgte ordre ovenfra, ville ikke kunne se og dyrke fram hvert 

enkelt barn. Barnets utvikling kunne bli alvorlig hemmet.  

                                                
46 Se kapittel om Språk og litteratur. 
47Det siktes til innføringen av samnorsk i lesebøkene. 

 

 
48Sørensen, nr 8/1955, s 377-378 
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Sørensen avslutter sin anmeldelse av Jonas med en oppfordring: ”… den som kan lytte, vil høre 

dagsbefalingen, sagt med lav og fast stemme: Mennesker i alle land, forener (sic) Eder mot 

salamanderne!”
49

 

 

Kritikken av skolens lærebøker 

Angrepene på offentlige skolebøker og læreplaner kan sies å gi et bedre grunnlag for undersøkelse 

av Horisonts ideologiske bakgrunn. Disse angrepene lar seg sammenligne med tidsskriftets 

engasjement på andre relaterte saksområder, som skepsisen til naturvitenskap og vitenskapelig 

metode, det særegne historiesynet og språkstriden. I likhet med kritikken av den offentlige skolens 

manifestasjoner, antar denne kritikken av lærebøkene ofte en  sensasjonalistisk form i Horisont, 

med vekt på de mer outrerte eller makabre tilfellene av byråkratiets utfoldelse i tekster i bøkene. 

Behandlingen av den offentlige enhetsskolens lærebøker, utvalg, de offentlige skoleinstansene og 

helhetsskolens struktur bærer preg av til dels harde angrep og latterliggjøring av modernitetens 

idealer om fremskritt, arbeid og målrettethet.
50

 For eksempel i nr 2/55. Leif Wærenskjold tar for seg 

kapittelet ”Folkeskikk” i den daværende gjeldende læreboken i norsk for 6-7-klassinger, et kapittel 

som inneholdt formuleringer som dette: 

 

 

Foreldre bør innprente sine barn at alt arbeid er like hellig. (…) Barna bør – så tidlig som 

mulig – sette seg mål i livet. Det er trist å treffe gutter og jenter i 17-18-års alderen som enda 

ikke ”vet hva de vil bli”. Slike mennesker mangler ”oppdrift” – og som oftest blir de heller 

ikke til noe. Arbeidet adler mannen! Den som vil fram i verda, må hate dovenskap og 

lediggang. Det er f l i d e n som fører fram.
51

 

 

 

Wærenskjold er sterkt imot denne filosofien. Arbeidet i seg selv bør ikke være noe mål, det er hva 

slags arbeid som utføres som er vesentlig. ”Næringsvett” for produksjonens egen skyld fører galt av 

sted, all den tid det ikke tempereres med moralske betraktninger. Uhemmet framskritt, frukten av 

blind plikt og flittighet, er oppskriften på katastrofe. Wærenskjold trekker sammenlikningen ut i sin 

                                                
49Sørensen, 8/55 

 

 
50En gymnasklasses brev til forfatteren av Samfunnslærebok for skolen ble trykket i nr 2/66. Her blir det stilt spørsmål 

ved hans definisjon av menneskets primærbehov (evnen til å skaffe seg mat, produksjonsevne for samfunnet osv). 

Bakgrunnen for innlegget er en dokumentarfilm klassen har sett, som tok for seg svært funksjonshemmede, 

multihandicappede og skadede mennesker, som blir matet av pleiere. Klassen konkluderer brevet med at forfatteren tar 

feil, ”det første og avgjørende behov er den skapende åndskraft i mennesket”. 

 

 
51fra Gerh. Haaland: Lærebok i Norsk. Bokmål. Hefte 3 (6. og 7. klasse), A/S Lunde & Co.s forlag, Bergen 1950. 
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ytterste konsekvens. Han mener Hitler og Stalin tidligere har forfektet den samme ideologien som 

den norske staten nå prenter inn ungdommen. 

 

 

Vi har sett hvordan den heseblesende fliden og det ”hellige” arbeidet har ført tyskerne inn i 

to verdenskriger. Nu er de i ferd med å slite seg rett inn i den tredje. Vi har sett hvordan 

troen på arbeidet har omskapt skolene til til åndsfortærende drill-anstalter hvor barna 

ombygges til jetfly som ad kortest mulige vei skal suse rett ut i statstjenesten.
52

 

 

 

«Åndsfortærende» er sannsynligvis ment av Wærenskjold nærmest i bokstavelig forstand, en skole 

som behandler alle likt er fra et antroposofisk ståsted en skole som ødelegger barnas naturlige vekst 

og muligheter. Sammenlikningen av skoleverket og staten med totalitære systemer og ideologier er 

ikke atypisk i Horisont. Grunnlaget for kritikken er den sterke hånden staten styrte skolepolitikken 

med. Gjennom Wærenskjolds resonnementer aner vi ekkoet etter den voldsomme omleggingen og 

veksten i enhetsskolen etter krigen. «Det første et diktatur sørger for er å likerette alt 

undervisningsvesen, gjennom barnas oppdragelse vil man konservere sin makt inn i fremtiden».
53

 

 

Jon O. Moen, redaktør for det pedagogiske tidsskriftet Mennesket og lærer ved Steinerskolen i 

Bergen, uttalte seg i Horisont slik om konformiteten i den offentlige skolen: 

 

 

 

Hvorfor opprettes der ikke frie forsøksskoler som finansieres av det offentlige? Hva er det 

de frykter, disse menneskene, som for enhver pris vil forhindre eventuelle nyskapere å 

utfolde seg på dette sentrale området av kulturlivet? Jo, de er besjelet av en isnende redsel 

for individet i fri, skapende aktivitet. (...)  frykten for mennesket i mennesket, det som stadig 

er i vekst og forvandling, som sprenger rammer, vinner ny erkjennelse og skaper nye former. 

(...) De frykter rusk i maskineriet, og maskineriet er for dem det egentlige.
54

 

 

 

Individualitet, utvikling og stadier 

At ”barna ombygges til jetfly” i skolene illustrerer et viktig poeng om hva det motsatte speilbildet, 

altså Steinerskolens pedagogikk, gikk ut på. Horisonts holdning er at den offentlige skolen, med sin 

ensretting, vekt på pugging og strømlinjeforming av elevene, ikke ivaretar verken barna eller 

samfunnets beste. Idealet bør i stedet være en skole hvor det enkelte barn står i sentrum, hvor 

                                                
52Leif Wærenskjold, ”Politisert skole.”, Horisont nr 2/55. 
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54Jon O. Moen: «Frykten for individet», nr. 5/58, s.128. 
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foreldrene er med å ta beslutninger om ting som angår barna, og hvor det tas hensyn til barnets alder 

og utvikling i formidlingen av teoretisk og praktisk lærestoff. 

 

Det esoteriske grunnlaget for den antroposofiske pedagogikken, Steiners anskuelser som lå bak 

læren om stadiene og de ulike personlighetstypene, blir sjelden lagt fram direkte i Horisont. Man 

var kanskje klok av skade av erfaringene fra de offentlige debattene rundt Jonas og darwinismen, 

som hadde kommet til å dreie seg like mye om antroposofene selv. Det var en ting å uttale seg i 

offentligheten ut fra et antroposofisk ståsted, men noe ganske annet å skulle forklare og forsvare 

selve idègrunnlaget. Det gir i alle tilfelle en litt pussig effekt når Jens Bjørneboe i artikkelen «Det 

gamle testamente og det enkelte barn», fra nr 9/1955, legger fram Steinerskolens undervisning av 

bibelhistorie. Her kommer han flere ganger inn på den antroposofiske læren om aldersstadier, uten 

et ord om hva grunnlaget for denne er. Et av de bærende premissene for artikkelen er at elevene bør 

møte ulike deler av Bibelen ettersom hvor gamle de er, på grunn av særegenhetene ved de 

forskjellige alderstrinnene. Det nærmeste Bjørneboe kommer en forklaring på de ulike aldrene som 

legges til grunn, er når han fremholder at barnet går igjennom fire forskjellige trassaldre i løpet av 

en barndom, fordi «(...) Det er en organisk og psykisk nødvendighet.»
55

 

 

Det gamle testamente blir tillagt stor viktighet for barnets utvikling i artikkelen. Det å holde et barn 

borte fra bibelhistorien, blir her sammenlignet med det å hindre barnet fra å bli europèer og 

verdensborger. Abraham, Isak og Jakob er ikke bare halvveis myte og halvveis historie,de er en 

felles menneskelig arv.
56

Derfor er det gamle testamente til stede i Steinerskolen i større grad enn i 

den offentlige skolen. 

 

Det er i Steinerpedagogikken ikke tilfeldig at barna eksponeres for det gamle testamentet i 3.klasse, 

rundt 9-årsalderen. Bjørneboe selv begrunner det med at barnet er midt i en trassalder, og har 

begynt å erfare at livets regler ikke alltid er så enkle å følge. Fortellingene i det gamle testamentet 

knyttes til nettopp dette, sentrale spørsmål om menneskets evige livsvilkår, «de ubrytelige, indre 

lover og lovmessigheter».
57

 

Og «heltene» fra bibelen er for 3.klassingen til å kjenne seg igjen i, i all sin ufullkommenhet. 

 

Bibelhistorie er ikke «religionsundervisning». Man kan med større grunn kalle den en 

utdannelse i poesi, eller en undervisning i hva det vil si å være menneske; en første 

                                                
55Bjørneboe: “Det gamle testamente og det enkelte barn”, nr 9/1955, s 438 

 
56Bjørneboe, nr 9/1955, s 435-436 
 
57Bjørneboe, nr 9/1955, s 436 
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orientering om hvilke betingelser der er knyttet til det å leve på jorden. (...) Denne 

helhetsopplevelse er ikke av religiøs, ikke av etisk art. Den er en poetisk opplevelse. (...) 

Hele Det gamle testamente er en eneste sammenhengende historie om frafall og 

utilstrekkelighet.
58

 

 

 

 

Det dreier seg imidlertid ikke bare om å tilpasse undervisningen til barnets «trassalder», slik 

Bjørneboe legger det fram. Overgangen til «alvorlige» undervisningstemaer ved 9-årsalderen kan 

spores til mer konkrete retningslinjer gitt av Steiner selv og er grunngitt i hans lære om 

alderstrinnene. Etter at tennene felles, trekker de «eteriske vekstkreftene» fra organene og inn i 

sjelen. Barnet blir i følge Steiner nå i stand til å tenke kreativt, og huske og anvende kunnskap som 

er utenfor sin egen erfaring. Det niende året er første gang i livet at man opplever sitt eget «jeg» på 

en intens måte, noe som fører med seg spørsmål om «hvorfor» og «hvordan». Barnet bytter ut sitt 

gamle verdensbilde med et mer realistisk. Undervisningen bør derfor ta form av allegorier og bilder 

som fremmer den indre fantasien.
59

 

 

Bjørneboe nevner i artikkelen at barnets trassaldre finner sted ved 3, 6, 9 og 13+års alder.
60

 

Den naturlige utvikling kan være av prekær betydning, slik det går fram av en del artikler som setter 

kriminalitet (og i ytterste konsekvens ekstreme ideologier som nazisme og kommunisme), i 

sammenheng med ”det tilbakeholdte ungdomsstadium”. Dette er trassalderen etter 13 år, hvor 

fruktene høstes av de erfaringer som er gjort i barndommen. Hvis det ikke vekkes en nysgjerrighet 

på verden i barnet og senere ungdommen, vil dette føre til sjelelig sykelighet. Og her trekkes den 

vitenskapelige, instrumentelle fornuft for retten nok en gang. 

 

 

Hvordan man skal kunne vekke i det unge menneske virkelig interesse for verden! Våre 

videnskaper som jo også lærerne blir oppdratt i, inneholder jo egentlig ikke noe virkelig om 

verden (…) alt dette kan ikke interessere mennesker mellom femten og tyve år. (…) Men 

vekkes ikke sann interesse for verden der ute, så blir den unges oppmerksomhet henledet på 

seg selv, og så begynner han å ruge ut alskens ting i seg selv. (…) alt som gjøres feilaktig i 

disse år, virker overordentlig ødeleggende på hele menneskets følgende liv.
61

 

 

 

                                                
58Bjørneboe, nr 9/1955, s 436-437 

 
59Ullrich, s 73-74 

 
60Bjørneboe, nr 9/1955, s 435-438 

 

 
61Hans Børre Ørbæk: «Unge mennesker i dag», nr 6/1958 
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Ungdom overlatt til seg selv resulterer altså i elendighet.Det er selvfølgelig et samsvar mellom 

denne holdningen til statens styring av skolen på den ene siden, og den tilbakevendende teknologi- 

og vitenskapskritikken som kan spores i tidsskriftet på den andre, blant annet rundt tematikk som 

atomtrusselen, fokuset på et alternativt biologisk landbruk og det antroposofiske perspektivet på 

utviklingslæren. Ettersom arbeiderpartistaten inkorporerte pedagogikken som en viktig del av 

samfunnsbyggingen, ble pedagogikken i Horisont utgangspunkt for en bredere kritikk av staten og 

samfunnet. 

 

 

 

Språk og litteratur 

 

For hva et dikterverks «innhold» enn er, så er det i alle fall noe annet enn stoffet, 

råmaterialet.Vi er uvidende om det, vi helst ville vite. Og dikteren selv kan ikke besvare våre 

spørsmål. Også dikteren følger de lover han har s a n s  f o r, som vi sier, men ikke bevissthet 

om, og som han derfor ikke kan gjøre rede for. (Jeg sikter her til lover som ikke har noe med 

poetikkens forskrifter å bestille. Også dikteren er  b æ r e r  av en viden som han ikke kan 

formidle på annen måte enn gjennom sitt verk. (...) Verket kan være klokere enn dikteren, 

likesom sproget ofte rummer en større viden enn den som benytter det er seg bevisst, eller på 

samme måte som et barn, ved å fortelle hva det har  s e t t,  men ikke  f o r s t å t t,  kan 

komme til å avsløre de mest forbløffende ting.
62

 

 

 

I mange andre europeiske land markerte krigen et generasjonsskifte eller stilistiske brudd i 

litteraturen.  Dette var ikke tilfelle i samme grad i Norge. Det gikk ikke noe klart skille mellom før- 

og etterkrigslitteraturen, verken når det gjaldt generasjoner eller stil. Mange av forfatterne som 

hadde vært aktive på 30-tallet, var dominerende også langt inn på 50-tallet. Og blant de nye 

prosaforfatterne som dukket opp mot slutten av 40- og begynnelsen av 50-tallet, var det svært få 

som skilte seg ut i sine litterære virkemidler. Hele perioden som utgjorde Horisonts levetid fra 

1955-1965 var preget av en klar realistisk dominans innen skjønnlitteraturen. 

 

Men midt i dette eksisterte det riktignok en klar understrøm av ikke-realisme. Her var det 

paradoksalt nok tre forfattere av den gamle garden som var sentrale: Aksel Sandemose, Johan 

Borgen og Tarjei Vesaas. Utforsking av symbolske, allegoriske og fremfor alt psykologiske 

virkemidler var viktige elementer i denne understrømmen. 

 

                                                
62Trygve Greiff: «Dikteren og inspirasjonen. Den skapende passivitet», nr 1/1958, s 15-18 
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Lyrikken, derimot, opplevde et klart generasjonsskifte, et opprør og et slags stilbrudd rundt 1950 

(altså heller ikke dette relatert til krigsårene som noe skille). Den nye retningen innen lyrikken ble 

kjent under samlebegrepet «etterkrigsmodernismen», og i tråd med navnet var de eneste klare  

fellesnevnerne «en større velvilje overfor frie rytmer og rimfrie vers og en sterkere vektlegging av 

det poetiske bildet.»
63

En av flere uavhengige hovedtendenser innenfor den nye lyrikken var den 

symbolistiske modernismen. Denne retningen, og den nevnte ikke-realismen innen 

skjønnlitteraturen, er mest interessante i forhold til Horisont fordi de representerte et hyppig mål for 

kritikk. Ved å se på hvordan man forholdt seg til de nye retningene, får vi et relieff av de litterære 

holdningene i tidsskriftet. 

 

Salgstall og forfatternes situasjon 

Etterkrigsårene 1945 – 1946 så en sterk vekst i utgivelsen av norsk litteratur. Krigen hadde skapt en 

midlertidig høykonjunktur. Dessuten var det etter krigsårene en bevisst politikk av forlagene å «ta 

igjen det tapte». I fredsåret 1945 ble det utgitt 645 nye norske skjønnlitterære titler, noe som var 

dobbelt så mange som i 1939 og fire ganger så mange som i 1943. Og til tross for papirrasjonering 

og begrenset økonomi blant folk flest ble bøkene solgt i store opplag. Det bør imidlertid nevnes at 

blant de skjønnlitterære utgivelsene i 1945 og 1946 hentet omtrent halvparten sitt tema fra krigen, 

og det var ofte disse bøkene som solgte best. Men denne bok-boomen kunne ikke vare, og fra 1947 

og mot begynnelsen av 50-tallet ebbet salget ut, en utvikling som skulle fortsette til 60-tallet. Fra 

1946-1950 kom det ut gjennomsnittlig 427 norske skjønnlitterære verk hvert år, men fra 1951-1955 

var det redusert til 267, og i Horisonts mest aktive år fra 1956-1960 var tallet nede på 229, noe som 

var på nivå med de siste førkrigsårene. Hardest rammet ble den «seriøse» norske 

samtidslitteraturen. Dette hadde en viss sammenheng med en økt import av særlig amerikansk 

«pulp fiction», billige kjærlighetsromaner i pocketformat og krimbøker. Salget av norske krigsbøker 

(f.eks. Max Manus) reisebøker (f.eks. Thor Heyerdahl) og folkelige, humoristiske bøker (f.eks. Tor 

Aukrust
64

) holdt seg riktignok på et jevnt høyt nivå. Å livnære seg som skjønnlitterær 

samtidsforfatter eller dikter var derimot ikke helt enkelt. Situasjonen ble bedret noe når Den Norske 

Bokklubben ble stiftet i 1960, og ikke minst når myndighetene grep inn og innførte 

innkjøpsordningen for nye bøker i 1965.
65

 Men innenfor Horisonts levetid var de aller fleste 

forfattere tvunget til å ha et annet yrke ved siden av skrivingen. 

                                                
63Øystein Rottem: Norges Litteraturhistorie, bind 6, J.W. Cappelens forlag, Oslo 1995, s.78. 

 
64Aukrust innehar både 1. og 2. plassen på periodens salgsstatistikk, med henholdsvis «Bror min» (1960) og Folk og fe» 

(1959). Begge solgte i over 100 000 eksemplarer. Alf Prøysens «Trost i taklampa» (1950) solgte mest av de 

skjønnlitterære bøkene i perioden (50 000 eks), men også han havner godt bak f.eks Heyerdahl og Manus. 

 
65Ordningen besto i at Norsk Kulturfond kjøpte opp 1000 eksemplarer av hver nye norske skjønnlitterære bok, og delte 

den ut til folkebibliotekene. Dette gav forleggerne større økonomisk trygghet til å satse på nye forfattere. 
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Språkstriden 

Etter krigen ble planleggingen av en ny språknorm og språkutvikling intensivert. Den radikale 

språkreformen av 1938 skulle videreføres. Norsk språknemnd ble opprettet av stortinget mot slutten 

av 1951. Denne instansen fikk som sin oppgave å gjennomføre Arbeiderpartiets språkpolitiske 

program. Språkprogrammet var i tråd med partiets politikk på andre områder: utjevning og 

felleskapspolitikk var grunnleggende verdier også her. Målet var å legge til rette for mer folkelige 

former, ord og vendinger i skriftspråket, slik at bokmål og nynorsk kunne nærme seg hverandre. På 

lengre sikt var hensikten å skape et nytt skriftspråk, samnorsk, som skulle erstatte de to tidligere. I 

tillegg til den ideologiske utjevningstanken kan det også hevdes at det lå mer praktiske hensyn bak: 

èn språkform kunne virke effektiviserende og ressursbesparende for offentlige instanser og 

prosesser, og i språkutdanningen, for å nevne et par eksempler. 

 

Beslutningen om å utelukkende benytte de nye, radikale formene i Oslo-skolenes lærebøker, ble 

umiddelbart den mest synlige manifestasjonen av den nye språkpolitikken. Skolestyret i Oslo sto 

bak vedtaket, som innebar både at nye skolebøker måtte følge den nye språknormalen, og at de 

gamle bøkene måtte justeres språkmessig slik at de ble i samsvar med den. 

Det var særlig det siste som falt mange tungt for brystet. For det første opplevde man at det ble 

«tuklet» med norske klassikere slik de sto på trykk i lærebøkene. For det andre ble det oppfattet 

som en overhengende fare at politikken også ville ramme skjønnlitterære utgivelser generelt. Hva 

ville stoppe en slik språkpolitikk, dersom den først ble godtatt og permanent etablert, fra å diktere 

også samtidsforfatternes språk, og kvele deres kunstneriske frihet? Men reaksjonen mot reformen 

ble også et uttrykk for en bredere misnøye med statlig overstyring. I alle tilfeller ble det reagert så 

og si «fra høyeste hold» i forfatterstanden. 

