Samtal med Lars-Åke Karlsson 6.2.2021
Lars-Åke “Lasse” Karlsson tar emot i hemmet i Karis. Vi samtalar i hustrun, konstnärinnan
Maritas arbetsrum omgivna av böcker, penslar och färger. På staffliet en målning, nästan klar.
Lasse Karlsson är präst i Kristensamfundet. Innan han utbildade sig till präst i Stuttgart verkade
han länge inom försvarsmakten, också i FN- och Rödakorstjänst.
Lasse: Jag föddes under krigstiden, år 1943. Det
enda jag kan minnas, som kan ses som kopplat till
kriget, är ransoneringskorten som man klippte med
sax. Man hade dem för att få smör och annat och
jag minns att jag beundrat de gröna och bruna
lapparna. Det här alltså i slutet av 1940-talet. Då
man är i den här åldern märker man att kriget
speglade mycket av det man hörde. Den förra
generationen hade ju själv just kommit hem från
kriget.
Thomas: Var dina föräldrar engagerade i kriget?
Lasse: Min pappa var i kriget. Han blev sårad i
Hangö då de skulle erövra någon holme. Kulan gick
in och igenom axeln och den dödade den som var
bakom honom, en undersergeant. Sedan var han i
Östkarelen resten av tiden. Jag tror nog att han var
Ett år och redan litet bekymrad
krigsskadad på något sätt mentalt. Pappa hade ju
sett allt det där och jag undrar om han inte fick något slag av skada av alltsammans liksom också
många andra. Det kom ju aldrig fram därför att alla väl hade någonting sådant.
Då jag föddes var familjen evakuerad till Jakobstad men jag är född på Eira sjukhus i Helsingfors så
som födelseort står faktiskt både Jakobstad och Helsingfors. Det konkreta stället var i alla fall
Helsingfors.
Jag har en två år äldre bror och en syster, två år yngre.

Thomas: Du har någon gång tidigare nämnt din syster. Man har ju hört henne mycket i radion och
hon har ju fått radions språkpris. Språket kan man ju se som något som förbinder er två. Du har ju
också en stark känsla för språk.
Lasse: Då jag tänker på min egen barndom så var svenska mitt modersmål, men jag hörde redan
som barn mycket ryska för att min morfar var ryss. Hans pappa hade kommit till Finland i mitten
av 1800-talet som trädgårdsmästare, först till Björneborg och senare till Vasa. Han fick sedan 14
barn av vilka några dog. Min morfar var den äldsta av dem. De bodde här i Finland litet utspritt och
jag hörde ofta ryska när jag var barn. Vi bodde i Haga i Helsingfors som på den tiden nog nästan
helt och hållet var svenskspråkigt. Husen där var trähus. Några talade nog finska också. Det första
finska ordet jag lärde mig var från en gubbe som kom med en kärra och ropade ”Läätelää”, vilket
ju var Jäätelöä, alltså glass. Sedan har jag ju lärt mig finska senare.

Då jag började skolan kom engelskan till som
första främmande språk. På den tiden var det
ju inte alls självklart att det skulle vara
engelska, hälften av skolorna hade ju tyska då
ännu. Sedan kom latin och tyska och så ännu
franska. Alla de här språken tyckte jag mycket
om, de var mina favoritämnen. Ryska lärde jag
mig tyvärr aldrig riktigt. Jag lade aldrig
manken till, borde nog ha gjort det men jag
kan nuförtiden läsa litet ryska. De övriga
språken kan jag nog sådär någorlunda. Sedan
har jag ännu lärt mig litet spanska och
italienska.
Då jag brukar berätta om språken under min
skolgång brukar folk bli ganska förvånade. Det
var nog ett undantag det här, att ha så här
många språk redan i skolan. Det blev ju en 5–6
språk redan som barn.
Thomas: Sedan kan man anta att du också
tyckte om musiken i skolan.

Lekskolan i Haga. Lasse högst uppe.

Lasse: Jo. Det finns faktisk en bild av vår
familj, det måste ha varit ett familjeprogram i radio som hette ”I kväll sitter vi hemma”, Jag undrar
om det kunde ha varit kring år 1950. Bilden är tagen då vi, hela familjen, sjunger i stämmor. Min
syster Anki stod på en trälåda för att räckas upp till mikrofonen, det fanns ju bara höga mikrofoner
på den tiden. Jag och min mamma sjöng andra stämman, min pappa och min bror Bosse sjöng den
sista stämman. Så vi hade nog musik
därhemma, inte ändå på något sätt
yrkesmässigt.
Någon gång senare då jag gick i skolan kommer
jag ihåg att jag var med i Haga kyrkokör. Vi hade
redan flyttat till Munksnäs, men det var en kort
väg dit. Kantorn bodde nämligen i vårt hus i
Haga och på något vis lurade han oss med i
kören. Alla vi tre barn var med och sjöng där.
Det var trevligt. Kantorn var också en ivrig
blockflöjtspelare så där lärde jag mig också att
spela blockflöjt, sådär någorlunda.
Någon gång senare var vi på somrarna, efter att
Sovjetunionen lämnat tillbaka Porkala, i ett hus
Hemgjord gitarr i nummerhuset
som ryssarna hade byggt. Det hade troligen

byggts upp i Sovjet där de hade numrerat stockarna
och så byggt upp det i Porkala igen. Det kallades
Nummerhuset av byborna eftersom siffrorna inte
övermålats. Där var vi på somrarna och där byggde
jag också min första gitarr av bräder från en rysk
dassvägg. Man fick nog blodiga fingrar av att spela på
den, men en gitarr var det i alla fall...
Instrumenten har varit blockflöjt och gitarr och nu på
gamla dagar har jag börjat spela basfiol.
Musiken fanns nog med som bakgrund i barndomen
hela tiden, inte som något stort och mäktigt, men den
fanns med.
Det enda som jag ärvt av min morfar är en knallhatt
och en balalajka. Han spelade på den med sina
jättestora händer som var nästan lika stora som
balalajkan.
Morfars balalajka

Thomas: Hur var det med skolgången? Var gick du i
skola?