 

 

En storstilet kampanje ble satt i scene av Riksmålsforbundet i en allianse mellom høyrefolk 

og gamle kulturradikalere – med Hoel og Øverland i spissen. Aksjonen hadde en 

antibyråkratisk tendens og var det mest iøyenfallende utslag av den urbane åndselitens 

motstand mot den sosialdemokratiske reguleringspolitikken. (…) Aksjonen mot samnorsk 

fikk ellers liten politisk støtte utenfor Høyre. Den ble med rette eller urette oppfattet som en 

urban åndselites krav om rett til selv å bestemme over hva som var ”godt” norsk.
66

 

 

 

 

                                                
66Øystein Rottem: ”Norges Litteraturhistorie”, bind 6, J.W. Cappelens forlag AS 1995, s. 44-45. 
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De to galleonsfigurene for denne kampanjen hadde vært aktive riksmålsforkjempere lenge før 

konflikten om Arbeiderpartiets intervensjonistiske språkpolitikk var et faktum: Arnulf Øverland var 

formann i Riksmålsforbundet i perioden 1947-1965, og Sigurd Hoel i perioden 1956-1959.
67

 

Organisasjonen Riksmålsforbundet var hjernen og drivkraften bak ”Foreldreaksjonen mot 

samnorsk”, som samlet inn en halv million underskrifter mot den nye læreboknormalen. 

 

Blant forfatterne var det særlig de som skrev på bokmål som engasjerte seg, men også blant 

nynorske forfattere var den vanligste oppfatningen en klar motvilje mot samnorsk. Imidlertid kom 

skillelinjene mellom by og land tydelig fram etterhvert. Man var rimelig samstemte mot den statlige 

overstyringen av språket, men forfattere med språkmessig eller ideologisk tilknytning til bygde- 

Norge var mer forsonlig innstilt til selve idèen om et felles skriftspråk. Som en konsekvens av 

uenighetene brøt en gruppe av Osloforfattere ut av Forfatterforeningen, og stiftet sin egen fraksjon, 

Forfatterforeningen av 1952. Arnulf Øverland og Andrè Bjerke virket som formenn i den nye, mer 

kompromissløse foreningen, og blant medlemmene figurerte såpass fremtredende skikkelser som 

inkluderte nevnte Hoel, Francis Bull, Ebba Haslund, Odd Eidem, Jens Bjørneboe, Agnar Mykle og 

Axel Jensen. 

 

Motstanden mot den nye språkpolitikken ble som sagt oppfattet mest som en «urban åndselite»s noe 

perifere kamp. Det var liten politisk uenighet om at språkreformen skulle innføres, med unntak av 

en stor fraksjon i Høyre. Kampen ble imidlertid til en viss grad kronet med suksess i og med den 

nye Læreboknormalen av 1959. Språknemnda valgte med dette vedtaket å legge seg på en mye mer 

moderat linje enn planlagt. Dette betydde i praksis et skriftspråk som lå ganske tett opp til riksmål. 

 

Spesielt Andrè Bjerkes sterke engasjement i språkstriden satte sitt preg på Horisont de første 

årgangene. Særlig i 1955-1956, da tidsskriftet fortsatt hadde klare ambisjoner om å være et aktuelt 

nyhetsmagasin som satte dagsorden, opptok kampen for riksmålet, ”sproget”,  mye plass. På et 

prinsipielt plan, både i Horisont og ellers blant motstanderne, ble språkreformen tolket som et 

symptom på at Arbeiderpartiet hadde fått for mye makt, og var i ferd med å utvikle diktatoriske 

tendenser i sitt styresett. Hvor mye skulle man godta at Staten la seg oppi? Aksjonen, som hadde en 

spesifikk skyteskive i språkpolitikken, kan altså i tillegg sies å ha blitt et forum for mer generell 

kritikk av arbeiderpartistaten. Dette kom klart til uttrykk i Horisonts spalter. Ofte ble pedagogiske 

refleksjoner brukt som argument: se hva de utsetter barna våre for! 

                                                
67Etter at striden hadde lagt seg i 1959 tok Horisonts redaktør Ernst Sørensen over formannskapet i Riksmålsforbundet 

fram til 1961. Han var mangeårig medlem av forbundet og sammen med Andrè Bjerke den mest aktive i Horisonts 
redaksjon i kampen for språksaken i tidsskriftet. 
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Ord som ”tilsmussing”, ”forvrengning” og ”pervertering” var i Horisont dagligdagse betegnelser på 

oversettingen av klassiske tekster til samnorsk i lærebøkene. Kritikken gjaldt både oversettelser av 

nynorsk- og riksmålstekster, men i all hovedsak var det riksmålet som skulle ”reddes”. 

 

Engasjementet i språksaken er noe atypisk og overraskende sett i forhold til tidsskriftet som helhet. 

For det første er det spesielt at en slik sak uten noe klart antroposofisk grunnlag opptok så mye 

plass som den gjorde.
68

 Årsaker eller motivasjoner for engasjementet i språksaken blir riktignok 

tidvis hentet fra det antroposofiske verdigrunnlaget, men som regel er dette i form av betraktninger 

perifere til selve saken.
69

 I de fleste andre tilfeller hvor Horisont engasjerte seg sterkt i den aktuelle 

samfunnsdebatten (f.eks debatten om utviklingslæren eller om økologisk landbruk vs bruk av 

insektmidler), kan de sies å ha hentet motivasjon, argumenter og meningsgrunnlag mer direkte fra 

det antroposofiske og fra Steiners egne tanker. 

 

For det andre:  i alle disse andre sakene var  tidsskriftet ofte marginalisert i forhold til 

meningsmotstanderne sine i debatten. Sammenhengen syntes klar: marginaliseringe skyldtes ofte 

nettopp det antroposofiske utgangspunktet, som gjorde at man ble sett på som en esoterisk gruppe 

som fagfolkene hadde vanskelig for å ta alvorlig. Dette var ikke tilfelle i språkstriden. 

Det kan alt i alt se ut som at Riksmålssaken ble den kampsaken hvor Horisont øvde mest innflytelse 

og høstet mest seire, i det minste innenfor tidsskriftets egen levetid. 

 

Dekningen av litteratur. Synet på språk og virkemidler 

Horisonts dekning av litteratur bærer preg av engasjementet innen andre felt. Sentrale temaer som 

personlig utvikling og psykologi (ofte med Steiners idèer om menneskelige stadier som ramme), 

natur og vitenskap og mennesket i (eller utenfor) det moderne samfunnet, blir ofte utgangspunktet 

for valget av hvilke bøker som anmeldes, og ikke minst for hvilke litterære tekster som gjengis i 

tidsskriftet. Det er sjelden snakk om at en tekst trykkes «for sin egen skyld», det er som regel en 

journalistisk agenda bak valget. Også i de mange temanumrene (f.eks. om kunsten, naturen, 

psykologien osv.) er innfallsvinkelen alltid et antroposofisk standpunkt, og de litterære tekstene   

reflekterer som regel dette. Siden disse temaene behandles i separate kapitler, vil litteraturen stå 

sentralt også i disse. På grunn av den overstyrende profilen og engasjementet i tidsskriftet, er det 

                                                
68Tidsskriftets engasjement mot atomvåpen er sammenlignbart. Men de mange sakene om atomvåpen tok som oftest 

form av, eller endte opp i, en generell antroposofisk basert motstand mot teknikkens uhemmede fremskritt og 

vitenskapens hegemoni. 

 
69Kanskje kan det ha noe med det frie, individuelle kunstneriske uttrykk å gjøre, eller at språket skulle være bærer av 

folkets «ånd» eller andre verdier. Men dette blir anstrengte argumenter i denne sammenhengen. 
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uunngåelig at det vil være en viss overlapping i tematikken mellom dette kapitlet og de andre. 

Meningsprofilen skinner gjennom. 

 

Når det gjelder holdninger til litterær form, virkemidler og språk er Horisont altså konsistent med 

holdningene uttrykt på andre områder: En orientering mot det klassiske og tradisjonelle, og tydelig 

kritikk av nye, radikale retninger. Men på litteraturfeltet må tidskriftet kunne sies å bære 

merkelappen «konservativt» med større rett enn på andre livsområder, tidvis kanskje også 

”fundamentalistisk”. Engasjementet mot samnorsk, som opptok overraskende mye spalteplass, er 

nevnt, og det mest åpenbare eksemplet på dette. 

 

Som bakgrunn for Horisonts holdninger til språket er det også verdt å nevne medredaktør Andrè 

Bjerkes tydelige profil som lyriker tro mot tradisjonelle former. Han var etablert og anerkjent som 

ordkunstner av den norske offentligheten lenge før han sluttet seg til Horisont. I likhet med Arnulf 

Øverland mente han at de store lyrikere uttrykte et komplisert innhold i en enkel form, mens 

modernistene uttrykte enkle tanker på en innviklet måte. 

 

Hvis vi ser bort fra det rent språklige, er det tre andre elementer som ofte går igjen i omtalen av 

litteratur i Horisont. I denne oppgaven vil noen forskjellige teksteksempler tjene som utgangspunkt 

for behandlingen av disse elementene: 

 

Det dreier seg for det første om et klart standpunkt til bruken av symboler og litterære virkemidler. 

Spesielt ytrer dette seg i form av en negativ holdning til modernistiske tendenser som for eksempel 

psykologisk symbolisme og surrealisme. 

 

For det andre finnes det i tidsskriftet en bestemt oppfatning av hva som konstituerer en «god» dikter 

eller forfatter, herunder hvordan han mottar inspirasjon osv. Disse synspunktene er riktignok ofte 

også knyttet opp mot litterære føringer styrt av klassiske idealer (f.eks idealer fra romantikken og 

antikken). Men det kan i tillegg spores en meningsprofil typisk for Horisont, grunnlagt på 

antroposofiske idèer..   

 

For det tredje, som nevnt tidligere, litterære verk blir hele tiden brukt i Horisont i forbindelse med 

argumentasjon rundt andre saksområder, for eksempel når det gjelder moral, historiesyn og synet 

på naturvitenskapen. 

 

 



39 

 

 

 

Stein Bugges ideale teater 

I dekningen av teateret i Horisont er det en bestemt person som spiller en viktig rolle: Stein Bugge 

(1896-1961). Både som skribent og anmelder
70

, og som intervjuobjekt eller emne for egne artikler. 

Ernst Sørensen uttalte i sitt minneskrift over Bugge i 1961: 

 

 
For et tidsfenomen! Et menneske som midt i materialismens, borgerligheten og 

snusfornuftens århundre taler om gjenoppstandelsen av det ideale teater, tragedien og 

komedien satt inn i en kosmisk sammenheng – løftende seg på fantasiens vinger som en fugl 

Fønix av intellektualismens aske!
71

 

 

 

Bergenseren Stein Bugge var teaterregissør og dramatiker, og en av de mest fremtredende norske 

teaterteoretikerne fram til 50-tallet. Bugge var innflytelsesrik som sjef for Den Nasjonale Scene fra 

1946-1948, og lanserte allerede i 1931 idèen som førte til Festspillene i Bergen. Han la spesiell vekt 

på teatrets tilknytning til fest og ritualer, og at publikum skulle kjenne deltagelse og nærhet til 

scenen. Som både et opphav til og en konsekvens av dette mente han at antikkens og 

middelalderens teaterformer var de ideelle
72

. 

 

Bugges syn på teater kan sies å komme tydeligst til uttrykk i Horisont som «anti-symbolistisk», i 

det han ofte ytrer seg negativt mot polemiske, politiske og psykologiske virkemidler i teatret. 

Dessuten har han en relativt klar etisk dimensjon i sin tilnærming til teaterstykker. 

 

I sin anmeldelse av en oppsetning av Ernst Orvil
73

s «Tre kvinner» på Nationaltheatret i 1956 gir 

Bugge uttrykk for sitt syn på Orvils «ekstraherende drama» (med utgangspunkt i en artikkel der 

                                                
70I noen nummer av Horisont ble det forsøksvis kjørt en spalte kalt Teaterkronikken, som Bugge var ansvarlig for. 

 
71E.S.: «Stein Bugge og det ideale teater», nr. 6-7 1961, s.159. 
 
72Øystein Rottem: ”Norges Litteraturhistorie”, bind 6. 

 
73Ernst Orvil (1898-1985) var mest kjent som lyriker. «Diktningen hans motsetter seg de fleste 

kategoriseringsforsøk.(...) Han dyrker avstanden, betraktningen, utsettelsen, det ubestandige og flyktige som 

livsholdninger. (...) ..en hedonistisk stoiker. I vers etter vers framhever han selviskheten som moralsk rettesnor. Den 

uselviske handling framstiller han som en illusjon. Målet for ethvert individ er et maksimum av vellyst. (...) Det 

etisk gode er også det gode hos Orvil, men det er for vårt eget velbefinnendes skyld vi gjør det gode, hevder han et 

sted. 

-Øystein Rottem, ”Norges Litteraturhistorie”, bind 6, s.186-190. 
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Orvil lanserte dette begrepet i Dagbladet samme år
74

) Bugge er ikke direkte fiendtlig i anmeldelsen, 

men i samme artikkel anmelder han en oppsetning av den amerikanske forfatteren Arthur Miller 

som gikk parallelt med «Tre kvinner», og Orvil kommer ikke godt ut av den sammenlikningen. Han 

blir brukt som representant for et begrep Bugge kaller skuespill «uten tenner».
75

Miller, derimot, har 

i følge Bugge tenner. Anmeldelsen av Orvils stykke illustrerer Bugges syn på det etiske elementet i 

teatret: 

 

 

Her er utvilsomt en dramatiker, som har atskillig på scenen å gjøre. (...) Forestillingens verdi 

ligger i teatrets arbeide. (...) skuespillernes innsats var strålende. Med Wenche Foss og Per 

Aabel i sentrum. (...) Den grunnleggende svakhet i «Tre kvinner» er at forfatteren overhodet 

ikke opererer med noen «moralsk» dimensjon. Her er ingenting «rett» og ingenting «galt», 

ingenting «ondt» og ingenting «godt». Her er allting bare «psykologiske iakttagelser». 

Jeg vil bare gjøre oppmerksom på den utilbørlighet det er fra Orvils side å antyde, at den 

dypt etisk engasjerte dikter Henrik Ibsen overhodet kunne tenkes «på mange måter å stå på 

overgangen» til en fremtidens dramatiske form, som (...) vil frigjøre seg for selve det 

moralske aspekt. (...) Jeg synes bare han skulle ha skrevet om sitt ekstraherende drama uten 

å dekke seg bak salig fader Ibsen. (...) Å «ekstrahere» det etiske element i et skuespill av 

Henrik Ibsen, vil være som å «trekke ut» dets tenner (Kfr. Gyldendals 

Konversasjonsleksikon.) Og forsåvidt har jo Orvil rett i sin prognose: Det å tygge stoffet 

med bare gummene kunne Ibsen rolig overlate til fremtiden...
76

 

 

 

 

Bugge er i det hele tatt negativ til dramatikere som gir publikum en klar «oppskrift» på hvordan et 

teaterstykke skal tolkes, enten de gjør det eksplisitt eller det kommer fram i selve stykket. For 

Bugge er det viktigste at teatret griper tilskueren, at det har en etisk dimensjon og at det reflekterer 

virkeligheten (og uvirkeligheten).  Tidvis kan det synes som om Bugges oppfatning av teatrets 

oppgave er av det metafysiske slaget, han beveger seg av og til over i det mystiske i sine 

beskrivelser av teatrets vesen. Ånd er et mye brukt begrep i Horisont, ofte i forbindelse eller i 

                                                
74«Selv om Lille Eyolf har perioder av intellektuell avslappelse, så står det likevel det ekstraherende drama nær. En 

form som drar til seg de dramatiske elementer innenfra, som gir avkall på å hope opp en brølende hverdag mellom 

mennesker. (...) I dette skuespill er det at handlingen alltid vil utløses i klare selviske retninger, og følge den minste 

motstands lov. Det kontinuerlig strømmende handlingsmønster vil strammes og løses av våre pasjoner, men alle 

etiske avgjørelser av illusjonær karakter skal uopphørlig avsløres. (...) Det brenner en kjølig ild i det ekstraherende 

drama. Men den brenner, som det nonfigurative maleri brenner imot oss efter sine faste lover for fargedynamikk. 
Det ekstraherende drama vil publikum efterhånden finne seg i, som det forlengst synes å ha funnet seg i det rene 

maleri.» 

      - Ernst Orvil: «Det ekstraherende drama», Dagbladet 8.september 1956. 

 
75«Den amerikanske forfatter Arthur Millers nyeste drama, «Frakt under havet» strakte halsen ut over rampen på Det 

Norske Teatret kl. 12 en torsdag formiddag midt i september måned, åpnet for tanngarden og bet hodet av hele 

anmelderskaren, - der vi litt sure og morgengretne hadde inntatt våre plasser for å overvære generalprøven.» 

- Stein Bugge: «Teaterkronikken. Skuespill med og uten tenner», nr 7/1956, s. 259. 

 
76 Bugge, nr 7/1956, s. 257-259. 
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henhold til Steiners åndsvitenskap. Begrepet slik det blir brukt i Horisont (og av Steiner) er ofte 

vanskelig å definere presist. Bugge gir imidlertid en definisjon av hva han mener er ånd i 

teatersammenheng: 

 

Dramatikk og teater kan være så mangt. Det kan være «ren underholdning», som det heter. 

Det kan være instruktivt belærende, alvor eller raillerende. Det kan være dyp og borende 

psykologi. Det kan være politisk, sosial eller religiøs propaganda. Men ingen av disse 

«retningene» uttrykker egentlig teatrets vesen. For teatrets vesen er ånd! Og når jeg sier ånd, 

så mener jeg (...) et uttrykk for levende, sanset virkelighet og evighetsbetonet, uhåndgripelig 

drøm. (...) For folk går ikke i teatret for å se problemer satt under debatt. «Problemer» 

diskuterer man, om fornødent, i politiske, sosiale, eller religiøse foreninger. Folk går i teatret 

for å bli grepet av skjønnhet eller simpelthen for å få lattermusklene satt litt i sving.
77

 

 

 

Så langt hvordan Bugge argumenterer mot Orvils psykologiske drama, og denne definisjonen må 

kanskje leses i dèt lyset. Hvorvidt denne motviljen mellom det å ta opp «problemer» i debatt på 

scenen gjenspeiler Bugges egen produksjon, eller hans forbilder innen det antikke teater og 

middelalderens mysteriespill, er et åpent spørsmål. Antakelig er det et spørsmål om hvilke øyne 

man ser disse stykkene med. Med fare for å overforenkle: det kan hevdes med høy grad av 

sikkerhet, også apropos hans hang til tidligere tiders scenografi, at form og virkemidler var svært 

viktig for Bugge. I den forbindelse ikke minst hvordan møtet mellom publikum og teatret arter seg. 

Innholdet spilte selvfølgelig også en stor rolle, men publikum vil i følge Bugge oppleve, og bør bli 

eksponert for, «evighetsbetonete» sannheter, heller enn dagsaktuelle problemstillinger og 

psykologisk drama. 

 

Det umiddelbare inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest kritikken av Orvil, er imidlertid 

Bugges etiske indignasjon over Orvils syn på mennesket som et gjennomført egoistisk vesen, styrt 

av skjulte psykologiske drivkrefter. Dette elementet inngår i et bilde i tråd med antroposofiske 

verdier, som kommer til uttrykk i flere av Bugges artikler: Menneskets indre frihet og moral er et 

grunnprinsipp, og mennesket er et åndsvesen. Det er uklart om Bugge hadde noen sterkere 

forbindelse til den antroposofiske filosofien utenom sitt engasjement i Horisont, men her føyer han 

seg sømløst inn. Ernst Orvil ble forøvrig tatt opp til behandling igjen av Sigmund Mjelve i 1960, og 

også her var problemet for Horisont at Orvil framstilte mennesket som egoistisk. 

 

 

                                                
77Stein Bugge: «Et skuespill om åndens seier», nr 8/9/1956, s.304-305. 
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Til syvende og sist er derfor Orvil og jeg kanskje av samme oppfatning, men det 

forekommer meg at han overbetoner selviskheten så sterkt at selvet faktisk ikke får noe rom 

å bevege seg i. For ligger ikke vår menneskelighet nettopp i vår iboende claustrofobi som 

gjør at vi alltid må lytte til, alltid må søke mot det stadig bakenfor, den guddommelige 

transcendens, evig hinsides? (...) Og selvfølgelig dreier det seg ikke her om å oppnå 

bestemte ting. Det er snarere spørsmål om kvaliteter enn kvantiteter. Bare våre splittede 

øyeblikk søker å oppnå noe. Vårt liv søker fullbyrdelse.
78

 

 

 

Realsymboler 

Paralleller til Bugges syn på teatrets former, og orienteringen mot det klassiske, kan spores overalt i 

Horisont, også på andre områder innen litteraturen. Et eksempel er Jens Bjørneboes artikkel om 

Ernest Hemingway (nr. 3/1956).
79

  Den viktigste parallellen til Bugge ligger her i holdningen til 

symboler og bruken av disse. Symboler, psykologisering av karakterene eller politisk agitasjon skal 

iflg Bjørneboe ikke «klistres på» en litterær tekst, men heller komme naturlig fram gjennom 

fortellingen. Virkeligheten er i seg selv full av betydningsfulle symboler, og er derfor den 

«moderne» eller «radikale» symbolismen overlegen. I likhet med Bugge er Bjørneboe orientert mot 

fortiden og det eviggyldige i sin tilnærming til det litterære. Bugge hadde sitt «realteater», 

Bjørneboe skriver i sin Hemingway-artikkel om «realsymboler», og er eksplisitt i sitt skille mellom 

hva som er «holdbare» symboler og hva som er «bare» symboler. Her blir også Horisonts 

gjennomgående holdning til modernismen innen litteraturen uttrykt temmelig presist: 

 

 

Vi er vant til en «moderne» symbolisme (f.eks. Tarjei Vesaas her i landet) som arbeider med 

«symboler» som ikke er innkorporert i handlingen, med unaturlige, utspekulerte påfunn (...) 

Hos Hemingway er symbolene implisitt; de følger virkelighetens lover (...) Bevisst og 

ubevisst stoler Hemingway på at virkeligheten selv er oppbygget av symboler som eier 

bærekraft; og dette gir hans diktning den dobbeltbunn som gjør den til en sann myte, og 

dermed til levende og varig diktning. (...) Uten denne tillit til virkeligheten kan en forfatter  

la pennen ligge. Verden vil klare seg glimrende uten ham. Denne bruk av realsymboler er det 

som gjør diktningen til både en eksakt videnskap og en kunst.
80

 

 

 

Dette er i tråd med kritikk av moderne tendenser i litteraturen fra annet hold, altså kritikere fra 

utenfor den antroposofiske kretsen, på 1950-tallet.  Men i dette tilfellet, og ellers i Horisonts kritikk 

                                                
78Sigmund Mjelve: «Orvil og uselviskheten», nr 4/1960, s 109 
79

  Bjørneboe gikk riktignok sine egne veier, også som skribent i Horisont, og ikke minst i denne artikkelen om 

Hemingway. Tittelen var «Hemingway og dyrene», presumptivt fordi den skulle passe inn i nr.3/1956, som var et 

temanummer om Naturen. En mer passende tittel på artikkelen ville vært «Hemingway og Døden». 
 
80Jens Bjørneboe: «Hemingway og dyrene», nr 3/1956, s. 99. 
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av litteratur, spøker imidlertid også jungianske arketyper i kulissene: De virkelige og viktige 

symbolene, som ligger både latente og åpenbare i virkeligheten, er for Bjørneboe de samme 

symbolene som finnes i mytologien og gamle eventyr. Det dreier seg om grunnsymboler knyttet til 

naturen, til dyr og mennesker. Bjørneboe fremholder en  litterær doktrine om at disse symbolene 

med nødvendighet må danne grunnlaget for enhver kreativ anstrengelse fra forfatterens side: 

 

 

 

Denne bruk av realsymboler er det som gjør diktningen til både en eksakt videnskap og en 

kunst. Uten den vil ingen sannhet kunne bo i en bok, og det man skriver, vil aldri bli gyldig 

på flere plan. Det blir aldri sannhet i ordets fulle betydning. 

Enhver bok må bygges over ett av de mytiske ur-temaer, som vi kjenner fra eventyr, 

mytologi, legender, osv.
81

 I diktningen finnes ingen annen mulighet enn gjendiktning av 

myter; de gamle motiver må gjenfinnes, avleses verden.
82

 

 

 

 

Bjørneboe tar videre for seg det han ser på som de sentrale hovedmotiver i Hemingways 

forfatterskap: (Middel-)Havet, Jakten, Fiskingen, Tyrefektingen, Krigen.
83

 Disse motivene opptrer 

som eksempler på hva Bjørneboe legger i «realsymboler». Artikkelen dreier imidlertid også rundt et 

enda viktigere motiv, noe vi her kan kalle Bjørneboes «realpsykologisering» av Hemingway, og av 

mennesket: Livs- og Dødsangsten, og overvinnelsen av denne. Dette er i flg Bjørneboe selve 

Motivet, som alle de andre bildene bygger opp under. Det etiske aspektet ved Hemingway ligger i 

for Bjørneboe nettopp i dette forholdet til virkeligheten, i kampen og forsoningen med døden. 

 

 

Det er nødvendig å nevne at Hemingway vil være sunn, og denne vilje til sunnhet tross alt, 

må man betrakte som det egentlig moralske i Hemingways diktning. Det er i dypeste 

forstand en kampdiktning, hvor kampen i virkeligheten foregår inne i helten, og bare 

tilsynelatende utenfor ham.(...) Den egentlige kamp mellom dyr og menneske finner sted 

inne i mennesket, i den indre skog, jungel eller hva man vil. Her er det kampen står. 

Villdyrkreftene i den enkelte møter menneskekreftene i den enkelte.
84

 

                                                
81

«Den gamle mann og havet» er den moderne bok som for min fornemmelse kommer nærmest den greske tragedie. 

Ikke i oppbygning, peripeti, katastrofe, osv, men i den rent indre stemning. Her er mannen og hans skjebne helt alene. 
Mann. Himmel. Hav. Båt. - Hvis disse fire ordene ikke betyr mer enn mann, himmel, hav og båt, da finnes der ikke et 

ord i verden som betyr noe som helst. (...)og den forteller alt vi kan vite om Hemingway: Ingen har vært lenger til havs. 

Ingen har tatt større fisk. Og ingen har hatt mindre med seg hjem.» 

-J.B, nr. 3/56, s. 101-102 

 
82Bjørneboe, nr. 3/56, s. 99. 

 
83Bjørneboe, nr. 3/56, s. 98. 

 
84Bjørneboe, nr. 3/56, s. 99.                                                                                                                                                          
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Dette perspektivet på det indre livet som det sentrale, som det for øvrig kan argumenteres for at 

Bjørneboe senere fjernet seg noe fra i og med sitt mer aktive samfunnsengasjement utover på 60-

tallet, er i tråd med selve håpet for verden slik det arter seg innen antroposofien. De virkelige 

endringene vil skje når enkeltmennesker oppnår en ny åndelig dimensjon i seg selv. Den kreative 

tankens kraft
85

 er i følge Steiner det eneste middelet mennesket har til å opparbeide frihet. Å være 

fri er å være i stand til å tenke sine egne tanker, ikke bare kroppens tanker, eller tanker som speiler 

samfunnet man lever i, men tanker som kommer fra en spirituell kilde, kilden som utgjør både selve 

individualiteten og kontakten med det evige på samme tid. Ved å oppnå dette, blir man ikke bare et 

individ, man kommer også i kontakt med en høyere virkelighet. Antroposofien er syklisk og 

apokalyptisk, men den menneskelige bevissthet utgjør et viktig forbehold om påvirkning av 

framtiden. Verdens videre skjebne er forankret i enkeltindividet, som gjennom sitt virke både i dette 

livet, og i den åndelige sfære mellom livene på jorda, gjør en viktig gjerning i utviklingen av seg 

selv og andre. Dette er en grunn til at antroposofene la så stor vekt på verdien av kunstneriske 

uttrykk: gjennom den kreative tanken blir man et helt menneske. Og de store kunstverk er konkrete 

refleksjoner av en høyere virkelighet, som i sin tur får en positiv virkning på dem som eksponeres 

for dem. 

 

Livet lest i litteraturen 

Arthur  Koestler (1905-1983) må betegnes som en viktig skikkelse i den kulturelle og politiske 

debatten i Europa etter krigen. Fra 1946 ble en rekke av bøkene hans introdusert på norsk på 

Gyldendal forlag i etterkrigsårene, og han ble lest og anerkjent av store deler av åndseliten. 

Koestlers tema dreier seg ofte rundt de progressive ideologiene og hvordan disse grep inn i (og 

ødela) menneskeliv. For antroposofene var Koestlers begrep om «den usynlige skrift», at meninger 

som ikke er åpenbare kan leses ut av begivenheter i etterkant, og at ingenting skjer tilfeldig, en 

viktig grunn til hans tiltrekningskraft. Dessuten fant man resonans i Koestlers avsløringer av 

totalitære, statsstyrte regimer. Tore Rem fremholder at for eksempel at Koestler, ved siden av 

Steiner, ble Jens Bjørneboes viktigste premissleverandør i årene etter krigen.
86

 Forholdet mellom 

øst og vest når det gjelder radikale retninger innen politikken ble i 1955 et tema i Andrè Bjerkes 

artikler om Koestler, løselig orientert rundt to av hans mest kjente romaner: «Mørke midt på dagen» 

og «Ankomst og avreise» ( i Horisont nr.1 og 2/1955).  

                                                
85I denne sammenhengen er det for øvrig et flytende skille mellom begrepene tro og tanke. 

 
86Tore Rem: Sin egen herre. En biografi om Jens Bjørneboe, Cappelen Damm, Oslo 2009, s 248-249 
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Vi skal her hovedsakelig se på den første artikkelen, hvor Koestler blir et utgangspunkt for Bjerkes 

videre diskusjon rundt temaet ”radikalisme”. 

 

Bjerke problematiserer først Koestlers egen situasjon, og vurderer hans livshistorie sett i 

sammenheng med forfatterskapet. Det kommer i dette partiet tydelig fram at den yngre forfatteren 

har stor respekt for den eldre, både litterært, idèmessig og på grunn av hva Koestler har 

gjennomlevd under og etter krigen. Den respektfulle tonen kan imidlertid også leses som et uttrykk 

for Koestlers generelt høye status i den europèiske idèdebatten på denne tiden; han høstet bred 

anerkjennelse. Det var bare på ytterste venstre fløy at den engelsk-ungarske ekskommunisten ikke 

fant gehør. I Bjerkes artikler blir denne statusen brukt for det den var verdt. Men her er det at 

fremstillingen også går utover det rent biografiske. Som et retorisk grep opphøyes nemlig Koestler 

til en slags idè, en prototype på den internasjonaliserte, flerspråklige, ideologisk søkende europèer: 

 

Han er født på tysk, oppdratt på ungarsk, konfirmert på russisk, utdannet på fransk, og bosatt 

på engelsk. Det var så vidt han ikke ble henrettet på spansk. (...) Det er som om han er født 

med et imperativ: du skal tale med alle tunger for å gjøre deg forstått med den ene. Du skal 

overvinne Babels forvirring, så det igjen blir mulig å bygge den store by. (...) Hans 

livshistorie i det som hittil har vært det 20.århundre, gir i en slags stilisert forenkling selve 

århundrets biografi. (...) Mer konsekvent enn andre, mer våkent enn andre, måtte han 

gjennomleve de to store radikale eksperimenter: marxismen og psykoanalysen. Det ble hans 

oppgave å registrere utfallet, og trekke de almengyldige konklusjoner. Han måtte ikke bare 

leve århundrets biografi, men også skrive den, og fortolke den.
87

 

 

 

Det kan synes som om Bjerke her gjør sitt subjekt til noe nær et skjebnebestemt sannhetsvitne. Han 

formulerer det et annet sted i artikkelen også på den måten at «trådene i Koestlers mønster» løper 

sammen «i en bestemt knute»
88

. Det forekommer så pass mange formuleringer av samme type i 

dette tilfellet, at det er nærliggende å tolke det som et underforstått innslag av en antroposofisk 

forståelseshorisont. Her spiller begreper som skjebne og reinkarnasjon en naturlig rolle, og Bjerkes 

bilde av Koestler kan kanskje leses i lyset fra dette. I alle fall blir denne definisjonen av Koestler 

som den kvintessensielle europèer viktig for Bjerkes videre refleksjoner. Det er det radikale som 

står i fokus, i to former: marxismen/kommunismen og psykologien. 

 

 «Mørke midt på dagen»  henter sin handling fra Moskva-prosessene. Dette er kjent som romanen 

der Arthur Koestler gjorde sitt endelige oppgjør med kommunismen. Bjerke gjengir innledningsvis 

                                                
87Andrè Bjerke: «Radikaleren Arthur Koestler», nr. 1/1955, s. 35-37 

 
88Bjerke, nr 1/1955, s. 37 
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store deler av handlingen, og fokuserer spesielt på hvordan maktapparatet gikk fram for å 

hjernevaske de opposisjonelle i Sovjet-regimet. Den første viktige problemstillingen for Bjerke blir 

hvordan individets ble sett på som ubetydelig i forhold til resten av samfunnet under Sovjet-

regimet. Individualiteten blir erstattet av det kollektive, idèen enkeltmennesket blir under Moskva-

prosessene en irrelevant størrelse i forholdet til den faktiske, materielle og storslagne 

menneskeheten.  Protagonisten i «Mørke midt på dagen», den lojale bolsjeviken Rubashov, må ta 

konsekvensene av at han har bekjent seg fullt og helt til dette kollektivistiske menneskesynet. 

Hjernen hans er allerede «ren» i sin troskap til regimet, han har til og med selv angitt kolleger 

tidligere. Han får imidlertid en brå oppvåkning når systemet finner ham overflødig, og han selv blir 

tiltalt. Dette blir Bjerkes neste poeng, som han også lar gjelde i en mye videre politisk og 

menneskelig forstand: Valget av verdier, ideologi og medsammensvorne får konsekvenser. Den som 

svømmer med haiene, kan bare skylde på seg selv når han blir spist. 

 

 Koestlers skildringer gjenspeiler i en viss forstand hans egne opplevelser, han var medlem av 

kommunistpartiet i sju år. Han beskriver det selv som «...uforglemmelige år. Aldri, hverken før eller 

etter, hadde livet vært så breddfullt av mening som i disse syv årene. De utmerket seg på samme 

måte som en vakker løgn rager over en lurvet sannhet.»
89

 

 

Koestler ble forført, men hva var det som forførte ham? Heller enn å se på de psykologiske 

implikasjonene av utsagnet, altså Koestlers opplevelse av overbevisning, konsentrerer Bjerke seg 

om de større sammenhengene. Det viktigste poenget han trekker ut fra dette er av politisk og ikke 

minst spirituell art, og det dreier seg om radikalitet og folkeånd.   

Bjerke fokuserer på kommunismen som en Vesteuropeisk bevegelse ikke bare i sitt opphav, men 

kanskje også i sitt vesen:
90

 

 

 

 

Koestlers roman om Moskva-prosessene, «Mørke midt på dagen», adskiller seg 

fundamentalt fra alle andre dokumentariske og halvdokumentariske oppgjør med 

stalinismen. (...) Den øvrige anti-sovjetlitteraturen har et merkelig monotont fellestrekk av 

Madame Tussaud-kabinett; de grufulle voksfigurene varierer fra bok til bok, men 

utstillingen er den samme. (...) : «Slik er forholdene i øst – heldigvis er de bedre i vest».  

Koestlers roman handler egentlig om Vesteuropa, dvs. om konsekvensene av en vest-

europèisk idè: marxismen. «Slik er vår tenkning i vest – se resultatene i øst!» Boken er en 

eksperimentell undersøkelse av selve den radikale tanke, utforsket i dens virkninger på det 

                                                
89Arthur Koestler, gjengitt av Bjerke, nr. 1/1955, s 39. 

 
90Her er også en underforstått klassifisering som med litt velvilje kan leses som en referanse til begrepet om 

«folke-ånd», det «russiske menneske» blir betegnet som det «mest levende». 
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mest levende av alle mennesker: det russiske. «Mørke midt på dagen» er ikke et 

redselskabinett, men et stykke anskuelig åndsvitenskap.
91

 

 

 

Sagt med andre ord: ”Mørke midt på dagen” er for Bjerke en roman i tråd med antroposofien, 

klassifiseringen av Koestler under ”anskuelig åndsvitenskap” kan ikke tolkes på så mange andre 

måter. Moskvaprosessene og undertrykkingen i Sovjetunionen for øvrig er altså i følge Bjerke 

utslag av den radikale tankegang satt i system. Det blir for øvrig klart i den andre artikkelen, om 

Koestler og psykoanalysen, som vi ikke skal gå nærmere inn på her, at Bjerke ikke nyanserer 

nevneverdig mellom følgene av ulike former for ”radikalisme”. 

 

”Det radikale” blir et samlebegrep som inkorporerer en mengde retninger innen forskjellige felt. 

Dette kan sies å være et gjennomgående tema i tidsskriftet, som ofte blir satt i sammenheng med 

”det moderne”.  Holdningene til det som omfattes av dette begrepsapparatet er som nevnt tidligere 

overveiende negative. I Horisont speiler argumentasjonsrekkene hverandre på alle de forskjellige 

feltene relatert til radikalismen, og dekningen av litteraturen er intet unntak. 

 

Litteraturen lest som symptom på samtiden 

Utgivelsen av Sangen om den røde rubin skapte store bølger i den norske offentligheten da boken 

kom ut i 1956. Forfatter og forlag ble tiltalt for spredning av utuktig skrift, men ble frikjent i 

Høyesterett i 1958. Bakgrunnen for tiltalen var både at de seksuelle skildringene i boken utløste 

sinne fra flere hold, men også at Mykle skrev til dels tydelig selvbiografisk, og en del mennesker 

følte seg utlevert. I tillegg kom en indignasjon over de amoralske trekkene mange mente å finne i 

Mykles protagonist og verdensbilde. Mykles opprør mot puritanismen var et opprør for skjønnhet 

og følelser, mot spissborgerlig moral. Samtidig var det lett å lese deler av «Rubinen» som en 

dyrkelse av den frie kjærligheten, med en hovedperson styrt av sin egen narsissisme og drifter. Men 

Mykle gjorde selv oppmerksom på at «heltene» i romanene hans egentlig var antihelter, og betegnet 

Ask Burlefot som en moderne Peer Gynt, fanget i «selvets onde sirkel».
92

 

Mykle-debatten ble stort sett forbigått i stillhet i Horisont, men etter at den første dommen var falt, 

skrev Ernst Sørensen en fyldig artikkel i november 1957. Her begrunner han tilbakeholdenheten 

med en velbegrunnet feighet fra tidsskriftets side; «Vi har nemlig forlengst oppdaget at den som 

                                                
91A.Bjerke: «Radikaleren Arthur Koestler», nr 1/1955, s 37. 

 
92Per Thomas Andersen: Norges Litteraturhistorie, Universitetsforlaget 2001, s 463-465, og Rottem, s 302-315 
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begynner å rugge på en anstøtssten, har lett for å få fingrene i klemme».
93

Medarbeiderne i Horisont 

hadde brent seg på deltagelsen i de turbulente debattene rundt Jonas og darwinismen. 

 

Sangen om den røde rubin og rettsaken som fulgte, blir imidlertid nå brukt av Sørensen for å belyse 

noen kulturelle og moralske problemstillinger, samt Horisonts prinsipielle holdning til 

ytringsfriheten. Han gjør det umiddelbart klart at han mener det er en ubetydelig bok, men at den 

har reist betydelige problemer. Han fremholder også at den neppe er selvbiografisk (m.a.o. ikke 

grunnlag for kritikken som kom på grunn av utlevering av bestemte personer) men at Mykles 

intensjon med å skape en «grådig» og «hensynsløs» hovedperson i første del av romanen er et 

litterært grep for at den samme personen skal kunne «våkne til en ekte og ren menneskelig 

kjærlighet»
94

i sluttkapitlene. Sørensen mener denne intensjonen ikke blir vellykket. Forfatteren er 

umoden, «...blank og blå i blikket, barnlig naiv (...) snakkesalig som en 7-åring der ustanselig 

oppdager verden, et vergeløst offer for sine innfall». De erotiske skildringene mangler for Sørensen 

en vesentlig dimensjon, og derfor blir det ingen indre sammenheng, men to atskilte, 

vesensforskjellige hovedpersoner. Først den nytelsessyke Ask, og til slutt den «nye, våknende, 

blyge»
95

 Ask. Sørensen presiserer at han først og fremst er kritisk til skildringen av Ask Burlefot 

slik den først arter seg, altså gjennom store deler av boken. 