Lasse: Jag gick i skola i Lärkan. Det kanske berodde på att min pappa gått där så de trixade in min
bror och mig dit också. Det finurliga var att jag bara gick två år i folkskolan i Haga. Därifrån sedan

Lärkans skolklass c 1955. De största öronen tillhör Lasse

direkt till Lärkan. Jag var yngst på klassen. På den tiden stannade man på klassen så senare fylldes
klassen på med äldre elever hela tiden. Då jag kom in i puberteten så var jag nog två år yngre än
många andra. Det var inte världens enklaste sak. Studenten skrev jag som 17-åring. Det var också
en sak som var litet före sin tid.
Sedan gick jag direkt i armén, till Dragsvik och stannade sedan kvar som ”sommarfänrik”, som det
kallas. Efter det gick jag i kadettskolan, inte för att jag nu skulle ha varit så värst militaristisk av mig
men det var faktiskt så att utbildningen var gratis. Man behövde inte betala för den. Det var
ganska ont om pengar i vår familj. Min pappa hade fått sluta sitt jobb och det var tidvis mycket
knepigt. I ett skede var det nog min mamma som skötte ekonomin för tre barn. Det var en svår tid.
Kadettskolan var givetvis en helt ny värld. Också där var jag den yngsta bland dem som blev
utdimitterade. I spegelsalen på slottet skakade president Kekkonen hand med oss alla. Vi var väl
en 200 som blev löjtnanter. En liten detalj kom till då jag sedan skulle skriva under förbindelsen att
tjänstgöra minst fem år efter att man fått den kostnadsfria utbildningen. Man skulle i annat fall ha
varit tvungen att betala för utbildningen. Jag fick inte skriva under förbindelsen eftersom jag var
bara 20 år och alltså minderårig. Myndighetsåldern var ju på den tiden 21 år. Jag var tvungen att
föra pappret till min pappa och han var då den som skrev under. Mina kurskompisar hade ju
jätteroligt åt det: ”Tänka att han inte ens får skriva under själv!”. Det här som en bild av att jag nog
alltid varit något av en anakronism.
Thomas: Sedan blev du kvar i det militära?
Lasse: Efter Kadettskolan kommenderades jag först till Dragsvik. Jag var plutonchef, utbildare och
så kompanichef där en tid. Sedan blev jag adjutant åt kommendören och sedan började FN-spåret
då jag for till Cypern. Där blev jag adjutant åt general Eino Martola, som var chef för hela den
internationella FN-styrkan på ön. Han hade varit armékårskommendör redan under andra kriget
på Karelska näset och han var mycket respekterad av FN-styrkorna och de två parterna på ön. På
Cypern var det då inte ännu öppet krig mellan turkar och greker men starka spänningar fanns. På
den tiden var Cypern främst
grekiskt men det fanns turkiska
byar och en stor enklav på norra
sidan runt Kyrenia och en del av
huvudstaden Nicosia som ju var
huvudstad. Den låg ungefär i
mitten.
Det var jättespänt, så när man
kom farande med bil så var det
först en grekisk vägpost som
öppnade sin bom och så femtio
meter fram fanns en turkisk
vägpost och bommen upp igen.
När man skulle tillbaka
upprepades allt igen. På den tiden
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var det ordkrig och sådant och det sköts litet smått men i det stora hela var det ganska lugnt.
Senare kom ju sedan kriget då Turkiet invaderade norrifrån. Då sökte sig alla greker till den södra
sidan och alla turkar till den norra sidan. På så vis fick man en gränslinje som ju är det nuvarande
läget. I det kriget dog mycket folk, men då hade jag redan åkt därifrån.
Krig löser inga problem, egentligen skapar de bara nya. Gränslinjen drogs till exempel efter
vapenvilan så att den vackra staden Famagusta som man var oense om, förvandlades till en
spökstad. Den förblev folktom i 50 år, och först fjol fick de forna invånarna besöka sina gamla
hem.
Man kan nog säga att Cypern är ett paradis, eller var det. Salamis till exempel med sin amfiteater.
Nuförtiden är det väl nästan övervägande ryssar där. De har på något sätt erövrat hela ön.
Thomas: Hur var det? Var du gift då redan?
Lasse: Jo. Det var en litet spännande grej. Maritas skola slutade och de gjorde en avslutningsresa
till Leningrad, som det på den tiden ännu hette. I bussen fanns tre platser kvar och de erbjöds
sedan åt kreti och pleti och jag var då kreti. Där träffades vi, på resan till Leningrad. Inom ett år var
vi gifta. Jag var 23 och Marita var 19 år. På den tiden var det ganska vanligt att gifta sig så där
tidigt. I det skedet for vi då till Cypern.
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Thomas: Du har ju och hade säkert också då ett starkt intresse för kultur som gjorde att du gärna
åkte till, till exempel Cypern. Hur var det, sökte du dig dit eller hur gick det till?
Lasse: Jag måste nog säga att i mitt liv har mycket blivit så att jag har halkat på bananskal. Då jag
har halkat har jag senare märkt att det var bra att det skedde. Det är inte alltid helt medvetna val
jag har gjort utan det har i efterskott visat sig att det nog tammefasingen var riktigt bra. Som nu
det här med att välja armén. Det var på många sätt en mycket tuff omgivning. Jag saknar det inte
men inte ångrar jag det heller för det har nog präglat mig ganska mycket. Jag minns att jag långt
senare, under studietiden i Stuttgart gick till en antroposofisk läkare. Då jag redan var på väg ut
från hans mottagning frågade han mig vid dörren om vad jag gjort tidigare i livet, innan jag började
mina präststudier. Jag sade att jag hade varit officer. Läkaren skrattade till och sade ”Ja..a, där har
Ni nog fått en ordentlig skjuts Ahriman, men en del behöver det. Auf Wiedersehen!” Jag tror att

han märkte att i min biografi var
armén ett ställe som jag behövde
för att förankra mig i den här
tillvaron.
Thomas: Kände du dig hemma i
armén då?
Lasse: Ja och nej. Både och... det är
ju liksom inget finlir där. Det är ju
nog mera ”Tästä poikki ja pinoon” –
liksom.
Thomas: Men sökte du finliret på
annat håll?

Den vilda halvryska, halvsvenska släkten, 1960-tal

Lasse: Jo, det gjorde jag nog. Jag studerade vid sidan om både vid Helsingfors Universitet och i
Åbo. Jag hade engelsk litteratur som huvudämne och det var jätteviktigt. Jag märkte nog att armén
inte räckte till. Sedan skaffade jag mig litet bättre gitarrer och började också sjunga och spela. Det
var nog nödvändigt att hela tiden väga upp och få vågen mera i balans. Springandet i skogen var
den ena sidan och så behövdes något annat. Där märkte jag att jag var ganska udda. Jag skulle nog
inte ändå säga att alla officerare var råbarkade sällar, det är fel, men inte pratades det direkt om
poesi där. Om det nu var någon sorts poesi så var det nog ungefär Fänrik Stål och ”Kaunis on kuolla
kun joukkosi eessä urhona kaadut...” och så. Så nog har jag kört på två spår där. Man gjorde sitt
jobb och då man sedan hittade någon som visste något om poesi och litteratur så nog var man ju
glad.
Thomas: Det går legender om att då man skulle ringa till dig så ringde man till restaurang Knipan i
Ekenäs. Du lär ha haft en segelbåt där i hamnen och man såg att du var hemma på att masten
lutade.
Lasse: På den tiden fanns ju inga mobiltelefoner. Innan Marita fanns med i bilden så bodde jag två
somrar på segelbåten. Jag hade en cykel som stod lutad där mot sköljhusbryggan i Ekenäs och med
den for jag till jobbet. Så när jobbarna och andra kom på morgonen såg de plötsligt en gubbe som
rättade till kragen och trampade iväg på cykeln till Dragsvik. En ganska ovanlig syn. En gång fick jag
faktiskt ett telefonsamtal och Knipans portier kom med sin cykel ut till bryggans ända: ”Löjtnant
Karlsson! Det är telefon!” Han sade att jag skulle ta hans cykel. Så jag cyklade iväg och han kom
gående efter. Det var nog ganska roligt att bo så. På samma gång var det galet och det passade
mig.
Det fina med officerslivet var att det också fanns en officersmäss. Där förstod man sig på fester
och med det vill jag säga gammaltidsfester; stora maskerader och trettondagsbaler med
långklänningar. Maskeraderna kunde pågå ända till morgonen.
Jag blev löjtnant år 1965 så vi talar nu om 1960- och -70 talen. I det yrke jag nuförtiden har så har
jag ju till och med blivit kallad ”Juhla-Lasse” av studerande på Snellman-högskolan. Jag predikar

alltid festens betydelse för jag har själv upplevt det. Jag tycker att man idag inte har någon känsla
för det här för det finns knappast mera.
Maskeraderna i Dragsvik kunde ha 200 deltagare, alla maskerade. Till officersyrket hör ju liksom
pompa och ståt, som två sidor. Den ena sidan är det kanske lite uppblåsta och den andra sidan är
det man kan kalla för dekorum, en känsla för symbolernas betydelse – ett ord man nästan inte får
använda idag eftersom det verkar litet
tillgjort. Medaljer och kraschaner som ju
kan vara jätteytliga och man måste
liksom genomskåda dem också, men det
finns något slag av struktur i hela det där,
som naturligtvis också kan gå för långt.
Det är sedan den andra sidan i det
militära livet.
Thomas: Det är liksom vårt jordiska sätt
att markera något?

Marita och Lasse på maskerad i Dragsvik

Lasse: Ja, det kan man säga. Men jag
tycker att jag kan tacka armén för att jag
fått en känsla för former och hur de
inverkar, också hur de inverkar på ett
dåligt sätt. Det kan bli fyrkantigt, men
man måste veta att allt man gör bör ha
en jordisk form för att det skall bli
levande. Om man nu bara säger att livet
är trevligt så får det inte den stringens
som till exempel ett yrke eller ett arbete
måste ha.

Thomas: Jag minns att du någon gång har sagt att man ser hur en person är inkarnerad genom att
se på skorna. Om de är skötta och blankade har inkarnationen nått från huvudet ända ned i tårna.
För tonårspojkar börjar det ofta med att håret skall vara snyggt. I armén betonar man ju mycket
det här med blanka stövlar till exempel.
Lasse: Ja, det är sant. Det räcker inte med att håret är fint kammat utan det måste vara liksom
samma kvalitet ända ner.
På prästseminariet hade vi formteckning, eurytmi och bothmergymnastik. Vad är det annat än att
få en känsla för formen? Det oformade, ogestaltade livet söker former och fogar sig i dem för att
kunna förankra sig i den fysiska världen och förverkliga sig i den. Vi måste ständigt skapa nya
former så att materien kan finna en plats där livet ryms och trivs - någonting som är ganska
främmande för många människor idag. Man tycker att det är tvärtom, men livet är i sig ganska
formlöst. Alla träd vi ser här utanför är ju egentligen liv stöpt i ett oändligt antal former. Det är en
massa geometri i naturen hela tiden där materien liksom gjutits in i på flera olika sätt.