 

For Sørensen holder det ikke med rent erotiske beskrivelser uten at de andre aspektene ved 

mennesket også kommer fram. Det er ikke nok, selv om det er slik virkeligheten arter seg. Det er 

dikterens oppgave å gjennomleve, leve seg inn i alle aspekter ved livet, før han skildrer dem. Og 

dikteren skal samtidig få fram den allmenngyldige i sin kunst, ikke bare det spesifikke. Kunsten skal 

være ideell og materiell på samme tid. I tråd med Bjørneboes tilnærming til Hemingway, etterlyser 

Sørensen en slags «realsymbolsk» virkelighetsskildring, ladet med mening og ånd. 

 

Vi kan trekke linjene til Goethe og Steiners naturfilosofi, ettersom Sørensen åpenbart er bevisst på å 

formidle dem i sin artikkel: De evige formene i kunsten bør speile de evige formene i naturen. 

Helheten er viktigere enn delene. Kroppen bør ikke reduseres til intellekt, og intellektet bør ikke 

reduseres til kropp. Og både intellekt og kropp skal være i kontakt med sjelen eller ånden. Det er 

nærliggende, uavhengig av (eller på grunn av) den moraliserende tonen i fordømmelsen av Mykle, å 

likevel lese en viss puritanistisk holdning inn i Sørensens kontante avfeiing av de erotiske 

                                                
93Ernst Sørensen: «Fra kulturfronten. En magnetisk sten», nr 5/1957, s 141 
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skildringene i boken. Han insisterer selv på at det bare tilfeldigvis er en kjensgjerning at slike 

eksplisitte beskrivelser har en tendens til å mangle dybde: 

 

 

Det heter at skildringen er utført med «hensynsløs oppriktighet». Uttrykket er ofte mer 

dekkende enn anmelderen aner. Det hensynsløse består som regel i at forfatteren overhodet 

ikke tar kunstneriske hensyn, men hengir seg til naturalistisk detaljmaleri uten 

dybdedimensjoner. Å være oppriktig som dikter er nemlig noe annet. For å være dikterisk 

oppriktig må nemlig forfatteren ha noe å røbe som ikke ligger umiddelbart åpent for det 

profane øye. Han må ha evnen til å være tilstede, til å være åndsnærværende, i sine personer 

i alle lag av deres sjel, i alle deres opplevelsesplan.
96

 

 

 

 

Dette er for Sørensen ikke bare et problem innen diktningen og kunsten. De «observerende» 

skildringene, det dikteriske intellektet som handler på egen hånd uten kontakt med sjelslivet, er et 

symptom på selve tidssykdommen. Det er den nye tid, med sitt fokus på fart, nytelse, og medienes 

fremelsking av dagdrømmerier og nervøs jakt på det neste tilgjengelige stimuli, som har skylden. Et 

samfunn som er diktert av intellektets rasjonelle hjelpeløshet, blir grunnlag for en meningsløs 

tilværelse. I Mykles erotiske utlegninger leser Sørensen tidssykdommen; «dette grådige, utspekulert 

lystne som oppstår i møtet mellom elementær drift og nakent intellekt.»
97

Den manglende 

komponenten hos Mykle er inspirasjonen, i antroposofisk forstand, en inspirasjon som henter 

næring både fra menneskesjelens dyp og de åndelige sfærer. 

 

Sørensen ser altså på Mykles bok mer som et symptom i tiden enn som et åndsverk. Sangen om den 

røde rubin skygger i følge Sørensen dessverre for det virkelige problemet som er tidssykdommen. 

Dette problemet manifesterer seg riktignok i boken, men ingen domstol kan få det ut av verden. 

 

Når det gjelder beskyldingene om at boken skulle ha krenket den offentlige bluferdighet, slik mange 

stemmer i offentligheten hevdet, er Sørensen kategorisk avvisende. Forestillingen om en «offentlig 

bluferdighet» er for ham fiktiv, og han argumenterer her for noe nær en total ytringsfrihet. Dette kan 

en passant synes noe paradoksalt sett i forhold til Horisonts kamp mot alt som ikke var riksmål. 

 De eneste grenser retten bør sette for litterære ytringer, er de ytringene som oppfordrer til straffbare 

handlinger. 
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Riktignok er det mange bøker som er moralsk forkastelige og derfor ikke fortjener å se dagens lys, 

men Sørensen er ikke tilhenger av noe forbud. 

 

Sørensens holdning kan sies å bygge mer på hans personlige erfaringer enn på en antroposofisk 

synsvinkel. Igjen: smusslitteraturen er et forkastelig, men relativt harmløst symptom. Spørsmålet 

om sensur relateres nå til to besøk Sørensen gjorde til Tyskland, det første i 1932, seks måneder før 

nazistenes maktovertagelse, og det andre i 1937. Under det første besøket registrerte han at kiosker 

og bokhandler åpenlyst reklamerte for pornografiske skrifter. Under det andre besøket så Sørensen 

at ting hadde forandret seg etter at Hitler kom til makten. 

 

 

Da jeg i 1937 reiste gjennom Tyskland, konstaterte jeg at all denne (pornografiske) litteratur 

var borte og erstattet av «Kraft durch Freude», blader og bokomslag prydet med unge, 

blonde helter og Gretchener med meterlange, korngule fletter, Kjernesunn kanonføde 

marsjerte begeistret og syngende i gatene. (...) Disse opplevelser gjorde meg engang for alle 

klar over at det ufarligste sted disse avgrunnsdrifter kan leve seg ut, er i bøker og blader.
98

 

 

 

Sørensen hevder også det absurde i at debatten rundt straffespørsmålet i avisene for en stor grad 

dreide seg om bokens kunstneriske kvaliteter. Hvis det var straffbart å skrive en dårlig bok, ser han 

for seg at mange andre forfattere ville vært i søkelyset. 

 

Sørensens syn på tiden han lever i er i tråd med Steiners bekymringer.
99

Det er meningsløst med 

reaksjoner mot upassende ytringer innenfor kulturlivet, når det er hele den vestlige mentalitet som 

er upassende i utgangspunktet. Den kunstneriske vurderingen av Mykle er underordnet det store 

bildet i artikkelen, men Sørensen er tydelig på at han finner Sangen om den røde rubin både sjelløs 

og infantil. Det ”umodne” ved boken finner han i de naturalistiske skildringene, som for ham er et 

resultat av et samarbeid mellom kjønn, intellekt og penn, uten brede perspektiver eller ånd. Når vi 

har klart for oss at Steiner knyttet verdens videre skjebne til menneskenes evne til å nå høyere 

åndserkjennelse og sjelelig utvikling, er det nærliggende å lese Sørensens bekymring i 

antroposofisk lys. Det er også verdt å ha klart for seg at kritikken av det ”mekaniserte”, 

depersonifiserte språket er uttrykk for en generell tendens i Horisont. Dikt ble for eksempel gjengitt 

regelmessig, men aldri fra modernistiske lyrikeres hånd. 
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Litteraturen og det radikale 

Det kan derfor gjentas: Den materialistiske verdensanskuelse, som i Horisont blir fremstilt som 

jordsmonnet både den mekanistiske vitenskapen, og nye, kunstneriske retninger som for eksempel 

modernismen, symbolismen og det psykologiserende drama springer ut fra, er et stadig 

tilbakevendende tema. I tråd med dekningen av denne tendensen innen vitenskapen, blir disse 

litterære retningene konsistent sett på som et negativt uttrykk når de blir beskrevet i Horisont. Ofte 

blir de plassert i samme boks: «det radikale». Det er spesielt i denne sammenhengen, på 

litteraturens område, lett å få øye på hvorfor antroposofene gjerne kunne bli sett på som reaksjonære 

i sin samtid, i motsetning til det (kanskje motvillige) stempelet de har fått i våre dager som en del av 

de alternative bevegelsene. 

 

Litterære idealer 

Innenfor litteraturen og diktningens område er det i Horisont en klar orientering mot det klassiske. 

De nye, modernistiske retningene innenfor lyrikken, er helt fraværende fra tidsskriftets spalter. 

Dette kan ha sammenheng med Andrè Bjerkes redigering av lyrikkspaltene. Bjerke var tradisjonalist 

til fingerspissene, og hadde nulltoleranse overfor de «frie former» i lyrikken. Utvalget av 

skjønnlitterære tekster som drøftes eller kommer på trykk er også begrenset til stort sett 

«tradisjonell» prosa, som ikke beveger seg for langt i modernistisk eller eksperimentell retning. 

Dette hentes i stor grad fra den klassiske litterære kanon. Navn som Dante, Shakespeare, Goethe, de 

romantiske engelske poeter og Whitman står sentralt. Blant norske forfattere er spesielt Ibsen i 

fokus. Motviljen mot psykologiske og «meningsløse» symbolistiske virkemidler, som nevnt over, er 

konsekvent. Et innslag av mytologiske tekster og tekster fra antikken er konstant. På sakprosaens 

område bærer dekningen preg av de offentlige debattene Horisont engasjerte seg i: Skolens 

lærebøker,   naturvitenskapelig litteratur (for eksempel Adolf Portmann), og bøker fra medlemmer 

av redaksjonen er ofte tema. I tillegg bidro Leif Wærenskjold med en rekke anmeldelser av 

«lettere» naturbøker, og bøker om økologisk landbruk og miljøtrusselen. 
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Naturvitenskapen 

 

 

Vi har å gjøre med en enhetlig – monistisk – naturbetraktning, hvor ånd og materie utgjør to 

sider av virkeligheten, og hvor alle fenomener står i sammenheng og vekselvirkning med 

hverandre. Ånd og liv er ikke avledet av død materie, de er primære og ligger til grunn for 

alt. Livskreftene eller de eteriske krefter virker ikke bare i de levende organismer, planter, 

dyr og mennesker, men de gjør også selve jorden til et livsvesen, båret og bestrålt av solen, 

men også under innvirkning av hele kosmos.
100

 

 

 

Argumentene mot vitenskapen og utviklingslæren slik de ble lagt fram på 50-tallets 

darwinismedebatter, hvor kretsen rundt Horisont var aktive deltagere, var ikke vesensforskjellige 

fra dem som ble brukt både før og etter. Allerede på 1870-tallet hadde det vært tilløp til motstand 

mot darwinismen i Norge, men da mest fordi biologien av mange ble oppfattet som et vedheng til 

og støtte for positivismen, som ble definert som begrep av Auguste Comte rundt midten av 

århundret. Positivismen som filosofisk retning innebar en avvisning av religion og all metafysisk 

spekulasjon. For positivistene var naturvitenskapen den eneste forklaringsmodell for erfarte 

kjensgjerninger.
101

 I den norske offentligheten på slutten av 1800-tallet var det mange som ikke 

skilte særlig mellom bevegelser som positivisme, materialisme, darwinisme og sosialisme. Disse 

bevegelsene ble ofte satt i samme bås, og sett på som del av en truende tendens som truet både 

kirken og den gamle samfunnsoppbygningen.
102

 

 

Mens Darwin hadde vært nøye med å holde mennesket utenfor i The Origin of Species (1859)
103

, 

førte utgivelsen av The Descent of Man i 1874 til at «darwinisme» nærmest ble synonymt med 

«ateisme», ettersom man opplevde at mennesket ble redusert til dyrenes nivå. Den sterkeste 

motstanden kom altså fra religiøst hold. Fram mot århundreskiftet førte imidlertid både nye 

vitenskapelige framskritt og arkeologiske funn til at utviklingslæren ble stadig mer akseptert i 
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offentligheten. Framtredende kulturpersonligheter som Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson 

uttalte seg positivt. Men det var diffuse grenser mellom vitenskap og metafysikk også for Ibsen: 

 

 

Jeg tror nemlig, at naturvidenskabens lære om evolutionen også har gyldighet med hensyn 

på de åndelige livsfaktorer. (...) Jeg tror at poesi, filosofi og religion vil smelte sammen til en 

ny kategori og til en ny livsmagt, som vi nu levende for øvrig ikke kan ha noen klarere 

forestilling om.
104

 

 

  

Ibsens syn på biologiens framtidige rolle viste seg å stemme overens med ideologien til en del 

politiske bevegelser på begynnelsen av 1900-tallet. Spesielt gjaldt dette for revolusjonære 

bevegelser. I Norge gjaldt dette spesielt den radikale bevegelsen Mot Dag, som i 1920-årene var en 

betydelig ideologisk bevegelse knyttet til Arbeiderpartiet.  Rundt 1925 fjernet Mot Dag-bevegelsen 

seg fra partiet, og i de påfølgende årene stiftet bevegelsen Arbeidernes Aftenskole, i 

folkeopplysningsøyemed. Utviklingslæren spilte her en viktig rolle, og bevegelsens sentrale figur, 

Erling Falk, forfattet studieheftene Racerne og Utviklingslæren til bruk i undervisningen. 

Utviklingslæren ble her brukt som et anti-religiøst argument, samtidig som man så på evolusjon 

som en naturlig parallell til menneskeskapte revolusjoner.
105

 

 

Vitalismen 

En tidlig representant for antroposofiske idèer rundt utviklingslæren var Richard Eriksen (1869-

1941). Han var psykolog og filosof, og sterkt inspirert både av teosofi, antroposofi og okkultisme. 

Med sin bok Skapelse og Utvikling (1927) søkte han å legge fram den franske filosofen Henri 

Bergsons tanker om det vitalistiske livsprinsipp for et norsk publikum. Det sentrale poenget ved 

dette prinsippet var at mennesket har en indre kraft som er uavhengig fra fysiske, tilfeldige 

funksjoner. Det finnes altså en åndelig, immateriell verden. Eriksen stilte seg bak forskningen og 

den darwinistiske utviklingslæren, men med støtte i tidens nyere genetiske forskningsresultater 

påpekte han at darwinismen ikke hadde lykkes i å forklare hvordan enkle livsformer kunne skape 

mer avanserte. Eriksens  forklaring var at det vitalistiske prinsippet lå under og styrte utviklingen. 

Det var altså en vilje eller et styrende prinsipp bak både oppståelsen av og utviklingen av artene. 

Denne teleologiske forklaringsmodellen strekker seg helt tilbake til Aristoteles.
106
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Det mest avgjørende for Eriksen kan man imidlertid anta var at vitalismen forutsatte en skapende 

makt bak mennesket. Ekko fra den vitalistiske grunntanken kan gjenfinnes i antroposofenes 

argumentasjon i debattene på 50-tallet. 

 

Mekanisme og neo-darwinisme 

Professor i zoologi ved Universitetet i Oslo, Kristine Bonnevie (1872-1948), var den første til å 

lansere begrepet neo-darwinisme, som en betegnelse på syntesen mellom darwinismen og 

genetikken. Gjennom utgivelsen av skriftet Organisk Utvikling i 1926
107

 gav hun både en 

idèhistorisk oversikt over forskjellige utviklingsteorier helt tilbake til antikken, og en innføring i 

den mekanistiske naturforståelse. 

 

Bonnevie gav uttrykk for det synet som holdt seg blant de fleste biologer og genetikere i første 

halvdel av århundret (og senere): Heller enn å forutsette en høyere kraft som styrte arvematerialet, 

mente hun at utviklingsmekanismene lå latent i selve cellen. 

Hun lukket imidlertid ikke døren igjen for vitalistenes forklaring, men påpekte at en slik forklaring 

lå i det uvisse, og mente at cellens vesen inntil videre var en ukjent variabel. 

 

Positivismen 

Det vitenskapelig-filosofiske miljøet i Norge etter 1930-tallet og fram til Horisonts utgivelsestid ble 

dominert av positivismen som ideal, ikke minst gjennom Arne Næss`arbeid og folkeopplysning.  

Næss hadde på 1930-tallet studert i Wien, og blitt kjent med den såkalte «Wienerkretsens» anti-

metafysiske program. Idealet og kampsaken for denne kretsen var en nøytral, objektiv tilnærming til 

vitenskapen, i motsetning til den tradisjonelle filosofien og arven etter opplysningstidsvitenskapen, 

som i større grad også baserte seg på personlig erkjennelse. Det var i Wien Næss skrev sitt 

filosofiske hovedverk: Erkenntnis und wissenschaftlichen Verhalten. Her argumenterte han videre 

for idealet om en strengt nøytral vitenskap, løsrevet fra all ideologi. Vitenskapsmannen skulle i sitt 

arbeid strekke seg etter å bli det han kalte «den fremmede», et slags forlenget måleinstrument,  

ubelemret med menneskelige føringer, dialektikk eller følelser.
108

 

 

På den andre siden hadde Næss også et prosjekt om å utvide den vitenskapelige saklighet til andre 

sfærer, fortrinnsvis sosiologien, politikken og den offentlige diskusjon. Næss`saklighetslære ble 

uttrykt i boken En del elementære logiske emner, som kom ut første gang i 1941, og ble gitt ut i 
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mange opplag etter dette. Denne ble et viktig element i reformasjonen av de «forberedende prøver» 

ved Universitetet. Det kan hevdes med stor grad av sikkerhet at boken fikk stor relevans når det 

gjaldt å forme det allmenne synet på filosofi og vitenskap i Norge. Den ble en del av et dannelses- 

og moderniseringsprosjekt i tråd med arbeiderpartistatens program. 

 

Samtidig ville Næss med saklighetslæren danne en motvekt til begge formene for «dannelses-

eliter», den teknokratiske styringseliten på den ene siden, og dannelsesborgerskapet (som kretsen 

innenfor Horisont kunne sies å tilhøre) på den andre. I selve sin form og vokabular var En del 

elementære logiske emner et helt annet ideal enn både de ekspressive språkformene i den 

tradisjonelle diskursen til dannelseseliten, og den retoriske aggressiviteten til for eksempel politiske 

bevegelser.
109

 

 

Antroposofene utgjorde en markert front mot positivismen, vitenskapen og arbeiderpartistatens 

teknokrati på 50-tallet. I motsetning til mange andre grupperinger av vitenskapskritikere og 

opposisjonelle på denne tiden, var antroposofene dessuten synlige i offentligheten blant annet 

gjennom sine verv i flere store aviser og tidsskrifter. Motstanden mot positivismen kan hevdes å 

være noe paradoksal ettersom Steiner selv hadde utarbeidet og postulert en «åndsvitenskap» som 

man skulle kunne nærme seg med objektive, vitenskapelige prinsipper.
110

 Men forskjellen i form 

ligger om ikke annet i synsvinkelen, perspektivet. 

 

Positivismens ideale var en nøytral, distansert, objektiv observasjon av det vitenskapelige objekt 

utenfra, nedtoning av det opplevende subjektet. Steiner på sin side baserte sin åndsvitenskap på at 

objektiv erkjennelse om virkeligheten var mulig ved hjelp av en subjektiv tilnærming, en erkjennelse 

innenfra, avhengig av nettopp det subjektive. Positivismen fjernet elementer som Steiner så som 

vesentlige deler av den menneskelige erfaring fra den vitenskapelige ligningen. Dette skapte en 

uløselig ideologisk konflikt overfor antroposofien. 

 

Steiners naturfilosofi 

Rudolf Steiner var som sagt preget av sin bakgrunn som Goethe-forsker. Dette gjaldt spesielt for 

naturforståelsen. Han skrev boken Goethes verdensanskuelse så tidlig som i 1897. Her tok han også 

for seg Goethes naturforståelse, metamorfoselæren. Johann Wolfgang von Goethe var en del av 

motreaksjonen som meldte seg mot den nye, mekanistiske naturforståelsen. Med den moderne 
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naturvitenskapens vekst ble den naturen som i middelalderen hadde vært full av hemmelige, 

guddommelige og djevelske makter og hemmeligheter, gradvis avmystifisert. I Tyskland møtte 

denne omveltningen en motreaksjon gjennom en fornyelse av den gammel naturoppfatning, hvor 

naturen fortsatt var besjelet og full av ånd. Goethe, Hegel og Schelling var de viktigste 

representantene for denne motreaksjonen. 

 

Goethe søkte et alternativ til de mekanistiske og matematiske modellene som stykket opp naturen til 

målbare størrelser. Han utarbeidet en modell for vitenskap som var diametralt motsatt av 

positivismen. For Goethe var den observerende forsker og det han observerte, uløselig knyttet 

sammen. Måleinstrumentene den moderne naturvitenskapen benyttet seg av, var bare egnet til å 

forvanske og forvrenge forståelsen av naturen. Den moderne vitenskapen, med sine avanserte 

apparater og atomiserende prinsipper, skapte avstand mellom mennesket og virkeligheten, mente 

Goethe, En naturvitenskap burde heller ta utgangspunkt i deltagende observasjon, og utledes fra 

helheten til delene. Prosessene var likevel det sentrale, ikke enkeltelementene som opererte i dem. 

Goethe mente naturen kunne forstås ved det blotte øye, grunnformene kunne til en viss grad utledes 

fra variasjonene som fantes i naturen.
111

 

I sin utlegning om Goethes metamorfoselære påpekte Steiner at det her ikke var snakk om hverken 

en vitalistisk eller mekanisk forståelse av naturprosessene. 