Thomas: Läkaren i Stuttgart sade som han nu sade till dig. Det är säkert något som stämmer in på
väldigt många. Speciellt om man nu tänker sig vår tid kan man uppleva att formen i många fall
fattas.
Lasse: Jag skrev i min bok nyligen om en norsk terapeut. När hon vill veta hur en människa mår
tittar hon till allra först hur personen går. Sedan kollar hon vad personen gör medan hon diskar
eller skalar potatis: Sjunger hon, visslar hon, gnolar hon eller pratar hon för sig själv? OM de här
båda stämmer är allt bra.
Thomas: I en text för barnträdgårdslärare kan man läsa om den fria leken att man bör ge barnen
fria händer att leka men att leken å andra sidan ändå måste styras, formas.
Lasse: Ja, precis så. Arméns starka formkraft kom till uttryck i marscherna till exempel: ”Vänster tu
tre...” och så vidare, litet knyckigt liksom. På samma gång hade jag detta och å andra sidan hela
Waldorf-köret som Marita höll på med. Då var jag nog redan över 30. Det var en helt annan värld.
Thomas: Du sade någon gång att man brukade läsa sådana där lilafärgade böcker hos er.
Lasse: Jo, det var ju de där lila böckerna och de bad
mig en gång komma med. Jag lyssnade på vad de läste
och tänkte att det ju var fullständigt galet det där. Det
var något om levern de läste. Dessutom kunde de inte
så bra tyska så de måste knaggla sig igenom texten,
någon översatte litet ibland och så. Jag förstod ju
tyska såpass mycket i alla fall och när jag såg att de här
kvinnorna började uppföra sagospel och fester och till
och med ville grunda en lekskola gick jag med och
började lyssna litet mera. Denna tid skildras levande i
boken ”Vägröjare”. I boken handlar om de första
antroposofiska impulserna i Västnyland.
Jag märkte att det fanns något jättespännande i det
de höll på med. Det är också typiskt för mitt liv att
tycka att något är helt prilligt i början. Sedan när man
fått gå litet runt och betrakta det nya så tycker man
Lekis i Karis 1984
att det inte alls var så vansinnigt som man först tyckte.
Då man själv börjar tränga in i det sedan så gäller det att inte sluka allt med hull och hår utan att
försöka bevara den personliga integriteten och ta det som en sanning som jag själv kan smälta. Det
har varit mitt sätt att närma mig antroposofin. Inte heller skratta åt det jag inte begriper utan låta
det vara tills jag har fått den lilla biten till som gör att jag kan svälja det nya. Om det är bra kan jag
sedan ta följande steg. Jag är knappast den enda som tänker så här men det har varit min väg ända
riktigt från början.

Det andra som antroposofin hämtade
till mig var att jag upptäckte min
barndom på nytt. Genom allt som
hände i min ungdom, det var alkohol,
skilsmässor och annat i familjen, så
hade min barndom täckts in liksom av
en grå hinna. Genom antroposofin kom
barnet plötsligt fram igen vilket kändes
jättebra. Antroposofin gav en kick åt det
som redan till stor del hade sjunkit
undan. Barndomens spontanitet kom
tillbaka och verkade som en gnista där.

Dansen leds av Maria Mannaberg

Thomas: Hade du med dig antroposofin redan till Cypern?
Lasse: Nej, jag visste inget om den då ännu. Från Dragsvik flyttade jag sedan till Försvarsministeriet
år 1974. Då handlade det om FN-grejer. Jag var närmast ansvarig för rekryteringen av officerare till
FN-tjänst. Det fanns ganska mycket folk ute då, två bataljoner oftast. På Cypern fanns det en och
en i Mellanöstern, i Sinai och så fanns det ännu en i Libanon. Ganska många alltså, långt över 1000
man. Så fanns ännu en grupp militärobservatörer, alltså obeväpnade officerare i Mellanöstern, i
Kashmir i Indien och på Cypern. Min uppgift var då att rekrytera dessa från försvarsmakten. Det
var inte så lätt för det fanns
många bra officerare som var
svåra att få loss från sina
uppgifter.
Jag hade också ansvaret för
det nordiska samarbetet. Det
var fråga om en hel del
gemensam utbildning med
Danmark, Norge, Sverige och
Finland. Allt underhåll och
personalrotationerna till de
nordiska bataljonerna skedde
gemensamt med stora
Herculesplan. På den tiden
pågick ännu kalla kriget så det
Spanska statsministern Arias Navarro i Finlandiahuset
var spännande att ha att göra
med NATO-folk. Danmark och Norge hörde ju till NATO. På det sättet kunde Finland också, utan att
bli komprometterat, samarbeta med väst. Det var en mycket känslig fråga det här.
Under den tiden var jag också språklärare på ministeriet. Jag undervisade i olika språk, arbetade
som tolk och översättare. Tolk var jag ofta också åt ministern. Då han var på resa var jag då ofta
med. Jag var nånting mellan sekreterare, kappsäcksbärare och tolk.

Jag deltog också i ESSK-mötet i Helsingfors sommaren 1995, och man kan nog säga att det var det
mötet som skapade en ny världsordning. Alla ledare var ju där. President Ford kom från USA med
utrikesminister Kissinger, Canada var med, alla europeiska länder och Sovjetunionen med
president Brezjnev. Jag fungerade då som kontaktofficer till den spanska delegationen eftersom
jag lärt mig litet spanska.
Alla de stora mötena var på Finlandiahuset, så där satt man ju då på läktaren då slutdokumentet
slutligen undertecknades.
På Fiskartorpet var det en stor bankett. Jag stod där med ett cocktailglas i handen och märkte att
en av Fords livvakter ställde sig mellan en kypare som kom med en bricka småbröd. Kyparen
rundade Ford och vakten rörde sig hela tiden mellan kyparen och Ford för om det skulle ha varit
fråga om en bomb skulle livvakten ha fått smällen. En liknande händelse skedde i Finlandiahuset
då jag hårt blev skuffad i ryggen. Då jag vände mig om såg jag att Brezjnev kom tågande med sina
livvakter. Han hade ungefär 15 gorillor runt sig och de bara skuffade mig mot väggen då de gick
förbi.
Många av höjdarna bodde på hotell Hesperia och jag råkade stå vid entrén då Henry Kissinger kom
ut med sin fru Nancy. Det skulle vara någon stor galamiddag den kvällen. Hela världspressen var
där, kamerorna blixtrade. På klingande österbottniska hördes över larmet ett rop som gick ut över
hela världen: ”Höödu Sven! Ta hit hede biiln!”. Den som ropade var antagligen någon bypolis från
Malax. Halva Finlands poliskår hade nämligen kommenderats till Helsingfors under mötet.
Thomas: Var det efter den här tiden som ni sedan åkte till Israel?
Lasse: Ja, det var 1981–82. Där bodde vi först vid Gennesarets sjö. Då arbetade jag som FNobservatör på gränsen
mellan Syrien och Israel.
Jag bar uniform men inga
vapen. Från det
snöklädda Hermonberget, hela vägen ned
till Gennesarets sjö fanns
åtta observationsposter
som bemannades av två
officerare med uppgiften
att övervaka detta
ingenmansland som var
ungefär två kilometer
brett. Hela Golan är
trädlöst med endast små
buskar och de enda som
Jul i Tiberias. Britt Haglunds batik på väggen
rörde sig där var enstaka

herdar med sina får. Man var på observationsposten en
vecka i taget. Den ena kokade mat och städade och höll
utrustningen i skick medan den andra höll utkik. Man
bytte uppgifter varje dag och efter en vecka åkte man
igen ner med sin Jeep till Tiberias där vi bodde. Om
kanske två veckor åkte man upp igen. Det var ju litet
spännande eftersom jag då redan visste litet om
antroposofi. Arbetsvägen upp till Golan var - utan att
jag då tänkte på det men nu efteråt tänker man ju desto
mera – Tiberias nere vid sjön - Magdala Saligprisningarnas berg – Tabgha – Kapernaum - Korasin
- Betsaida. Sedan åkte man över Jordanfloden och tog
vägen mot Damaskus. När passet var slut åkte man
samma väg tillbaka.
Vid den här tiden hade jag familjen med. Vi hade redan
Post hemifrån
fått två döttrar Åsa och Hanna. Tiberias var helt judiskt,
där fanns knappt några araber. Efter ett halvt år flyttade vi till Jerusalem, FN-organisationens
högkvarter. Där bodde vi på Oljeberget, i byn Betania. Här blev den dagliga arbetsvägen Betania –
Oljeberget - Kidronbäcken - Getsemane – Tempelberget - Sions berg. Sedan bron över dalen
Gehenna, och man var framme vid jobbet. På kvällen samma väg tillbaka.
På något sätt märker jag igen att livet nog
placerar en dit man skall komma, utan att man
riktigt förstår det. Här har vi igen
bananskalstemat. Det normala för en
observatör var nämligen att man skulle jobba
på båda sidorna – om man var halva tiden i
Israel så måste man vara den andra halvan i
Syrien, i Damaskus. Men jag kom att göra båda
delarna av tjänstgöringen i Israel, i Tiberias och
i Jerusalem.
På Oljeberget levde vi i en helt arabisk miljö.
Kristna araber ägde vårt hus och våra grannar
var muslimer. Dem hälsade vi på ofta och
barnen lekte mycket tillsammans. Pappan i
familjen var byggnadsarbetare. I högkvarteret i
Jerusalem var jag Informationsofficer med
uppgift att samla in allt data om läget i
Mellanöstern och skicka informationen till New
Picknick i Getsemane
York och Geneve, väl vetande att det som stod i
tidningarna ofta var bluff och mycket av det som den ena parten sade var bara för att vilseleda de
andra. Så uppgiften var att försöka fiska ut sanningar ur all information.

Fest hos grannfamiljen Abu Shway

Utflykt på Oljeberget

Vi kom tillbaka till Finland 1982 och jag jobbade ännu ett par år på försvarets utrikesavdelning. Där
var jag ansvarig för de nordiska kontakterna, ofta via nordiska militärattachéer. Då Finland
besöktes av försvarsmaktens kommendörer eller militärattachéer från andra länder så förde jag
dem runt i landet, upp till Lappland och till olika garnisoner och fungerade som ett slags guide. Jag
var också ofta ministerns tolk.
En gång fick jag ett samtal från
försvarsmaktens kommendörs
sekreterare. Hon ringde i panik och
sade att de håller på att förbereda en
begravning. Begravningsprogrammet
skulle tryckas samma dag och det
skulle innehålla psalmverser, också på
svenska. Det var bråttom med texten
och frågan var om jag kunde hjälpa. Jag
ringde kyrkliga avdelningen men de
hade ingen svenskspråkig psalmbok.
Jag kom då på idén att ringa hem till
Åsa och Hanna i stora världen
min äldre dotter som då var ungefär sju
år. Jag bad henne att gå till den och den hyllan och söka upp en liten svart bok. Det hördes
tassande och prassel i telefonluren. Boken hittades och jag räknade upp numret på psalmen. Då
hon hade bläddrat sig fram till rätt psalm bad jag henne läsa den gammalmodiga texten och skrev
ner det hon läste. Jag sprang med texten till sekreteraren som var mycket tacksam. Texten åkte
iväg till tryckeriet i sista ögonblicket.
Jag sade till sekreteraren: "En sak fattas ännu. Min dotter borde få ett översättararvode.” Det
skrevs sedan en räkning där Försvarsministeriet skulle betala ut 7 mark för översättningen till
sjuåringen. Så det var ganska roligt ibland också!
Thomas: Det var tal om finlir hör tidigare. Det blev mer och mer sådant nu eller hur?