 

 

 

Naturforskere som er av denne (vitalistiske) oppfatning, sier: I organismen virker de samme 

kreftene som i naturen for øvrig; men de virker ikke som i en livløs maskin. De blir likesom 

fanget inn av livskraften og løftet opp på et høyere aktivitetstrinn. I opposisjon til dem (...) 

står andre naturforskere som ikke tror at det virker noen bestemt livskraft i organismene. De 

betrakter livsfenomenene som kompliserte kjemiske og fysikalske prosesser og hengir seg til 

håpet om at det en gang skal lykkes å forklare en organisme på samme måte som en maskin 

(...) På samme måte som øyet hører med til iakttagelsen av farvefenomenene, hører en evne 

til umiddelbart å anskue noe oversanselig i det sanselige med til å oppfatte det levende. (...) 

Goethe søker å gi liv til en sanselig anskuelse av planteformene på en høyere måte og å 

forestille seg den sanselige formen for en oversanselig urplante. (...) Goethe ser det sanselige 

like gjennomtrengt av noe oversanselig som en farvet flate er gjennomtrengt av farven.
112

 

 

 

Steiner hadde fra tidlig av sett på Darwin som en viktig tenker. Men han mente darwinismen likevel 

kom til kort fordi den tok bort det åndelige aspektet til fordel for oppstykket mekanikk og 
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tilfeldighet. De naturlige prosessene slik den positivistiske naturvitenskapen beskriver dem er for 

Steiner virkelige for så vidt som de kan iakttas med sansene. Men han mente at det fantes åndelige 

impulser som virket innenfor disse prosessuelle kjensgjerningene.
113

 Darwinismen ble ufullstendig 

for Steiner i forhold til Goethes naturforståelse, den manglet det nødvendige helhetssynet på 

naturen og tilværelsen, manglet begreper om de styrende prinsipper. 

 

 

 

Således sto den naturvitenskapelige utviklingsrekken (...) aldri for meg som bestemt av 

mekaniske eller rent organiske lover, men som noe hvori ånden fører de levende vesener fra 

de enkle gjennom de kompliserte skapninger og helt opp til mennesket. Jeg så i darwinismen 

en tenkemåte som er på vei mot Goethes, men ikke klarer å komme på høyde med den. (...) 

Det var først denne anskuelse som bragte meg erkjennelsen av at det i urtidene åndelig og 

reelt eksisterte noe helt annerledes vesensartet enn de enkleste organismene. At mennesket 

som åndsvesen er eldre enn alle andre levende vesener, og at det, for å kunne anta sin 

nåværende fysiske skikkelse, har måttet skille seg ut fra et verdensvesen som inneholdt 

mennesket og alle de andre organismene. Disse andre organismene representerer altså noe 

som har falt fra under den menneskelige utvikling; ikke noe som mennesket er fremgått av, 

men noe (...) det har skilt ut for å kunne anta sin fysiske skikkelse som bilde av det 

åndelige.
114

 

 

 

 

 Den imaginative innsikten gjengitt over kom Steiner fram til på begynnelsen av det 20. århundre, 

og den overflødiggjorde til en viss grad Darwins mekanistiske modell for ham. Det er her viktig å få 

klart for seg at Steiners «vitenskap» hviler fullt og helt på premisset at hans egne «anskuelser» var 

pålitelige. Slik han mente tilfellet var med Goethe, så han i seg selv en erkjennelsesmåte som var 

fundamentalt annerledes fra vitenskapens erkjennelser, evnen til å sanse det oversanselige som lå 

bak tingene. 

 

Steiners historieforståelse var bygget delvis på teosofiske og andre innflytelser, delvis på hans egne 

anskuelser. Mennesket var det sentrale i Steiners kosmologi, som det eldste levende vesenet på 

jorden, opprinnelig formløst og knyttet spirituelt til jorden selv. Gjennom sju tidsaldre har 

mennesket gjennomgått en utvikling hvor det «skilte ut» av seg alle andre vesener: mineraler, 

planter og dyr, før det når fram til sin nåværende form.
115

Dyr og planter ble manifestert i de 
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tidligere tidsaldrene, de «henger igjen» på tidligere utviklingstrinn. Mennesket er derfor nært 

beslektet med alle andre livsformer på jorda, men bare mennesket utvikler seg fortsatt videre. 

Synet på enkeltmenneskets situasjon bringer flere perspektiver til Steiners kosmologi, og kan 

kanskje belyse 1950-tallets antroposofers forhold til utviklingslæren, slik det kom til uttrykk i 

darwinismedebattene under: Hvert individ blir gjenfødt kontinuerlig gjennom forskjellige 

verdensaldre, med mellomrom på ca 1000 år mellom hver reinkarnasjon, før det til slutt blir totalt 

gjenforent med det åndelige opphavet det kom fra. Mellom hver reinkarnasjon eksisterer individet i 

en oversanselig sfære. Det enkelte menneskeliv blir derfor en kort tidsperiode som kommer med 

jevne mellomrom og avløser mye lengre perioder av eksistens på det åndelige planet.
116

 I likhet med 

østlige religioner forutsatte Steiner også karma-prinsippet, at den neste inkarnasjonen er et resultat 

av den forrige. 

 

Denne forståelsen av mennesket får konsekvenser for forståelsen av livet og døden, og for den 

enkeltes biografi. Det man ser på som «tilfeldigheter» i livet, er nemlig i virkeligheten resultater av 

ubetalt «gjeld» og mellommenneskelige forhold fra tidligere liv. Rundt dette spørsmålet la Steiner 

imidlertid mer vekt på mulighetene for utvikling enn tilfellet er for eksempel i den indiske 

karmalæren, hvor man må nå nirvana gjennom meditasjon for å bryte ut av gjenfødelsens onde 

sirkel. 

 

I antroposofien er enhver livssituasjon på samme tid en konsekvens av valg tatt i tidligere jordeliv, 

og en mulighet for utvikling til noe høyere. Ved aktiv bruk av åndserkjennelsen blir mennesket i 

stand til å bryte ny mark i egen utvikling. Evolusjonen i Steiners forstand er derfor noe som skjer 

som en slags spirituell videreføring av oppsamlet karma, og denne evolusjonen kan påvirkes 

gjennom enkeltmenneskets arbeid i det herværende livet. 

 

Naturvitenskap og darwinisme i Horisont 

Det er uvisst i hvilken grad de ulike antroposofiske aktørene som argumenterte mot 

(neo)darwinismen i Norge på 1950-tallet, i Horisont og i offentligheten, bekjente seg til Steiners 

forklaringsmodell og kosmologi. Sikkert er det i hvert fall at det finnes mange tilfeller hvor denne 

modellen lar seg spore i Horisont. I likhet med forsiktigheten på andre saksområder skjer ikke dette 

så ofte eksplisitt (selv om det finnes unntak), men heller gjennom innfallsvinklene for kritikken mot 

utviklingslæren. 
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I likhet med debatten rundt Steiner-skolen er det imidlertid de prinsipielle problemstillingene som 

først og fremst belyses. Det store problemet for antroposofene var først og fremst at man opplevde 

at det rådende naturvitenskapelige paradigmet strakte seg ut over sitt livsområde, og dikterte 

forutsetninger som resten av samfunnet måtte forholde seg til. Som vitenskap hadde darwinismen 

selvfølgelig ikke motbevist det åndelige eller metafysiske, men som et et nytt, potensielt alt-

inkluderende tenkesett bidro den likevel til å gjøre slike størrelser overflødige. 

 

Forholdet til naturvitenskapen og moderne teknologi må sies å være et av de betydeligste temaene i 

Horisont, spesielt i de tidlige årgangene. Dette videreførte en tendens som hadde vært tydelig også i 

tidsskriftets forløper Spektrum. På det naturvitenskapelige området kom antroposofenes kritikk av 

det moderne samfunnet tydelig fram i Horisont, på en mer uttalt måte enn på andre felt. Når 

diskusjonstemaet ble darwinismen, var det ikke mulig for Horisont å uttale seg på grunnlag av en 

alternativ verdensforståelse som man ellers valgte å ikke  uttrykke for tydelig.  Gjennom 

avisdebattene i offentligheten måtte antroposofene ofte se seg nødt til å bli mer eksplisitt i 

redegjørelsen av hvor  standpunktene deres var hentet fra. Temaet for debattene fra 1955-1958 var i 

utgangspunktet darwinismen og utviklingslæren
117

, men i kjølvannet kom også en økt 

oppmerksomhet mot selve antroposofien. 

 

Fokuset for motdebattantene i offentligheten, ofte representanter for det etablerte 

naturvitenskapelige miljøet, ble uunngåelig rettet mot hvilket ideologisk og filosofisk grunnlag 

antroposofene hadde for sine uttalelser. Dette grunnlaget ble i sin tur et takknemlig mål for både 

saklig og usaklig kritikk. Og det som av mange ble oppfattet som en i utgangspunktet betimelig 

vitenskapskritikk fra antroposofenes side, led etterhvert sterkt under den akilleshælen som var den 

esoteriske forståelseshorisonten. Gjennom disse debattene ble Horisont og antroposofene eksponert 

i og for den norske offentligheten i en høyere grad enn noen gang før. Og resultatet av debattene ble 

at ikke bare Horisont, men det antroposofiske miljøet som helhet, inntok en mer passiv rolle i denne 

typen debatter i ettertid. 

 

Både før, gjennom og etter debattene var imidlertid profilen i Horisont klar i forholdet til 

naturvitenskapen. Motstanden mot teknokratiet og det naturvitenskapelige hegemoniet strakk seg 

ofte tilsynelatende enda lenger enn det antroposofiske verdigrunnlaget skulle tilsi.  
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Og argumentene som kom fram i Horisont gjennom disse debattene, dekket et stort spekter som 

trakk inn vitenskapskritiske stemmer fra mange hold. 

 

Dekningen av darwinisme-debattene i Horisont fikk også fram en del individuelle forskjeller blant 

redaksjonsmedlemmer og medarbeidere i tidsskriftet. Andrè Bjerke var den mest aggressive i sin 

generelle kritikk av naturvitenskapen, og mest aktiv i de konkrete debattene.
118

 I Horisonts spalter 

og ellers var han den som strakk seg lengst i å føre debatten «på fiendens premisser»: han 

argumenterte med naturvitenskapelige argumenter og trakk fram alternative teorier. Jens Bjørneboe, 

som startet debatten gjennom sitt angrep på det han oppfattet som en uberettiget redigering av 

Grimberg, var mindre aktiv i den videre debatten, men skrev senere en kronikk om antroposofien i 

Dagbladet, som tilsvar til kritikken rettet mot antroposofenes idègrunnlag i debatten. Ernst 

Sørensen og Dan Lindholm trakk på sin side inn det antroposofiske alternative verdensbildet også i 

Horisont. Karl Brodersen la seg ofte på en mer forsonlig linje i forhold til vitenskapen. 

 

Enigheten var imidlertid ellers bred blant redaksjon og medarbeidere, Felles for alle var den 

ubetingede fronten mot den materialistiske verdensoppfatningen og motstanden mot den 

uforbeholdne neo-darwinismen.  Naturvitenskapens hegemoni som meningsbærer og 

premissleverandør for alle livsområder ble problematisert og kritisert. 

 

Grimberg-debatten 

Professor i paleontologi Anatol Heintz (1898-1975) hadde fra 1940-tallet av vært en viktig 

skikkelse når det gjaldt popularisering av darwinismen i Norge. I tillegg til en utstrakt 

foredragsvirksomhet og skriving av lærebøker, gav han i 1941 ut boken Menneskets Avstamning. 

Her la han fram en rekke forskjellige modeller for menneskets utvikling, uten å trekke noen klar 

konklusjon. Hva han imidlertid var krystallklar på, var for det første at utviklingslæren i sin neo-

darwinistiske form ikke kunne trekkes i tvil. For det andre levnet han ikke rom for andre muligheter 

enn at utviklingen både for mennesket og andre arter skjedde tilfeldig.Det fantes ikke noe «mål», 

utviklingen var et uttrykk for vilkårlige, mekanistiske prosesser.
119

 Med fare for å spekulere for 

mye: Heintz`gjennomført mekanistiske standpunkt, hans tro på biologien som en tilstrekkelig og 

lukket forklaringsmodell på tilværelsen, samt hans fremtredende rolle i utbredelsen av bastante 

naturvitenskapelige teorier til et bredt publikum, må ha virket provoserende på mer åndelig anlagte 

grupperinger på denne tiden. 

                                                
118Ikke minst er dette tydelig i artiklene «Vitenskapen og livet» og «Kirke og kjetter i naturvitenskapen» (se under). 

 
119Hessen og Lie, s 301-303 
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Høsten 1955 ble første bind av den svenske historikeren Carl Grimbergs storverk Menneskenes liv 

og historie oversatt til norsk, og gitt ut på Cappelen forlag. Den første installasjonen i serien på 22 

bind var imidlertid ikke bare oversatt. I forordet forklarte forlaget at det var 

 

 

...nødvendig å foreta endel forandringer og tilføyelser i Grimbergs tekst, vesentlig på grunn 

av de fremskritt forskningen har gjort siden den gang Grimbergs bok ble skrevet. De største 

forandringer er gjort i første kapitel «Kulturens morgen», som professor Anatol Heintz har 

skrevet helt om.
120

 

 

 

Jens Bjørneboe reagerte på denne nyutgivelsen med en artikkel han gav overskriften «vetenskapens 

schakaler» i tidsskriftet Frisprog, der han virket som bokanmelder. Tittelen var en henvisning til 

Grimbergs egen karakterisering av vitenskapsmenn som rekonstruerte forhistoriske hodeskaller av 

«nogra fattiga benskjärvor»
121

, i den opprinnelige svenske utgaven av Menneskenes liv og 

historie.Bjørneboe mente omskrivningen av den avdøde Grimberg var et brudd på åndsverksloven. 

Men det var sparkene han kom med til Anatol Heintz og darwinismen, som avfødte debatten som 

fulgte. Blant annet kalte han like godt Heintz en representant for «darwinistisk aperomantikk»
122

. 

 

Bjørneboes artikkel ble raskt fulgt opp og støttet av en like negativ Øystein Parmann, som var en 

venn av Bjørneboe, antroposof og på denne tiden kulturredaktør i Morgenbladet. Det var i denne 

avisen mye av motstanden mot Heintz og darwinismen, og svarene på denne, ble formidlet videre 

utover denne høsten. Også Parmann fokuserte i utgangspunktet på det han mente var en svært utidig 

omskrivning av Grimberg, men heller ikke han unnlot å angripe Heintz og darwinismen i samme 

åndedrag: 

 

 

...forlaget skal ha et kraftig skudd for baugen, fordi det har latt verket åpnes med et kapittel 

som viser seg å være en regulær historieforfalskning av Grimbergs historiesyn. (...) (Heintz 

har) fordrevet Grimbergs grunnsyn og holdning til problemet urmennesket, og erstattet det 

med sin egen nu til kjedsommelighet velkjente tro og dogmatikk.
123

 

 

                                                
120«Forord til første bind av `Grimberg: Menneskenes liv og historie`» i Carl Grimberg; «Menneskenes liv og historie», 

Cappelens Forlag 1955. 

 
121Grimberg gjengitt på forsiden av Frisprog, 1.oktober 1955 

 
122Tore Rem: Sin egen herre, s 412 

 
123Øystein Parmann: «Grimberg fordrevet fra eget verk», Morgenbladet 4.oktober 1955. 
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Både Parmann og Bjørneboe hadde som forutsetning at Heintz var i utakt med Grimberg på 

vesentlige områder, noe Heintz selv var uenig i. I sine svar på kritikken påpekte han at Grimberg 

også var erklært darwinist.
124

 Opphavsrettsspørsmålet ble raskt skjøvet til bakgrunnen av debatten, 

ikke minst fordi det viste seg at Grimbergs familie hadde godkjent revideringen. Etter hvert dreide 

diskusjonen seg bort fra både opphavsrett og den eventuelle forskjellen mellom Grimberg og 

Heintz`grunnsyn. 

 

Fokuset ble nå satt på darwinismen i seg selv, og for antroposofene og deres meningsfellers del 

spesielt på de uheldige konsekvensene av det menneskesynet man mente lå til grunn for 

darwinismen. Problemet for motstanderne av neo-darwinismen lå ikke minst i dogmatikken man 

opplevde vitenskapen henfalt til, som Parmann nevner i sitt innlegg over.  At vitenskapen 

pretenderte å vite noe sikkert om «problemet urmennesket», var ikke til å godta. Reaksjonene mot 

vitenskapen var i tråd med Steiners kosmologi og utviklingslære, men i tillegg kan det spores en 

indignasjon av samme art som i språksaken: sinne over hva man opplevde som at overformynderiet, 

her i form av representanter for den etablerte skolevitenskap, gjorde seg til herrer over det frie,  

kunstneriske uttrykk. 

 

Det viste seg etterhvert at forskere fra svært forskjellige fagfelt troppet opp for å forsvare Heintz og 

darwinismen i debatten. Dette fenomenet ble utgangspunkt for mye kritikk fra Andrè Bjerke, som i 

løpet av de følgende debattene blant annet angrep kameraderiet og den interne språk- og 

begrepssjargongen innenfor den vitenskapelige familien. 

 

I tillegg til diskusjonen rundt vitenskapens begrensninger, ble fokuset uunngåelig også rettet mot 

antroposofene selv, selv om dette kanskje var like mye eller mest på grunn av Jonas-debatten. I 

Horisonts spalter ble forsvar og angrep to sider av samme sak. Første omgang, selve Grimberg-

debatten, ble imidlertid avsluttet i januar 1966 av redaktøren i Morgenbladet. 

 

På grunn av sine naturlige begrensninger som månedsmagasin rakk ikke Horisont å engasjere seg i 

debatten før i november 1955. Men i juni samme år kom et temanummer om «Videnskapen og 

Livet», og her ble, under samme tittel,
125

 en rekke petiter om de negative følgene av vitenskapens 

                                                
124  Rem, s 414 

 
125Disse ble også trykket i Morgenbladet. Siden ble de revidert og utgitt samlet som boken «Videnskapen og livet» i 

1958. 
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overformynderi på forskjellige områder av samfunnet publisert. Petitene var signert Andrè Bjerke.  

Temaet for artiklene var hvordan naturvitenskapen hadde manifestert seg i samfunnet, på flere 

forskjellige områder. Her postuleres det blant annet av Bjerke at den moderne arvelighetsforskning 

som søkte å påvise darwinismens gyldighet var basert på en «systematisk mishandling av 

bananfluer» hvorav svært få, «blinde, skakke og låghalte» individer overlever ved framprovosert, 

kunstig mutasjon. Det skinner igjennom at man ikke er overbevist. Bjerke trekker deretter direkte 

konsekvenslinjer fra darwinismen til privatkapitalismen, til kolonialismen og til nazismen 

(«anvendt biologi»)
126

. Og i lederen av oktobernummeret, et temanummer om «Livssyn og 

Politikk» hvor blant annet førkrigstidens radikale Mot Dag-bevegelse ble behandlet, formidlet han 

de samme synspunktene i kortversjon: 

 

 

Marxismens kjølige, sosialvidenskapelige holdning får sitt politiske uttrykk i en bevegelse 

som begynner med frihetsrus og ender i slaveleir og massegrav. Den biologiske religion 

fører til en motsvarende bevegelse – fra nasjonalistisk begeistringsrus via konsentrasjonsleir 

til massegrav. For kommunismen er mennesket determinert av miljøet, for 

nasjonalsosialismen er det bestemt av arvestoffet. Avkledt sine politiske fraser utgjør disse to 

anskuelser tilsammen det moderne, naturvidenskapelige livssyn: mennesket er et produkt av 

arv og miljø.
127

 

 

 

Bjerke kan sies å være mer kompromissløs og uttalt overfor både naturvitenskapen og darwinismen 

enn de andre medarbeiderne i tidsskriftet. Likevel er han stort sett på linje med dem hva gjelder de 

store trekkene. Den samme kritikken skulle gjenta seg, om enn i moderert form, også senere. 

 

Materialistiske og biologiske forklaringsmodeller på enkeltmenneskets situasjon holdt ikke mål for 

det antroposofiske miljøet. Et sentralt punkt i Steiners lære var nettopp dette: at mennesket ikke var 

et predeterminert vesen, hverken via arv eller miljø. Mennesket var også ånd, og kunne utvikle sin 

egen individualitet og bevissthet både i dette og de neste liv. 