Lasse: Jo faktiskt. Det blev det. Litet diplomati och att hålla tungan rätt i mun och inte säga alltför
mycket och inte heller för litet. Inom den branschen fick man nog också vara ganska uppmärksam.
Militärattachéerna var mycket nyfikna på ett och annat och också där måste man se till att man
inte sade vad som helst. De visste nämligen precis vad de skulle fråga, det är ju deras jobb. Det nya
finländska pansarfordonet hade nyss börjat tillverkas - det har ju sedan sålts väldigt mycket
utomlands - men det var nog något alldeles speciellt och de ville veta mycket om detaljerna. Jag
låtsades nu som om att jag inte visste något alls, och inte visste jag nu så mycket heller, men det
gällde nu att vara litet återhållsam. Det kalla kriget pågick ju då ännu. Det höll ju på att ta slut
småningom men då Finland skulle köpa materiel så var det viktigt att en tredjedel köptes från väst,
en tredjedel från öst – närmast då MIG-flygplan och pansarvagnar – och en tredjedel skulle var av
inhemsk tillverkning eller komma från något neutralt land. Matematiken här var mycket viktig.
Thomas: Hur länge var du i armén innan du blev pensionerad därifrån?
Lasse: 24 år. Jag blev pensionerad som 41-åring. Samma höst flyttade vi till Stuttgart, hela
familjen.
Thomas: Om man nu ser på det hela utifrån kan man uppleva en mycket stor kontrast. Du vände
liksom helt och hållet blad i ditt liv.
Lasse: Ja, säg inte annat. Vi packade ihop och flyttade hela familjen. Det var så att Britt Haglund,
som var svenskspråkig präst här i Finland uppmanade mig att åka till Stuttgart för att studera vid
prästseminariet där. Egentligen skulle jag bli språklärare i en steinerskola, antingen i Ekenäs eller i
Helsingfors, det var ju tanken. Men Britt Haglund sade att jag nog kunde börja vid prästseminariet.
Där lär man sig många goda saker, sade hon.
Så hela familjen åkte till Stuttgart och jag började vid prästseminariet - för att bli språklärare. Jag
var helt inställd på det, jag tror jag sade det åt alla där. Efterhand mognade tanken att jag nog också
kunde bli präst. Och så blev jag det.
Det var ingen lätt sak och jag tvivlade mycket på det hela, om det var riktigt rätt och om det skulle
bli något av alltsammans. Jag var den enda av över 100 seminarister som hade familjen på plats.
Barnen gick i skola och pengar var det ont om. Jag fick ju pension men den var liten då jag gick i
pension så tidigt. Vi klarade nu oss på något sätt. Studierna var ganska överväldigande. Jag brukar
skämtsamt ibland tänka att det handlade om att gå från en kaserngård in i en eurytmisal - som
natt och dag. Jag led mycket av eurytmin i början för jag tyckte att jag var så förbaskat klumpig.
Det tog nog över ett år innan jag började se meningen med eurytmin och märka att det gjorde en
gott.
Thomas: Har du haft någon inre upplevelse eller har det hänt något större som du upplevt att har
stött dig i det här? Något som puffat dig till de avgörande ögonblicken?
Lasse: Egentligen har jag i mitt liv haft två eller tre större upplevelser som har känts starka. En av
dem fick jag i Stuttgart, eller just före.
Jag såg en inre bild av en grässluttning och bakom den en sjö. Från höger kom en vitklädd gestalt
raskt gående ned för slänten. Dräkten fladdrade i vinden. Det fanns kanske några andra i följe, jag

minns inte så noga. Den vitklädda gestalten har redan nästan passerat mig då han vänder sig om,
ser på mig nästan otåligt med sina vackra ögon som säger ungefär ”Vad står du där för?” Sedan var
scenen slut. Det här är kanske det mest “synska” som jag har registrerat någonsin. Vem gestalten
är kan man diskutera, jag minns bara att upplevelsen var väldigt stark.
En annan upplevelse var då jag hade varit i Afrika och kom hem och blev väldigt sjuk, jag tror jag
höll på att dö då. Det var såpass hårda bud. Jag ligger i något slags koma, och hör då en röst som
säger: ”Du, Lars Karlsson, skall översätta Kristensamfundets gudstjänstritual till Helsingforsslang”.
Jag känner hur de första orden börjar strömma och upplever en intensiv glädje. Sedan blev jag ju
frisk och det blev inget mer med översättningsarbetet. Jag har nog aldrig varit så nära språkets
urkällor som den gången.
Thomas: Då du upplevde den vitklädda gestalten hade du redan gjort ditt val?
Lasse: Nej, inte hade jag då ännu bestämt mig för att bli präst. Men jag var kanske nog litet på väg.
Då jag hade studerat en tid började det bli dags att småningom komma till något beslut. Det blev
en period då jag kände att jag inte längre orkade med studierna. Flickorna ville småningom tillbaka
till Finland och jag tänkte att det nu får räcka med studierna, jag orkar inte längre. Det måste också
ha synts för alla. Då bad mig seminarieledaren H-W Schröder komma in för ett samtal och han
började så här: ”Varsågod och sätt Er. Vi har en längre tid iakttagit Er”. För mig var det helt klart
att det nästa han kommer att säga att jag sett så lidande ut att det skulle vara bäst att sluta nu och
åka hem till Finland med familj och allt. Det var det jag väntade mig att han skulle säga. Men han
frågade i stället: ”Skulle Ni vilja gå in i vigningsgruppen?” Jag höll på att ramla av stolen när han
frågade det här. Jag svarade att jag nu måste gå hem och fundera på saken och följande dag
svarade jag jakande på hans fråga. Åter samma ödesdigra bananskal. Jag var färdig att sticka
därifrån men så kommer den där frågan, precis tvärtom. Livet självt visar vad som är bäst för mig,
det har jag lärt mig. Det är nog det som kallas Guds hand.
Thomas: Du blev då kvar en tid.
Lasse: Sedan kom vigningsgruppen och sedan blev jag ju
vigd till präst. Slutdelen var ganska intensiv. En av de
viktigaste händelserna var då jag skrev min egen
ritualbok. Alla präster i Kristensamfundet skriver ju sin
egen ritualbok. Min handstil är väldigt dålig men jag
började så att jag ur gamla böcker försökte imitera
gotisk stil, kursivstil och uncial, karolingisk och antiqua
och så. Jag skrev nonsensramsor och diktstumpar. Så
arbetade jag fram ett slags uncial och kände att det var
min stil och så skrev jag hela ritualboken med den. Det
gjorde ett jätteintryck, att skriva en lång text för hand
med bästa sortens penna och allt det där. Här har vi igen
strukturelementet och betydelsen av form.

Åter hemma

Thomas: Sedan kom ni då tillbaka till Finland. Men om jag förstått rätt kan man som en präst i
Kristensamfundet bli skickad egentligen vart som helst.
Lasse: Jo, man blir skickad. I praktiken är det ungefär så att en tyskspråkig präst vet nödvändigtvis
inte vart hon eller han blir skickad efter att ha blivit prästvigd medan en präst som kommer från
ett mera exotiskt land högst troligt är påtänkt åt just det hållet varifrån man kommer eftersom det
är brist på präster som kan tala knepiga tungomål. För min del gick det så att jag var ett år i
Tyskland efter prästvigningen för att lära mig yrket innan jag sedan kom tillbaka. Jag arbetade i en
församling nära Stuttgart så jag kunde ha familjen nära hela tiden. Sedan kom vi tillbaka och jag
började arbeta här.
En parentes i arbetet kom då jag år 1995
åkte till Kongo. Jag blev utsedd till ledare
för ett flyktingläger i östra Kongo. Det var
fråga om flyktingar från inbördeskriget i
Rwanda som kommit över gränsen. I det
lägret där jag arbetade fanns det 200 000
människor och jag var ledare för lägret för
en tid av ett halvt år. Det var en tuff tid.
Lägret låg mitt i djungeln, alla bodde i
hyddor som de hade byggt med hjälp av
plast och presenningar, Vår uppgift var att
dela ut mat och se till att de hölls vid liv.
Det var en otroligt lärorik tid. Man såg nog
Ledarteamet i Kimumbalägret 1995
också många ganska grymma saker också.
För att få en bild av lägrets omfång är det ungefär som att säga åt alla c 200 000 Åbobor att de
skall packa ihop sig och kampera så gott det går på båda sidor om Aura å på ett område mellan
slottet och Domkyrkan. Jag blev nog mycket imponerad av hur de själva hade organiserat allt där.
De här människornas attityd var något som vi alla kunde lära oss något av, hur positivt de såg på
sin framtid fast det nog nästan var otänkbart att de skulle kunna flytta tillbaka och fortsätta med
sina jobb i Rwanda. Många var välutbildade och det var tragiskt att se dem gå sysslolösa i lägret.
Situationen hade uppstått under motsättningarna mellan de stora folkgrupperna Hutu och Tutsi i
Rwanda. Under historien har de turvis förföljt varandra och den här gången var det hutuernas tur
att fly i massor. En miljon hutuer kom till Kongo, en del flydde till Tanzania. Ganska länge höll jag
kontakt med dem. Men jag har hört att det var en våg av våldsamheter som senare sköljde över
lägret och nu har jag ingen aning om var dessa människor finns. Jag höll i början kontakt med dem
via Röda Korsets post eftersom de den vanliga vägen tog tre månader för posten att komma fram.
Thomas: Jag kommer ihåg att du berättade att du också där höll föreläsningar.
Lasse: Där fanns människor som hade studerat på universitet. Det var väl jag som sedan grundade
vårt lilla “flyktinguniversitet”. Det fungerade så att vi turvis höll föreläsningar om det man ville tala
om - lite i Waldorfstil. Det skedde på franska, franska var deras språk. Myndigheterna hade

förbjudit allt som kunde leda till något slag av beständighet och permanens. All undervisning var
egentligen förbjuden, men det här gjorde vi på lördagar då arbetet tagit slut. Det var av stor
betydelse för de unga flyktingarna att åtminstone få en fläkt av det studieliv de vant sig vid på
olika universitet i världen, inte bara i sitt eget hemland.
Men tragiskt var att det i lägret fanns 40 000 barn utan föräldrar. De hade förlorat sina föräldrar
då de flydde, ofta på natten. Familjerna splittrades och så. Ganska ruskiga saker.
Jag kom sedan hem till Finland på Valborgsmässoafton. Första maj grävde jag i potatislandet på
vår gård och kände att det började göra ont i magen och febern steg kraftigt. Jag blev sedan
intagen på sjukhus och låg isolerad i rummet där. Läkarna visste inte först vad det var, de trodde
att det var malaria. Efter några veckor kom de på att det var en amöba som fanns i levern.
Nuförtiden har jag nog inga sviter av det mera men jag var nog i så dåligt skick att jag var nära att
dö då.
Hela Kristensamfundet är i sig också mycket formstarkt. Ritualen är faktiskt gjuten kan man säga.
Man kan inte briljera med den utan den är vad den är. Om man då har en liten känsla för språk
märker man då lätt hur samma text kan måla upp olika landskap när man byter språk. Om man till
exempel firar gudstjänsten på finska eller på svenska så sker det i samma rum och samma form
men ingredienserna blir annorlunda. Det är det som är så spännande. Det här märker man då man
arbetar med ritualen om och om igen.
Thomas: Det talar då till olika skikt i människan menar du? Hur mycket tycker du då att det talar
till känslan? Vad är det som är avgörande i det här fallet?
Lasse: Jo, det talar till olika skikt. Men känslan är ganska mycket just vad den enskilda människan
själv lägger in i det. Jag tror att prästens uppgift inte är att skapa känsla utan att ställa ett kärl i
rummet och varje människa får sätta vad den vill in där. Den eventuella känsla som uppstår borde
uppstå i var och en oberoende av prästen men prästen skall inte stå i vägen för det heller. Prästen
är inte den som skall säga vad man skall känna. Känslan behöver inte alls vara likadan för
deltagarna. Prästens uppgift är att, så objektivt som möjligt ställa fram kärlet, eller instrumentet.
Sedan får var och en fylla kärlet med sina ingredienser, toner, känslor och tankar.
Thomas: Ja. Jag tänker på att vi någon gång har talat om musiken i Människovigningens handling
så känner jag mycket väl igen det du nu säger. Du sade att musiken antingen borde vara mycket
modern eller så mycket gammal. Barock och romantik hör inte riktigt hemma här.
Lasse: Just det, för det finns så mycket känsla i dem så att musiken i värsta fall kan ta över och
objektiviteten då försvinna. Då är det någon annan som lägger in en känsla där och så blåser det
liksom upp sig.
Thomas: Det är ju inte fråga om filmmusik precis.
Lasse: Nej, inte det. Det jag försöker lägga vikt vid är att språket skall vara så fritt från mina känslor
som möjligt.