 

I nr. 8, november 1955, kommer Horisont så inn på selve debatten. Under tittelen «Litterær 

høststorm» oppsummerer Leif Wærenskjold striden så langt. Han begynner med en rask 

oppsummering: Hverken Heintz`eller antroposofenes syn på utviklingslæren kan bevises 

naturvitenskapelig. Han er irritert over at debatten umiddelbart ble dreid over mot det faktum at 

Bjørneboe og Parmann var antroposofer. Deretter retter han blikket mot selve omskrivningen av 

                                                
126.Bjerke: «Videnskapen og livet», nr 5/1955, s 230-231 

 
127Bjerke: «Introduksjon til dette hefte: Livssyn og Politikk», nr 7/1955, s 305. 
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Grimberg: «Spørsmålet er ikke hva vi (...) tror på. Spørsmålet er hva vi gjør.» Og det Wærenskjold 

mener Heintz har gjort, er å «erstatte Grimbergs glitrende stil med et dødt maktesløst 

skolesprog».
128

 

 

Dette språket er for Wærenskjold den sikreste vaksinasjonen mot enhver interesse for historie, det 

være seg blant barn eller voksne. Han hevder at det er dette, indignasjonen mot forflatningen av det 

som var et levende språk («Grimberg kunne fortelle historier.»),  som er den egentlige årsaken til de 

skarpe reaksjonene. Ellers anlegges en forsøksvis forsonlig tone. Han påpeker at det at Heintz er 

havnet i skuddlinjen ikke er hovedsaken, og medgir at det er begått usakligheter fra begge sider i 

debatten. Men Wærenskjold passer på å få med avslutningsvis at debatten bør være en påminnelse 

til forlagene om at «de ikke bare driver næringsliv, men også åndsliv.» 

 

I dette nummeret gis det også en kort referanse til temaet i Ernst Sørensens omfattende anmeldelse 

av Jens Bjørneboes Jonas.. Sørensen trekker paralleller fra noen av karakterene i boken, til den 

generelle apati og påtvungede ansvarsløshet som preger 1950-tallets norske samfunn. I følge 

Sørensen er dette et uunngåelig resultat, som kommer av dette: Det norske folk blir fortalt av 

myndighetene for det første at de stammer fra apene, for det andre at det bare er mulig å forstå 

menneskesinnet klinisk-psykologisk, og for det tredje at en atomkrig sannsynligvis er rett rundt 

hjørnet.
129

 

 

Det neste og siste nummeret i 1955 blir imidlertid i sin helhet viet til en presentasjon av 

antroposofien. Det blir poengtert i lederen at dette kommer som et direkte resultat av de pågående 

debattene, kanskje spesielt på grunn av «Jonas», og at folk skal få svar når de vil vite hva 

antroposofi er
130

. I forhold til Grimberg-debatten er det spesielt Dan Lindholms artikkel 

«Utviklingslærens idè – fra Darwin og Haeckel til Rudolf Steiner», som peker seg ut. Den har en 

forsonlig tone, Lindholm vil bygge bro. Han gjør det først klart at utviklingslæren, eller rettere sagt 

utviklingstanken, er en viktig historisk bevegelse med vidtrekkende historiske konsekvenser. 

 

 

 

 

                                                
128Leif Wærenskjold: «Norge, Litterær høststorm», nr 8/1955, s 358-359 

 
129Ernst Sørensen: «Gralsriddere og Salamandere», nr 8/1955, s 377 

 
130«Introduksjon til dette hefte: Hva er Antroposofi?», nr 9/10/1955, s 401 
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Det er en moralsk patos over denne tid som over knapt noen annen i hele verdenshistorien. 

Negerslaveriet avskaffes, arbeiderbevegelsen tar form. Edruelighet, velferd, Røde Kors, 

dyrebeskyttelse, kvinneemansipasjon (...) Hva vi til denne dag har av idealisme i samfunnet, 

er ikke stort annet enn eftervirkningen av den begeistringsbølge som det naturvidenskapelige 

livssyn og fremfor alt utviklingstanken fremkalte.
131

 

 

 

Videre argumenterer Lindholm for hvorfor utviklingslæren bare bør kalles en idè eller en tanke: 

Han mener at det empiriske vitenskapelige materialet, det være seg genetikken, den komparative 

anatomi og så videre, ikke bør hverken forstås eller godtas så lenge det ikke eksisterer et høyere 

prinsipp, et samlende begrep. Det at darwinismen bare har en forklaring på mekanismen, 

seleksjonsprosessen, og ikke på selve livsfenomenet som ligger til grunn, fører til farlige 

konsekvenser. Vitenskapsmannen kan riktignok selv godta teoriens begrensninger, for eksempel når 

det gjelder hvor langt tilbake i tid den kan sies å gjelde med noenlunde sikkerhet. Verre er det med 

de brede lag av befolkningen, som vil kreve en fullgod forklaring helt ned til «materien som sådan». 

Og mekanismen tilbud/etterspørsel mellom menigmann og vitenskapsmann resulterer alltid i at 

menigmann får det helhetlige verdensbildet han vil ha, uansett hvor upresist det er
132

. Lindholm lar 

det skinne igjennom at resultatene av denne allmenne vitenskapsfilosofien, grunnlagt på en død, 

«fremmed» materie, kan leses i menneskenes historie de foregående 100 år. 

 

Om stamlinjen har buktet seg sånn eller sånn (...) om hvordan et apelignende vesen går over 

til å bli et menneske. Alle disse uklare, ja, gåtefulle punkter kan vi et øyeblikk se bort fra. 

Hvor det bærer hen, at linjen peker bort fra oss selv, peker ned i materien, ned i et dødt 

mørke som vi egentlig ikke kan kjennes ved, egentlig ikke kan finne noen menneskelig 

begrunnelse i, det er her avgjørende.
133

 

 

 

Videre påpeker Lindholm at darwinismen aldri har gitt noe svar på hva som kom først av høna eller 

egget, eller rettere sagt eggdannelsen og fødselen. Han mener dette uløselige paradokset er et tegn 

på at det eksisterer et syklisk prinsipp, som best kan forklares med Steiners utviklingsfilosofi: Den 

døde materien er ikke opprinnelsen. Det ser man gjennom å observere verden rundt seg. Død 

                                                
131Dan Lindholm: «Utviklingslærens idè. Fra Darwin og Haeckel til Rudolf Steiner.», nr 9/10/1955, s 427-432 

 
132Lindholm, nr 9/10/1955, s 428-429 

 
133Lindholm, s 429 
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materie blir ikke levende, men levende vesener dør. Livet er derfor opprinnelsen. Og menneskets liv 

må ha i følge Lindholm ha begynt i et annet medium enn den jorda paleontologene gjør sine funn av 

utdøde dyrearter. Her sikter han til den fjerne fortiden da mennesket i følge Steiners verdenshistorie 

var immaterielt og knyttet til jorden selv. Deretter beskriver Lindholm denne kosmologien, og 

menneskets sentrale plass i den, i kortversjon, med en for Horisont atypisk ærlighet og likefremhet 

rundt det Steinerske verdensbildet. 

Det virker imidlertid ikke som om han forventer at dette verdensbildet vil bli godtatt av leseren. 

Han appellerer heller til moral, til misnøye med følgene av darwinismens syn. Han vet at 

kosmologien han legger fram er kontroversiell. «Men kunne vi ikke i første omgang ta det som en 

mulig idè, en arbeidsoppgave? (...) Livet selv trenger en ny idè»
134

 Hovedanliggendet i artikkelen, 

og grunnlaget for oppmodningen om å prøve den antroposofiske skapelsesmodellen, er en advarsel 

om den moralske nihilismen som i følge Lindholm vil bli resultatet hvis den naturvitenskapelige 

modellen forblir enerådende i samfunnet. 

 

 

...all den idealitet, all den moralske patos som siden forrige århundre har skapt historie, vil 

dø bort. Mer og mer vil mennesket få en tilbøyelighet til å føle seg som en blott og bar 

zoologisk art. Hvilken moralsk impuls skulle det gi? (...) Erklærer vi oss for dyr, må vi være 

forberedt på å bli behandlet som dyr.
135

 

 

 

Grimberg-debatten  stilnet som nevnt av i avisene fra januar 1956. Horisont holdt det imidlertid 

gående, med små og store drypp. Og fordi Horisont ble utgitt høyst månedlig, ble det slik at 

debattene som skulle bli husket som «Grimberg-debatten», «Portmann-debatten» og «Torgersen-

debatten» utgjorde en slags kontinuitet i tidsskriftet. De siste ytringene relatert til selve Grimberg-

debatten i Horisont kom i alle tilfelle i januarnummeret 1956. Temaet for nummeret var 

«Kjetteren», og det inneholdt blant annet artikler om Giordano Bruno og Jeanne D`Arc. I tillegg en 

lengre artikkel av Andrè Bjerke: «Kampen mellom kirke og kjetter i naturvidenskapen»
136

. 

 

Parallellene trekkes i denne artikkelen mellom den gamle katolske «moderkirken» i de historiske 

tros- og kirkestridene, og det vitenskapelige etablissementet. Det underforståtte poenget med 

artikkelen og temavalget for dette nummeret skulle selvfølgelig være at antroposofene var blitt 
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forvist til rollen som kjettere i fjorårets debatt. Slik Horisont tidlig hadde omfavnet «dillettant»-

stempelet som en æresbetegnelse, omfavnet de nå «kjetter»-stempelet. 

 

Utgangspunktet for Bjerkes «kjetter»-artikkel var et innlegg professor Heintz postet i Morgenbladet 

tilbake i mens Grimberg-debatten raste i oktober 1955, hvor han stilte spørsmål om Øystein 

Parmann eller avisens øvrige redaksjon kunne nevne navnet på «et eneste universitet i verden hvor 

utviklingslæren ikke doseres efter samme grunnprinsipper som ved vårt universitet?»
137

 

 

Spørsmålet hadde fått et svar, fra svensk hold; professor Heriberth Nilsson fra Universitetet i Lund 

hadde publisert et arbeide som var svært kritisk til darwinismen. Den 18.november hadde imidlertid 

zoologen Per Bergan og botanikeren Eilif Lund publisert et svar på dette i samme avis, hvor de 

dokumenterte at den fremtredende tyske evolusjonsforskeren Zimmermann hadde slaktet Nilssons 

verk i et prestisjetungt biologi-tidsskrift. 

 

Bjerke bruker denne saken for det den er verdt. Den blir et skrekkeksempel på vitenskapsmennenes 

mangel på respekt for alle meningsmotstandere som kommer utenfra deres egen krets. Spesielt 

reagerer han på at Bergan og Lund, i stedet for å selv lese Nilssons verk, automatisk satte sin lit til 

den tyske forskerens autoritet fremfor den svenske professorens. Som i pavekirkens prosesser mot 

de frafalne, mener Bjerke at naturvitenskapens presteskap bare nøyer seg med å vise til hva et 

konsil har besluttet eller hva en kardinal har uttalt i saken. Vitenskapens «prester» er i bunn og 

grunn bare opptatt av at det teologiske fundamentet skal opprettholdes. Han polemiserer også rundt  

de vitenskapelig ansattes tilbøyelighet til å undertegne med så mange og lange titler som mulig: 

«korgutter med vokslys og røkelses-bekkener der de to biskopene skrider frem (...) Den profane 

tilskuer har bare å bøye sitt hode og lytte med andakt.»
138

 

 

Videre i artikkelen trekkes de lange linjene i utviklingsteorienes historie opp av Bjerke. Helt tilbake 

til striden mellom Cuvier og Lamarck på begynnelsen av 1800-tallet, og hvordan kjetteren Lamarck 

i følge Bjerke ble  kanonisert av ettertiden. I tillegg beskriver han det moderne skismaet mellom 

«Vest-kirken» og «Øst-kirken» (Vesten og Sovjetunionen), hvor neo-darwinismen på 1950-tallet 

dominerer i vest og neo-lamarckinsmen i øst. Han trekker også inn kontroversen og den 

vitenskapelige latterliggjørelsen rundt de første funnene av Neanderthal- og Javamenneske-

                                                
137Anatol Heintz: «Spørsmål til Morgenbladet og Hr. Parmann», Morgenbladet 27/10/1955. Gjengitt i Horisont nr 

1/1966, s 26 

 
138Bjerke: «Kampen mellom kirke og kjetter i naturvidenskapen. Noen bilder fra utviklingslærens historie.», nr 1/1956, 
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skjeletter, og de ondsinnede forfalskningsanklagene som ble rettet mot oppdageren av de 

forhistoriske hulemaleriene i Altamira av det vitenskapelige etablissementet. 

 

Bjerke fremsetter altså til en viss grad velkjente sekulariseringstanker: vitenskapen overtok rollen 

kirken tidligere hadde, sammen med alle dens verv og pomp og prakt. I denne artikkelen er temaet 

imidlertid først og fremst at maktstrukturen og reaksjonsmønsteret overfor annerledes tenkende til 

forveksling ligner hverandre i kirken og naturvitenskapen. Og dette fører i sin tur til at den 

objektive sannhetssøkingen blir skadelidende. 

 

I tråd med Norman Kühns teorier påpeker Bjerke hvordan de eksisterende paradigmer innen 

naturvitenskapen ikke evner å ta inn over seg nye innsikter. Historien viser igjen og igjen at den 

rådende vitenskapen, nærmest av ren automatikk og nødvendighet, heller velger å bevare og pusse 

på de etablerte sannhetene. Det uuttalte budskapet er at dette også var tilfelle i Grimberg-debatten. 

 

Her er det verdt å nevne en skikkelse som stadig dukket opp i Bjerkes bidrag til darwinisme-

debattene, som i sammenligningen mellom øst- og vestkirken i «Kjetter og kirke»-artikkelen: Jean-

Baptiste de Lamarck (1744-1829). Lamarck var den første forskeren som kom med en konkret teori 

om artenes utvikling, og fikk stor innflytelse blant annet på Darwin. Lamarckismens teori går i 

korthet ut på at artene konstant forandrer seg.  Disse forandringene skjer som en følge av enten ytre 

påvirkninger, eller de blir påvirket av  enkeltindividene innenfor arten, for eksempel ved hyppig 

bruk av bestemte muskler eller organer (eller ved mangelen på bruk av disse). Tesen var at de 

tilegnede egenskapene er arvelige, altså at de egenskapene et individ selv hadde tilegnet seg før 

befruktningsøyeblikket ble overført til avkommet på lik linje med de egenskapene det hadde arvet. 

Dette førte så til en gradvis utvikling av arten. Det lot seg imidlertid ikke gjøre å påvise slike 

forandringer empirisk. 
139

Bjerke forsvarer flere steder i Horisont Lamarcks teorier kontra Darwins. 

Vi kan bare spekulere i hvor mye av retorikken hans som er motivert av det antroposofiske, men det 

er tydelig at Lamarcks vekt på muligheten til selv å gripe inn i utviklingen gjennom å erverve seg 

nye egenskaper, appellerer mer til Bjerke enn neo-darwinismens «blinde» utvikling. Og Lamarcks 

teori stemmer kanskje bedre overens med Steiners lære om at mennesket blir mer og mer menneske 

gjennom historien, og «skiller ut av seg» dyrene underveis. 
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Portmann-debatten 

Den sveitsiske zoologen Adolf Portmann var ikke noen fremmed skikkelse for antroposofene; han 

hadde tidligere hatt artikler på trykk i Spektrum, og i mars 1956 i Horisont, en artikkel kalt «En 

professor oppdager naturen», som ble trykket rygg mot rygg med flere sider darwinisme-kritikk 

signert Karl Brodersen. 

 

Portmanns natursyn var i samsvar med antroposofenes behov for et åndelig forhold til naturen. Han 

la vekt på at vitenskapens måte å søke erkjennelse på ikke var tilstrekkelig. Det var ikke nok å 

forholde seg til kvantifiserbare størrelser, man måtte også ta den levende følelsen i seg selv og 

naturen med i betraktningen: 

 

 

I dag undersøker vi prosesser og ikke former. Denne tendens til det dynamiske gjør 

imidlertid ånden hjemløs i formenes verden. (...) Det vi trenger er en ny åndelig forbindelse 

med formen, et nytt syn på materien. Men det kommer nok. Arbeidet er på trappene
140

. Det 

gjelder å plassere sanseverdnen hvor den virkelig hører hjemme, og drive intense studier 

over tilværelsen i alle sansesfærer. (...) Hvilke følelser kan duften av et solfylt blomsterbeger 

vekke hos biene og billene? Er kanskje duftmønstret i mange blomster det vesentlige og har 

oppstått før blomsten tok jordisk form?
141

 

 

 

En panegyrisk anmeldelse av Portmanns bok Das neue Bild des Menschen, i Morgenbladet den 3. 

august 1956, utløste en ny avisdebatt, kjent som «Portmann-debatten» i samme avis. Mannen bak 

bokanmeldelsen var magister i filosofi og antroposof Hjalmar Hegge. Hegge kjente forøvrig både 

Bjørneboe og Parmann godt etter å ha vært skribent i Morgenbladet i flere år. Hegge var begeistret i 

sin anmeldelse, han mente at sveitseren åpnet for nye måter å forstå den biologiske verden på som 

var mer hensiktsmessige enn den rådende vitenskapens mekanistiske verdensbilde.
142

Den viktigste 

utløsende faktoren for den nye debattrunden var Hegges tolkning av Portmanns utsagn om at man 

ikke kunne utlede «det høyere av det lavere» og at «den høyere organisasjons vesen ikke lar seg 

forstå ut fra de betingelser som gjelder for de lavere former».
143

 

 

                                                
140«Arbeidet er på trappene» ble brukt som billedtekst under en illustrasjon til Portmanns artikkel i Horisont. 

Illustrasjonen viste en kunstmaler som tok mål av et frodig drivhus. Nr 2/1956, s 82 

 
141Adolf Portmann: «En professor oppdager naturen», nr 2/1956, s 81-83 
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Hegge la fram disse tesene på en måte som hos en del forskere ble tolket som at Portmann var uenig 

i evolusjonsteorien. Portmann selv uttalte seg imidlertid forsiktig om emnet. Han ville markere 

forskjellene mellom mennesket og de høyere primatene i større grad enn den etablerte 

utviklingslæren, men var ikke eksplisitt uenig i den. I alle tilfelle førte Hegges artikkel til at en av 

de ledende genetikerne i Norge på denne tiden, Otto Louis Mohr (1886-1967) kom med et krasst 

svar i Morgenbladet 15. august. 

 

Mohr var en av pionèrene innen forskningen i Norge, professor i anatomi ved Universitetet i Oslo 

og rektor ved samme universitet fra 1946-1952. Han  reagerte først og fremst på det han oppfattet 

som manglende respekt for naturvitenskapens betydning hos Hegge, og de manglende teoretiske 

kunnskapene Hegge la for dagen i anmeldelsen av Portmann. Han var ikke så opptatt av Portmanns 

bok som sådan, men av «magister Hegges forutsetninger – eller rettere: mangel på forutsetninger – 

når han opptrer som veileder for rent naturvitenskapelige spørsmål».
144

Hegge hadde i sin 

anmeldelse blant annet anklaget forskere som Heisenberg og Bohr for å være lite filosofisk skolert, 

og Mohr hadde å si til dette at magister Hjalmar Hegge, som var filosof med psykologi og tysk i 

fagkretsen, kastet stein fra glasshus når han kom med slike uttalelser. 

 

Mohrs krasse svar avfødte (blant annet gjennom et raskt svar fra Hegge selv) en debatt om 

betydningen av å inneha en vitenskapelig tittel. Dette ble hovedfokuset for Hegges støttespillere. 

Argumentene som ble brukt i denne andre debatten kretset altså i stor grad rundt de samme temaene 

Andrè Bjerke hadde vært inne på i sin «Kirke og kjetter»-artikkel. Medisinprofessor Johan 

Torgersen, som skulle bli opphavsmann til den neste debatten året etter, kastet mer ved på bålet ved 

å fortelle at han på en nylig tur til Tyskland hadde fått fortalt at Portmann hadde et dårlig rykte i det 

vitenskapelige miljøet på kontinentet, på grunn av sin manglende evne til å skille biologiske 

prosesser og svevende metafysikk. 

 

I Horisont var redaktør Ernst Sørensen på sin side rask til å påpeke det han oppfattet som 

uanstendig argumentasjon og manglende faglig ydmykhet fra Mohr: 

 

 

At en kjent og anerkjent professor i naturvidenskap på denne måten skal avfeie en ung 

filosof som også, i likhet med professoren selv, er levende opptatt av biologiske problemer. 

Det lover ikke godt, hverken for naturvidenskapen eller filosofiens fremtid i vårt land. (...) 

den kritiske besinnelse på den egne begrepsverden (er) likeså viktig for 

naturvidenskapsmannen som den nøyaktige beskrivelse av de sansbare fenomener. Og her er 
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det filosofen og erkjennelsesteoretikeren kan komme naturvidenskapsmannen til hjelp, her 

kunne et fruktbart samarbeide komme i stand.
145

 

 

 

Sørensen etterlyser videre en større bevissthet på begreper og modeller vitenskapen bruker, blant 

annet problematiserer han bruken av begrepene «høyere» og «lavere» former hos Portmann, og spør 

hvilke implisitte forståelsesmodeller naturvitenskapen henter fra f.eks. fysikken uten å være seg 

bevisst dette.
146

 

 

I samme nummer av Horisont ble det også gjengitt et kapittel fra Portmanns Das neue Bild des 

Menschen, med en opplysning om at boken snart ville foreligge på norsk.
147

 (Den ble oversatt av 

Hjalmar Hegge i 1958). 

 

Portmann-debatten dreide seg altså etter hvert mest om prinsippspørsmål rundt hvem som hadde rett 

til å uttale seg innenfor hvilke fagfelt, og hvilke kvalifikasjoner og hva slags faglig utdannelse som 

var nødvendig for å kunne gjøre dette. Måtte man inneha en akademisk tittel for å delta i en 

offentlig debatt om vitenskap uten å bli latterliggjort? Fokuset ble også denne gang tidvis rettet mot 

antroposofene, professor Werner Werenskiold påpekte blant annet det paradoksale i at de samme 

menneskene som var ivrige etter å kritisere autoriteter, hadde Steiners ubestridte autoritet i bunnen 

for hele sin forståelseshorisont. 

 

Debatten dreide over fra spørsmålene rundt faglig integritet, til Portmanns utsagn om at de høyere 

formene i naturen ikke kunne forstås ut fra de lavere. Spørsmålet ble etterhvert hvorvidt Portmann 

virkelig var uenig i darwinismens læresetninger eller ikke. Zoologen Per Bergan, et av målene for 

skarp kritikk i Bjerkes «Kjetter»-artikkel, skrev blant annet en alternativ anmeldelse av Portmanns 

bok der han kom til en ganske annen konklusjon enn Hegge.
148

 «Portmann-debatten» ble avrundet i 

Morgenbladet mot slutten av oktober 1956. I desembernummeret av Horisont hadde Karl Brodersen 

et intervju med Portmann fra det zoologiske instituttet i Basel, hvor han igjen stilte spørsmål om 

hva som lå i den formuleringen som hadde skapt så mye debatt i Norge: At de høyere artene ikke 

                                                
145E. Sørensen: «Naturvidenskapsmannen og filosofen.», nr 6/1956, s 185-187 

 
146E. Sørensen: «Naturvidenskapsmannen og filosofen.», nr 6/1956, s 186 
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kunne forstås ut fra de laverestående. Den sveitsiske professoren svarte diplomatisk, men gjorde 

samtidig standpunktet sitt klart: 

 

 

Det er et meget komplisert problem. At en utvikling har funnet sted, er tydelig, men efter 

min mening har ennu ingen gitt noen tilfredsstillende forklaring på hvordan det hele har 

foregått. Det er en rekke uløste problemer knyttet til dette spørsmål. Men jeg er klar over at 

enkelte mener at saken forlengst er avklaret, fremforalt gjennom de moderne genetiske 

teorier. Tar man til hjelp et tilstrekkelig stort antall variasjoner gjennom en tilstrekkelig lang 

tid kan man jo alltid få en slik teori til å stemme. Men det gir jo ikke meg svar på mine 

problemer. (...) Enhver videnskapelig problemstilling beveger seg innenfor visse filosofiske 

forutsetninger. Det er bare de færreste som gjør seg klart rede for den siden av saken.
149

 

 

 

Torgersen-debatten 

Johan Torgersens bok Mennesket. Vidunder- og problembarn i livets historie kom ut i begynnelsen 

av 1957, og fikk stort sett en begeistret mottagelse fra akademisk hold. Boken var en bred innføring 

i darwinistisk evolusjonteori. I tillegg tok den for seg en rekke aspekter ved kulturen gjennom 

menneskets historie, moral, religion, filosofi, kunst, og søkte å forklare disse ved hjelp av 

evolusjonsmekanismer. Et poeng i denne sammenheng er at boken var preget av en 

populærvitenskapelig stil, rettet mot de brede lag av befolkningen. Professor Anatol Heintz fra 

Grimberg-debatten var blant de få faglige stemmene som var kritisk til boken, nettopp på grunn av 

den tidvis frie formen og «poetiske» stil. 

 

Den 26. og 28. januar kom Andrè Bjerke med sin todelte anmeldelse av boken under tittelen 

«Gongong for tredje runde», tittelen refererte til de to tidligere slagvekslingene. Anmeldelsen ble 

trykket på prominent plass i Morgenbladets kronikkspalte, en lørdag og en mandag, og fokuserte i 

det ytre mest på svakheter ved Torgersens argumentasjon. Bjerke hadde to hovedpoenger av faglig 

art: for det første, med en referanse tilbake til Grimberg-debatten, påpekte han at Anatol Heintz og 

Torgersen klassifiserte fortidsmennesket Australopithecus innenfor to forskjellige kategorier: Heintz 

mente det var en menneskeape (Pongidae-familien) og Torgersen kalte arten et tidlig menneske 

(Hominidae-familien). For det andre kom Bjerke med en svært forpliktende argumentasjon mot det 

han oppfattet som mutasjonsteoriens basis: «Hvis det er riktig at alle arter er oppstått ved 

mutasjoner, samt at 99 pst av mutasjonene er «uheldige», må jo de geologiske lag utgjøre en 

                                                
149Portmann gjengitt av Karl Brodersen: «Kjetteren personlig. Samtale med Adolf Portmann», nr 9/10/1956, s 274-275 
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kirkegård av krøplinger og vanføre, av skakke, skjeve og låghalte dyreformer (...) Jeg vil se 

fossilene!»
150

 

 

Likevel er det tydelig at det er menneskesynet, for ikke å si hele verdensanskuelsen, til Torgersen 

som provoserer Bjerke mest. For det første mente han at forfatteren var svært bastant og kategorisk 

i sitt vitenskapelige standpunkt (Torgersen postulerte blant annet i boken at «evolusjonsteorien er av 

samme sannsynlighetsgrad som gravitasjonsteorien»
151

), verket pretenderte i følge Bjerke rett og 

slett å være en slags Bibel for den nye tid.
152

Boken benyttet seg dessuten i stor grad av forklaringer 

fra industriens og mekanikkens verden slik at folk flest skulle begripe teoriene som lå til grunn for 

boken. Hjertet ble sammenliknet med en vannpumpe, nervetrådene var telefonledninger til hjernen, 

kroppen var en maskin osv. Bjerke omtalte dette med forakt som «en gjennomført maskin- og 

robotoppfatning av levende organismer».
153

 Motivasjonen for den negative anmeldelsen hadde med 

andre ord både etiske og metafysiske dimensjoner. Samtidig er det ikke tvil om at Bjerkes intensjon 

også var å så tvil om neo-darwinismen med vitenskapens egne midler, med andre ord slå Torgersen 

på hans eget territorium. 

 

Den første reaksjonen kom i Morgenbladet fra Dr. Med. Martin Seip den 31/1. Han begrenset seg til 

å gjenta en etterhvert velkjent kritikk: det var best om Bjerke holdt seg til diktningen og Torgersen 

til vitenskapen. Dessuten takket han Morgenbladet for helgeunderholdningen, men mente han aldri 

ville hatt interesse for å lese anmeldelsen dersom den ikke hadde vært på trykk i en såpass seriøs 

avis.
154

 Forskningsstipendiat Nils Spjeldnæs kom imidlertid med et mer saklig svar et par dager 

etter. 

 

Med utgangspunkt i sin egen grunnutdanning fremholdt han at ape/menneske-

klassifikasjonsspørsmålet Bjerke tok opp angående Australopithecus var gammelt og velkjent, og 

mest et spørsmål om skjønn. Skillet mellom menneske og ape i forhistorisk tid var i følge Spjeldnæs 

ikke så markant som Bjerke ville ha det til. Spjeldnæs og flere med ham påpekte også Bjerkes 
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mangelfulle forståelse av mutasjonsteorien.
155

Bernhard Getz var i samme nummer (2/2/57) inne på 

det som kanskje utgjorde akilleshælen til antroposofene i darwinisme-debattene som helhet, i det 

han konstaterte at Bjerke «tumler med begreper som han bare så alt for åpenbart ikke kjenner 

betydningen av»
156

. 

 

Bjerke kom med et svar den 4/2/57, hvor han tilsynelatende gjorde retrett på det ene punktet, 

gjennom en kort passasje der han påberopte seg uforstand om de «tryllekunster» naturen sto for 

gjennom skapningen av nye mutasjoner. Når det gjaldt det andre punktet vek han ikke en tomme. 

Det var slett ikke likegyldig om Australopithecus var ape eller menneske, for Bjerke utgjorde det 

forskjellen mellom å stå innenfor sprinkelburet og se ut, eller å stå utenfor buret og kaste peanøtter 

inn.
157

   

 

Fra Bjerkes antroposofiske ståsted var menneskets verdighet uangripelig, og skillet mellom 

mennesket og dyrene absolutt. Steiners lære og verdenshistorie forutsatte tydelig at mennesket var 

det eneste vesenet som stadig utviklet seg. Dyrene er «ferdige» i sin form.
158

 

 

Torgersen selv postet parallelt med Bjerkes innlegg en kort irettesettelse av Spjeldnæs, og forsikret 

om at det etter 1950 var bred enighet blant forskerne om at Australopithecus og de andre 

«mellomformene» måtte regnes til menneskefamilien
159

. Bjerke brukte i sin tur dette for det det var 

verdt i aprilnummeret av Horisont, gjennom på nytt å angripe Heintz`Grimberg-omskrivning, som 

altså hadde funnet sted i god tid etter 1950. I Grimbergs opprinnelige tekst var Australopithecus-

funnet nemlig betegnet som «tilhørende et menneskebarn». Altså var det i følge Bjerke «Grimberg 

som (var) «up to date», ikke Heintz!»
160

 

 

Den korte ordvekslingen i Morgenbladet ble utgangspunktet for et temanummer om naturvitenskap 

og forskjellige perspektiver ved utviklingslæren i Horisont nr 2/3, april 1957. Her  utvider Bjerke 

sin anmeldelse av Mennesket, med spesielt fokus på det han ser på som Torgersens språklige 
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lapsuser og usammenhengende resonnementer.
161

 Videre leser Bjerke en inkonsistens mellom det  

folkelige, poetiske språket forfatteren benytter seg av, spesielt i beskrivelsene av mennesket i 

kulturen, og den mekanistiske filosofien som ligger til grunn. 

 

Den siste delen av Bjerkes artikkel følger et anstrengt resonnement, som han baserer på diverse 

løsrevne tekstbrokker fra Torgersens bok. Argumentet er at «Poeten i Torgersen» i all stillferdighet 

reagerer på en så «absurd idè» som læren om den tilfeldige evolusjon utgjør, og at dette fører til at 

Torgersen tidvis uttaler seg på måter som samsvarer bedre med lamarckismen, sjelevandringsteorier 

og – i ytterste forstand – antroposofien.
162

Bjerke biter seg i den sammenhengen også merke i det 

faktum at Torgersen fremhever Goethe som en tidlig evolusjonist. Og det ender i det samme 

hovedpoenget som tidligere, uttrykt i en litt annen form: Vitenskapen må bli integrert med poesien, 

mener Bjerke, før den kan bli det er ment å være.
163

 

 

 Fra Horisont var Andrè Bjerke i denne siste debatten mer engasjert enn noen gang tidligere i å ta  

opp kampen med vitenskapen på vitenskapens egne premisser. Dette var en strategi som ikke alltid 

var like vellykket, men det fikk forskerne til aktivt å ta del for å klargjøre sine egne posisjoner. 

Darwinismedebattene sett under ett berørte viktige prinsipielle spørsmål rundt naturvitenskapens 

rolle: Begrepsinnhold og definisjonsmakt, kameraderiet innenfor det vitenskapelige rom, hvem som 

var berettiget til deltagelse i faglige diskusjoner i offentligheten, og spørsmål i forhold til 

erkjennelsens grenser. Men det var ikke til å unngå at en del kanskje uønsket oppmerksomhet også 

ble antroposofien til del. Majoriteten av Horisonts medarbeidere valgte i motsetning til Bjerke å 

tone ned deltagelsen i den vitenskapelige diskusjonen på detaljnivå. I stedet kom man som nevnt 

med en mer generell kritikk av et natursyn uten ånd og sjel og hva dette ville føre til, eller man 

fremla den antroposofiske, alternative naturforståelsen. 

 

Karl Brodersen gir i nr 2/3/1957 en relativt balansert oppsummering av debatten, hvor han riktignok 

unngår å bevege seg inn på de konkrete spørsmålene. I stedet trekker han inn et historisk perspektiv. 

Han plasserer darwinisme-debatten i forhold til debattene mellom realistene og nominalistene i 

senmiddelalderen, og påpeker at det også nå dreide seg om materialistisk mot et idealistisk 

perspektiv. Uavhengig av hva som er den «objektive» sannheten, mener Brodersen at det er andre 

faktorer som er viktigere: 
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De idealistiske teoriers svakhet er åpenbar; de ender i spekulasjon, i antatte størrelser, i 

fantastiske hypoteser. De materialistiske teorier befinner seg på sikrere grunn; ved å 

begrense synsfeltet tilstrekkelig, ved å gi avkall på en enhetlig, monistisk forklaring 

opplever de å kunne arbeide med noen enkle hypoteser. Slike teorier kan vel tilfredsstille 

vårt intellekt, men gir de oss svar på de spørsmål som reiser seg ut fra våre øvrige 

livserfaringer? Det er det avgjørende.
164

 

 

 

Den generelle dekningen av vitenskap 

Opposisjonen mot både vitenskap og den teknologiske utviklingen er gjennomgående. Det mest 

tydelige eksemplet er hvordan vitenskapen og framskrittstenkningen konsistent blir pålagt skylden 

for atombomben gjennom hele Horisonts levetid. Dette er så gjennomgående at det er sjelden man 

finner artikler hvor det ene forekommer uten at det andre blir nevnt. Det politiske aspektet ved 

saken er mer fraværende. Atombomben var for Horisont rett og slett et tegn i tiden. Den kalde 

krigen på 1950- og 60-tallet også. Og den mer eller mindre reelle, overhengende trusselen om en ny 

krig, med masseødeleggelsesvåpen, blir framstilt som en noe nær uunngåelig konsekvens av 

vitenskapens frammarsj. 

 

Skepsisen til det uhemmede teknologiske fremskrittet er sentral. Dette fremskrittet blir imidlertid 

ofte fremstilt bare som en forlengning eller fysisk manifestasjon av et bestemt vestlig tankesett, 

typisk for det geografiske området «Vesten». I antroposofien var denne tanken grunnlagt i Steiners 

historiesyn, og hans utlegninger om de forskjellige folkeånder. Folkeånden er summen av et folks 

handlinger og tanker, en slags kollektiv karma. Den blir imidlertid også fremlagt av Steiner som en 

konkret spirituell innflytelse utenfra, hvert folk har sin individuelle «erke-engel»
165

, sin inspirator, 

som er med å styre den kollektive skjebnen.
166

 

 

Den vestlige folkeånden blir i Horisont en forklaring på problemene Vesten stod overfor, den er 

selve kilden som forurensning, atombomber (og samnorsk) springer ut fra. Og ettersom den vestlige 
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verden dominerte verdenspolitikken, ble den i videre forstand en forklaring på mange av verdens 

nåtidige og framtidige problemer. 

 

Problemet ligger først og fremst i at denne vestlige folkeånden får operere og manifestere seg 

uhemmet, den mangler korreks. Som flere andre åndelige bevegelser med sitt grunnlag i det 20. 

århundres begynnelse, var idealet for antroposofene en syntese av østlige og vestlige verdier. 

Vestens virkekraft og fornuft skulle ideelt sett finne sin forening med, og sin nødvendige korreks i, 

østens innadvendte åndelighet. 

 

Den materialistiske verdensanskuelsen og den blinde troen på nødvendigheten av framskrittet og 

forskere som  ansvar for hva oppdagelsene  brukes til, blir en konstant skyteskive i tidsskriftet. 

Faust-myten og Steiners forestillinger om «tidsånden» figurerer av og til som bakgrunn og 

argumentasjon på dette området. En delvis resignasjon overfor «tingenes tilstand» kommer ganske 

tydelig fram her, det skinner ofte igjennom i  at hele det materialistiske verdensbildet må forandres 

radikalt, menneskene må på individuell basis søke mot det åndelige, hvis det skal skje en bedring. 

Politiske eller sosiale tiltak levnes lite håp. Det kan spores en viss fatalisme i Horisonts forhold til 

den materielle verden, som et ekko fra de gnostiske elementene i Steiners lære. Det er til en viss 

grad skjebnen som rår. 

 

Ubehaget i teknologien 

Et tema som er vesensbeslektet med synet på vitenskapen, men likevel utgjør en slags egen materie 

i Horisont, er synet på teknologiske nyvinninger. Det som blir sett som et av de sentrale problemene 

med vitenskapen og spesielt den teknologiske utviklingen, er ikke bare at den går på bekostning av 

menneskets indre liv, men det fysiske helbred generelt. 

 I enda større grad enn tilfellet er med skepsisen til vitenskapen, er dekningen av teknologien enten 

overveiende negativ, eller vinklet på en humoristisk måte, for å latterliggjøre emnet som tas opp. I 

en tid hvor husmorens hverdag ble lettere av elektriske hjelpemidler, og TV til alle husstander var i 

ferd med å bli en realitet, var Horisont entydig i sin avvisning av nær sagt alle ikke-organiske 

hjelpemidler. 

Med utgangspunkt i en reise han gjorde til Italia, beskriver Øistein Parmann hvordan påskeritualene 

i Assisi, med all sin pomp og prakt, inderlighet og folkereligiøsitet, allikevel fortonet seg «som en 

besvergelse mot den moderne tids onde krefter som trengte seg nærmere og nærmere og nu var like 
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utenfor kirkeporten.»
167

En film med Gina Lollobrigida ble spilt på en kino innredet i et av de gamle 

middelalderhusene i Assisi, samtidig som den hellige Maria ble dyrket i kirken. Trattoriaene, som 

før var fredelige, gav nå gjenlyd av de nyervervede TV-apparatene. Parmann ser alt dette som tegn i 

tiden. Han fremhever at den katolske kirke med sine fargerike ritualer har frambragt en 

menneskerase av fromme, men motstandsløse individer. «Jeg-svake»
168

 individer. Med andre ord, 

de har ikke opparbeidet den indre motstandskraften og nådd det spirituelle nivået som skal til for å 

kunne motstå den destruktive effekten av de teknologiske nyvinningenes angrep på sansene. Som i 

pedagogikken, forutsettes det at menneskets konstitusjon må stimuleres på det tankemessige plan, 

ved kontemplasjon og utvikling av de åndelige sansene. «Det er denne indre aktivitet den katolske 

kirke har unnlatt å skape behov for, og oppøve hos det vanlige menneske.»
169

I det 20.århundre har 

teknologien ikke bare erstattet religionen, men overgått den i sitt grep om menneskenes sinn: 

 

 

Idag har den moderne teknikk med film, radio, televisjon, kulørt presse osv. ikke bare 

undergravet det gamle fromhetsliv, den har også mettet og sløvet menneskene når det gjelder 

sensasjoner. Det moderne menneskes sanser er overstimulert, og det krever stadig sterkere 

doser for å settes i bevegelse. Uten en sterk indre aktivitet som motvekt, vil det moderne 

menneske i dag totalt miste seg selv i den passiviserende tekniske underholdning. 

(…) Ungdommen anvender farten som narkotikum. Kombinasjonen teknikk, fart og 

seksualitet har begynt å forme en ny mennesketype. 

(…) Overalt ser man det samme. Den moderne tid eter seg inn og bringer den gamle kultur i 

oppløsning. Slikt er skjedd før i historien, men ikke på samme måte. I dag har man en 

følelse av at det nye er ondt i sin grunnkarakter.
170

 

 

 

Framskrittet og forbruket, propellert av den atomiserende vitenskapens verdenssyn, var i 

antroposofiske øyne i direkte konflikt med dette; en kraft som hadde antatt enorme dimensjoner og 

nærmest på eget initiativ tok over mer og mer av menneskets livsverden. Det blinde framskrittet blir 

i Horisont ofte tillagt en slags individuell identitet, og framstilt som en parasittisk ånd, grunnlaget 

for all elendigheten som er sluppet ut av Pandoras eske og ikke kan puttes tilbake igjen. Det 

moderne menneskets mentalitet blir sett på som fastlåst i en vekselvirkning med den moderne 

teknologien, og disse virker gjensidig på hverandre som selvforsterkende, destruktive impulser, 

både for åndeligheten og den fysiske helsen. «Det store publikums psykiske energi ledes inn i den 

                                                
167Ø.Parmann: «Brev fra Italia», nr 5/1955, s 222-224 

 
168Parmann, nr 5/1955, s 223 

 
169Parmann, nr 5/1955, s 223 
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onde cirkel som heter øket produksjon – øket konsum, og hvor meget der blir igjen til åndsliv og 

personlighetsutvikling, kan enhver uten vanskelighet forestille seg.»
171

 

  

 

Mot bakgrunnen av planøkonomien og det vitenskapelige og teknologiske framskrittet ble  

miljøvern og alternativ medisin dekket relativt hyppig. I den praktiske framstillingen av disse var 

fokuset imidlertid mer optimistisk enn frykten for framskrittet. Økologisk landbruk, bærekraftig 

utvikling og en mer holistisk tilnærming til helsemessige problemer ble trukket fram som reelle 

handlingsalternativer. Artiklene om jordbruk tar form av for eksempel dokumentasjon av avskoging 

og konsekvensene av giftige plantemidler og overdreven dyrking av jorda. 

 

På medisinens område var argumentasjonen spesielt rettet mot myndighetenes kampanjer, det være 

seg spørsmålet om den planlagte tilsetningen av fluor i drikkevannet, eller den allmenne 

vaksinasjonsplikten mot polio. 

 

 

I en serie artikler om «videnskapen og livet» la Andrè Bjerke fram sitt syn på vitenskapens farer.
172

 

Bjerke kan som nevnt sies å være mer aggressiv i sin polemikk enn hva som er den generelle tonen i 

Horisont, men er likevel representativ når det gjelder de generelle synspunktene i tidsskriftet. Han  

trekker her svært klare og korte linjer mellom naturvitenskapen og konkrete destruktive bevegelser 

og tendenser i samfunnet. 

 

 

Det har lenge vært tildekket at den mekanistiske naturvidenskap har et ganske bestemt 

moralsk – eller rettere sagt: antimoralsk innhold. Det har vært skjult bak et slør av kjølig 

saklighet, bak laboratorieassistentens hvite kittel, bak en verden av nikkeltenger og 

mikroskoper, skålvekter og regnestaver. (...) For at vi skulle få øye på det, trengte vi to 

elementære sjokk: Adolf Hitler og atombomben.
173

 

 

 

Hitler og atombomben var krefter som bare kunne oppstå på grunn av vitenskapens vesen. Den 

depersonifiserte, «nøytrale» vitenskapen, med sine krav til formålsrettethet og vekst, var for 

antroposofene en nødvendig forutsetning for fremveksten av de farlige, radikale ideologiene som 

                                                
171 Karl Brodersen: «Hva koster velferden?», nr 6/1960, s 147 
172 Senere utgitt i bokform: Videnskapen og livet (1958) 

 
173A.B.: «Vitenskapen og livet. Anvendt biologi», nr 5/1955, s. 230-231. 
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kommunismen og nazismen, og den var også en forutsetning for at atombomben kunne oppfinnes 

og tas i bruk uten at den ble stanset av menneskelige, moralske motforestillinger. 

 

 

 

Oppsummering: Horisont og moderniteten 

 

Vi har sett hvordan Horisont forholdt seg til ulike kulturelle livsområder i det norske samfunnet på 

1950- og 1960-tallet. Det tegner seg et bilde som viser at det i stor grad mest dreier seg om de 

politiske og praktiske manifestasjonene av moderne verdier når dette temaet blir behandlet, det være 

seg i positiv eller negativ forstand. Likevel kan vi finne en del elementer i tidsskriftet som hjelper 

oss å få et overblikk over hvordan man nærmer seg det diffuse konglomeratet av verdier og 

holdninger vi kaller det moderne. Steiners åndsvitenskap var et paradoks i så måte, delvis bekjente 

han seg til et moderne tenkesett og dels brøt han radikalt med dette. Horisont ville være et 

antroposofisk tidsskrift i sin ideologi, men befant seg dessuten midt i en norsk virkelighet som også 

dikterte hvilken profil tidsskriftet fikk. Dette kapittelet er et forsøk på å belyse noen av 

problemstillingene som er blitt tatt opp tidligere i oppgavenfra en mer distansert synsvinkel, med et 

blikk på hvilke sider av Horisont som kan sies stemme med modernitetens idealer, og hvilke som 

ikke gjør det. 

 

Begrepet modernitet 

Espen Schaanning opererer med fem ulike kjennetegn ved det moderne prosjektet: 

 

-Sannheten og metoden. 

Tilliten til at det finnes objektive sannheter, som man kan finne fram til ved hjelp av metoden. En 

metode som har vist seg pålitelig tidligere, blir garantist for de sannhetene man finner fram til 

senere. 

 

-Troen på sisteinstanser. 

Sisteinstanser er det man støtter seg til for å ha et begrep om virkeligheten, erkjennelsens grense. I 

førmoderne tid var gjerne Gud eller maktene de sisteinstansene man støttet seg til. I moderne tid vil 

ofte det empirisk intersubjektive, det vi alle oppfatter med sansene, opptre som sisteinstansen. Hvis 
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det finnes noe bak sansene, har vi ikke grunnlag for å uttale oss om hva det er. Fysiske lover eller 

sikre matematiske formler kan også oppfattes som sisteinstanser. 

 

-Avsløringsstrategien. 

Den hypotetisk-deduktive metoden er et eksempel på dette. Ved å teste og bekrefte eller avkrefte 

hypoteser, for å luke ut feilaktige oppfatninger, kommer man nærmere sannheten. 

Det skjer en utrenskningsprosess. 

 

-Framskrittet. 

Det skjer en utvikling, mot noe bedre eller mer avansert enn det som var før. Dette kan dreie seg om 

troen på et teknologisk framskritt, troen på at mennesket gjennomgår en kontinuerlig reise mot noe 

bedre både hver for seg og som del av menneskeheten, eller troen på en samfunnsmessig utvikling 

mot et bestemt mål. 

 

-Friheten. 

Mennesket i moderniteten skal ha muligheter til å ta frie valg og styre sitt eget liv. Ofte blir friheten 

en verdi som blir satt i sammenheng med politiske prosesser, for eksempel i marxistiske 

frigjøringsideologier. Denne komponenten i det moderne kan sies å være nært relatert til 

framskrittet.
174

 

 

Dag Østerberg trekker på sin side fram tre av disse verdiene som forutsetninger for at man kan kalle 

noe moderne i det hele tatt: Friheten, fornuften og framskrittet.
175

Han fremhever at friheten som 

ideal i moderniteten henger sammen med individualitet, i motsetning til for eksempel underkastelse 

til en familie eller en sosial gruppe. Fornuften i Østerbergs øyne er i det moderne, i det minste i 

nyere tid, tett knyttet til naturvitenskapene. Jeg vil derfor her se dette begrepet i sammenheng med 

Schaannings begreper om sannhet og metode, sisteinstansen (i vitenskapelig forstand) og 

avsløringsstrategier. I begrepet framskritt legger Østerberg bedre innsikt og kunnskap, troen på at 

mennesker skal behandle hverandre bedre og bli gradvis mer siviliserte, og vektlegging av en 

økende frihet. 

 

                                                
174Espen Schaanning: Modernitetens oppløsning, Spartacus forlag, Oslo 1992 

 
175Dag Østerberg: Det moderne, Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 1999 
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Horisont og pedagogikken 

På pedagogikkens område er det to forskjellige sider som må vurderes: For det første 

spenningsforholdet mellom Steinerskolen og myndighetene/den offentlige skolen, og for det andre 

fremleggingen av det egne synet på pedagodikken. Den dominerende tonen i forhold til den 

offentlige skolen bærer preg av en skepsis til framskrittet, eller det trekkes i tvil om det er snakk om 

noe framskritt i det hele tatt. Horisont opererer med en annen definisjon av hva som ville være et 

framskritt, nemlig en mer allsidig tilnærming og mer toleranse overfor skoler utenfor det offentlige 

systemet. Det positivistiske synet som begrepet om sannhet og begrepet om avsløringsstrategien 

innebærer, troen på fornuften, er imidlertid et klart stridsområde. Hvis vi leser modernitetens begrep 

om dette som en fremming av vitenskapelige metoder i skolen, er det ingen tvil om at Horisont er i 

konflikt med moderniteten her. Det legges som nevnt fram skrekkeksempler på hvilke utslag den 

instrumentelle fornuften får i den offentlige skolens lærebøker. Idealet om den vitenskapelige 

tilnærmingen til undervisningen Horisont ser i den offentlige skolens praksiser, blir kraftig fordømt. 

 

Steinerpedagogikken legger på sin side til grunn et helhetssyn hvor sisteinstansen er Steiners 

åndelige innsikter i barnets og menneskets natur. Dette kan ikke sies å være noen moderne 

sisteinstans, men det bygges likevel opp en pedagogikk på en empiri som har gyldighet for de som 

er innenfor kretsen. Fornuften gjelder, i den grad man godtar Steiners klarsyn som nødvendig 

forutsetning. Innenfor denne forståelseshorisonten og konteksten er troen på framskrittet og friheten 

en svært sentral faktor. Det er likevel et åpent spørsmål om læren om tilpassingen av 

undervisningen til barnets personlighetstype og alder, innebærer frihet i individuell forstand, eller 

om det munner ut i en form for styring av barnet på lik linje med det bildet som gis av den 

offentlige skolen i tidsskriftet. Det kan som sagt sies å avhenge av hvorvidt man godtar de 

antroposofiske modellene for barnets utvikling. 

 

Imidlertid vil det være riktig å si at steinerpedagogikken slik den ble presentert i Horisont, altså 

uten bakgrunnsinformasjon om Steiners kosmologi og menneskebilde, la stor vekt på framskritt og 

individuell frihet som idealer. Her kan nevnes hvordan debatten rundt Bjørnebyes Jonas kom til 

uttrykk i Horisont. Den dyslektiske Jonas kunne ikke komme av flekken i en skole som fokuserte på 

å få alle elevene inn i et mønster. Men i møtet med en skole som lot ham få individuell frihet, gjorde 

han framskritt. I følge Østerbergs mønster vil kanskje den ideelle pedagogikken slik man legger den 

fram og argumenterer for den i Horisont, være i overensstemmelse med det moderne idealet når det 

gjelder frihet og framskritt, men i mindre grad når det gjelder fornuft. 
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Horisont, språket og litteraturen 

I forhold til språksaken og kampen mot samnorsk-reformene er flere innfallsvinkler mulig. Dette 

var en sentral sak både i Horisont og i offentligheten på 1950- og 60-tallet, men å relatere det til 

moderniteten er mindre enkelt. Fra antroposofenes ståsted var nok språket en mer objektiv størrelse 

enn for samnorskforkjemperne. Språket var for dem kulminasjonen av kulturen, og delvis grunnlagt 

i tradisjonen og kunsten ble riksmålet holdt fram som det eneste rette språket i skolen.  

Imidlertid er tradisjon og kunst ikke moderne verdier, og ikke intersubjektive størrelser, og passer 

derfor ikke inn i modernitetsbegrepet. 

 

Det forekommer imidlertid en argumentasjonslinje i Horisont som peker på at det finnes en slags 

estetisk intersubjektivitet i og med at «alle» for eksempel visste hvilket språk Ibsen burde trykkes 

på. Ellers er argumentasjonen på linje med protestene mot den statlige «strømlinjeformingen» på 

pedagogikkens område. Èn språknorm ville føre til mindre frihet for elevene. Tilhengerne av 

samnorsk kunne argumentere ut fra rasjonelle kriterier, for eksempel om ressursbesparing, og at 

språkreformen derfor utgjorde et framskritt. Kretsen i Horisont ble sett på som reaksjonære og 

elitistiske. Men alt i alt: språkstriden i Horisont lar seg nok lettere kategorisere ut fra kulturelle 

kriterier enn modernitetens. Hvorvidt riksmål eller samnorsk var uttrykk for moderne verdier, 

forblir et åpent spørsmål her. 

 

Synet på kunstnerens og forfatterens rolle er farget av en idè om både intersubjektiv fornuft, frihet 

og framskritt. Igjen er det imidlertid forankret i Steiners menneskesyn og kosmologi. Vi kjenner 

temaet «realsymboler» fra Bjørneboes artikkel om Hemingway. For Steiner er konsepter og idèer av 

denne typen, fra menneskers tanker, virkelige på samme måten som materie og bevegelseskrefter er 

virkelige i det objektet som er utstrekningen av idèen.
176

Steiner var også, gjennom sitt studium av 

Goethes naturfilosofi, overbevist om at slike idèer var universelle, «urmotiver». Kunsten i seg selv 

var et hjelpemiddel til å oppnå mer åndserkjennelse. Hvis dikteren eller forfatteren var i besittelse 

av åndelig forståelse, kunne han hjelpe både seg selv og andre mennesker til åndelige innsikter 

gjennom sin litteratur. 

 

 

Åndserkjennelse som opplevelse får jo liv i hele mennesket. Alle sjelekrefter blir satt i 

bevegelse. Når denne opplevelsen inntrer, skinner lyset fra åndsopplevelsen inn i den 

formende fantasi. (...) Ved at vi ble i stand til å utvikle kunst i forbindelse med 

                                                
176Heiner Ullrich: Rudolf Steiner, Continuum Books, New York 2008, s 44-47 
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åndserkjennelsen, vokste vi mer og mer inn i den moderne åndsopplevelsens sanne 

virkelighet. For kunsten har jo vokst frem av den opprinnelige drømmeaktige 

åndsopplevelse.
177

 

 

 

Innenfor et antroposofisk perspektiv skulle altså kunsten og litteraturen være medier som kunne gi 

uttrykk for evige sannheter, og kunsten er også verdifull som vekstmateriale i seg selv, forutsatt at 

den blir dyrket på riktig måte. Dette ble uttrykt både i Ernst Sørensens kritikk av Agnar Mykle, og i 

Bjørneboes analyse av Hemingways diktning. Litteraturen bør være både framskrittsrettet, i den 

forstand at den hjelper menneskets åndelige utvikling, og i denne prosessen blir mennesket også 

frigjort. Alt dette innenfor den antroposofiske forståelseshorisont, som sett med «moderne», kritiske 

øyne innebærer at Horisonts holdning til kunsten og litteraturens rolle ikke er intersubjektiv og 

derfor ikke kan sies å oppfylle modernitetskravet slik sett. 

 

Når det gjelder spørsmålet om hva slags litteratur som blir publisert og fremmet i Horisont, er det 

en klar tendens mot de klassiske forfattere og de klassiske former. I den grad man forutsetter som et 

moderne ideal at litteraturen utvikler seg, at det skjer et framskritt, kan ikke Horisont sies å være i 

tråd med det moderne. Det kan ikke spores noen anerkjennelse av nye retninger, innen hverken 

lyrikk eller prosa, innenfor tidsskriftets levetid. 

 

I denne sammenhengen er det imidlertid verdt å nevne at litteraturen som blir behandlet i Horisont, 

har en tendens til både å bli valgt ut og bedømt ut fra andre kriterier enn de rent kunstneriske.  Det  

dreier seg ofte om et bestemt poeng som skal formidles, eller en bestemt sak det skal argumenteres 

mot eller for ved hjelp av litteraturen, eller litteratur som dokumentasjon av et bestemt tema. Synet 

på litteratur i Horisont avhenger altså av hva slags litteratur som omtales, og hvorfor den omtales. 

 

Horisont og naturvitenskapen 

I forholdet til naturvitenskapen er det tydeligere fronter, noe som kom til uttrykk spesielt innen 

darwinisme-debattene. Den antroposofiske, holistiske naturforståelsen og vitenskapens 

positivistiske tilnærming på 1950-tallet, er på kollisjonskurs. Med begrepene om framskritt (i 

vitenskapelig forstand) intersubjektivitet, avsløringsstrategier og den vitenskapelige fornuft som 

målestokk, kan det slås fast at Horisont på dette området var langt fra modernitetens idealer. Man 

baserte seg på en annen forståelse av naturlige prosesser, i tråd med Steiners og Goethes fokus på 

den intuitive naturforståelse. Det eksisterer en skarp konflikt allerede i utgangspunktet: Steiners 

                                                
177Steiner: Min livsvei, s 356-358 
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åndsanskuelser om verdens og universets historie, som antroposofene til syvende og sist måtte sette 

sin lit til, forutsetter mye mer enn den empiriske vitenskapen kunne bekrefte eller avkrefte. Denne 

virkelighetsforståelsen er i kontrast til det moderne idealet om troen på sannhet og fornuft ut fra 

intersubjektive kriterier. På vitenskapens område legger antroposofien vekt på individuell 

erkjennelse i like stor grad som på hypotesenes etterprøvbarhet.  

Og dybden og sannheten i erkjennelsen er avhengig av i hvilken grad man har utviklet de indre 

organer, hvor langt man har kommet som åndsforsker. 

 

 

Åndsvitenskapen må peke på at tenkningens, følelsens og viljens krefter, slik mennesket 

først har dem i sin normale utvikling, lar seg forsterke, og at det også i dag – slik det alltid 

har vært siden de første tider på jorden – finnes åndsforskere som i sin forskning ikke bruker 

ytre instrumenter, ytre verktøy, men som utvikler de indre kreftene som slumrer i 

menneskets sjel. Den som på denne måten gjør seg til forsker, får nye erkjennelsesorganer, 

som meddeler ham noe han ellers ikke kan få meddelt. (...) (Den åndelige verden) er en 

virkelighet; men bare når mennesket er i stand til å heve de krefter som slumrer i dets sjel til 

klarsynets nivå – til et virkelig, ikke et patologisk klarsyn - , blir den til selvopplevd 

kjensgjerning.
178

 

 

 

 

Et underforstått premiss blir her at fordi åndsvitenskapen er hevet til vitenskapens nivå, vil en 

åndsforsker ha like stor rett til å hevde å ha funnet fram til sannheter, men uten at disse lar seg 

etterprøve. Darwinisme-debattene speilet denne problemstillingen; vitenskapskritikken fra 

antroposofene kom ofte til kort fordi den baserte seg på en annen sisteinstans (Steiner) enn 

naturvitenskapens (etterprøvbarhet og sannsynlighet basert på bekreftede hypoteser), samtidig som 

den søkte å argumentere på vitenskapens premisser. Dette var imidlertid for en stor grad i tråd med 

Steiners egen måte å argumentere på. «Vitenskapelighet» som begrep fikk for antroposofene en 

videre utstrekning, det omfattet også det åndelige. Kanskje kan den negative holdningen til 

tradisjonelle forskere som gjennomsyrer Horisont, gjennom darwinisme-debattene og ellers, bunne 

i dette; en forsker som ikke benytter seg også av de åndelige organer får i følge den antroposofiske 

forståelsen et «halvt» virkelighetssyn, og han ser bare den uvesentlige halvparten av sannheten. 

Også her blir spørsmålet om Horisont oppfyller modernitetens kriterier avhengig av hvorvidt man 

bekjenner seg til Steiners syn på virkeligheten og erkjennelsens utstrekning. Men i tradisjonell 

forstand er det ikke snakk om en moderne oppfatning, ettersom det mangler et nødvendig element 

av intersubjektivitet og etterprøvbarhet, etter Østerbergs definisjon av fornuft. 
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Det moderne i Horisont 

Det moderne aspektet ved antroposofien slik det kommer til uttrykk i Horisont ligger altså først og 

fremst i tre ting: Troen på individet, troen på friheten og troen på framskrittet. Den individuelle 

erfaring og erkjennelse blir sett på som det kanskje mest sentrale ved tilværelsen. Og mennesket 

kan, som nevnt tidligere, oppnå høyere grad av erkjennelse gjennom arbeid, åndsforskning,i dette 

livet. I senere inkarnasjoner høster man fruktene av dette arbeidet. Individer som har nådd et høyt 

nivå av erkjennelse finner fram til sannheter, som igjen kommer andre til gode, et framskritt skjer. 

Steiners lære har derfor en mer positiv vinkling på reinkarnasjon og karma enn i mange av de 

østlige retningene, i og med at skjebnebegrepet er noe mer nedtonet til fordel for det frie valg. Det 

ligger både en individuell og en kollektiv frihetsvisjon i dette; menneskene er selv ansvarlige for 

framtiden. I tillegg til denne åndelige forståelsen av framskritt, kom samfunnsengasjementet på 

forskjellige områder som pedagogikk, miljøvern og fredsarbeid. En bedre verden var mulig. 

Imidlertid må det i den forbindelse nevnes at denne troen på framskrittet kommer langt sjeldnere til 

uttrykk i Horisont enn frykten for skjebnen til den verden man faktisk befant seg i. Materialismens 

utstrekning i menneskenes tanker, med de negative konsekvensene dette hadde for det praktiske og 

åndelige liv, blir i stor grad framstilt som en uunngåelig utvikling. Det kan spores en viss 

resignasjon i Horisonts utvikling fram mot 60-tallets årganger her, en tilbaketrekning fra verden til 

fordel for det åndelige. Det er nærliggende å grunngi dette med de turbulente debattene tidsskriftet 

hadde engasjert seg i de første årgangene. 
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