Thomas: Jag minns att vi någon gång talat om att en präst egentligen har hand om ytterligheterna,
det goda och det onda.
Lasse: En präst är ingen psykolog. Psykologin har sin egen uppgift, läkarvetenskapen också.
Prästens yrke handlar mest om sådant som egentligen inte finns. Litet skämtsamt kan man säga att
prästens arbetsfält inte är människor utan arbetsfältet är “änglar och djävlar”, alltså de
översinnliga krafter som kan få oss påverkade på olika sätt. Läkare, psykologer och terapeuter
jobbar mera direkt med människan. Det här kan upplevas som litet skrytsamt om man vill, men
egentligen är det nog på det här sättet. Om en präst går in och blir terapeut blir hon eller han ett
slags kvacksalvare. Det här skall en läkare eller terapeut göra. Rudolf Steiner sade att en människa
regelbundet i sitt liv borde konsultera två yrkeskategorier. Å ena sidan borde man ha regelbunden
kontakt till en läkare eller terapeut och å andra sidan en präst. En läkare kommer från födelsens
port in i människans liv, ser på människan från det hållet och försöker understöda och upprätthålla
livskraften, barnakraften. Prästen kommer i sin tur människan till mötes från dödens port och ser
människans liv från det perspektivet. Om man har de här två som regelbundna samtalspartners så
då är man i goda händer. Men hur många har det så här, vem har till exempel en egen läkare idag?
Man får ju berätta hela historien om sitt sjuka knä på nytt för varje läkare man träffar.
Thomas: Antroposofin i allmänhet bär ju nog i sig ett stort intresse för människan och människans
utveckling på alla plan.
Lasse: Visst gör den det. För mig som präst är antroposofin min verktygsback. Där finns alla
verktyg, skruvmejslar och hovtänger och allt man kan tänka sig. Utan det skulle jag inte kunna vara
präst i Kristensamfundet. Jag måste ha antroposofin med mig, annars skulle jag vara en rätt så
kufisk typ. Många antroposofer har litet svårt med prästerna eftersom man inte riktigt vet vad de
är för några och vad de nu sist och slutligen håller på med. I mitt yrke som kristen präst
blir antroposofin den vetenskapliga sidan av mitt arbete. Den skall stå för skärpa, klarhet och
perspektiv och kräver ett livslångt studium i ständig dialog med alla andra fenomen i vår
omvärld.. Hur man sedan i praktiken gör det hela är upp till varje präst, man får göra så gott
man kan.
Thomas: En annan sak är väl också att arbeta som själasörjare. Präster gör också det? I det arbetet
rör man sig väl en hel del i mellanskiktet.
Lasse: Rudolf Steiner talar ju väldigt ofta om prästerna som själasörjare. Jag har ju att göra
med fria, självständiga individer som tar sinaegna steg. Mitt arbete är kanske mera att visa på
de icke-sinnliga krafter och kraftfält som får oss att tänka och handla som vi gör. Det låter litet
sagoartat att säga så här men så upplever jag det nog, det kan hända att det rentav har att göra
med min barndom.
Thomas: Vi talade någon gång om din bok #We Too och då var det fråga om att man som präst
ofta samtalar med människor som har problem av olika slag på det själsliga planet.

Lasse: Ja, där kommer själasörjaren in i bilden, men en präst får ändå inte bli alltför mycket
terapeut för då stiger man nog över ett slags gräns och blir en klåpare. Jag måste naturligtvis ha en
stor känsla för den jag har framför mig. Innerligt så borde den kristna prästens ansats vara att
komma från korsets sida, så att säga, inte från den leende Buddhas sida. Mot korset är vi ju alla på
väg. Eftersom vi lever här så kommer vi en gång, oberoende av religion, att möta det där korset
och därför kommer prästen från det hållet.
Thomas: Man kan då säga att prästen som själasörjare inte bearbetar traumor utan man serverar
då en renhet istället för att gräva i det själsliga.
Lasse: Ja det är det jag menar.
Varje gång jag har ett samtal med
någon borde korset alltid finnas
bakom mig, utan att jag
nödvändigtvis talar om det. Det är
bara ur det perspektivet som det
heliga i en människas hela biografi
kan skymta fram. Om den jag
samtalar med har svårigheter med
sina saker just nu så borde jag, utan
att använda pekfingrar, känna att
det är från korsets sida vi nu talar.
Du är på väg mot korset oberoende
av om du är glad eller sorgsen. Det
Språkföredrag i Seinäjoki
är det det handlar om: det heliga
innan du föddes, det heliga medan du lever här, det heliga när du gått hädan. Alfa och Omega.
Thomas: Som präst kanske man inte heller har så långvariga samtalskontakter, eller hur är det?
Bikten är ju en avgränsad händelse.
Lasse: Många människor tror att man stärker sitt jag då man går till gudstjänsten, men det är inte
så att Människovigningens handling skulle vara det stora jag-sakramentet. Människovigningens
handling är egentligen ett Vi-sakrament. Jag-sakramentet är bikten. Där stärker man sitt jag.
Bikten är ju en mycket intim händelse med bara två personer närvarande. Då man sedan har stärkt
sitt jag via bikten kan man gå med en ny självkänsla gå in i det som är ”Vi”. Jag tror det var den
nyss avlidna prästen Johannes Lenz, som talade starkt för biktsakramentet och undrade över
varför folk alltid är så sammanbitna när de samlas till gudstjänst. Vi är ju på väg in i en ”Vi-fest”!
Kaffet efteråt är ju sedan en helt annan sak. Senast då pratar man ju glatt med varandra.
Thomas: Du blev inte lärare i steinerskolan men du har ju ändå arbetet som lärare både i det
militära där det också gällde att leda, men också här inom Kristensamfundet. Du föreläser ju också
nu, säkert också i övrigt men också i predikningarna.

Lasse: Ja, jag besöker nog olika ställen, barnträdgårdar och skolor. Sedan har jag ordnat musikläger
på Gotland med över 80 ungdomar från olika länder och så har jag ordnat seglingsläger i form av
ungdomsläger efter skriftskolan. I 15 år höll jag på med det.
Jag har tyckt om att undervisa. När man nu är 78 år, vilket jag nu är, är det roligt att någon ännu
frågar om man kan komma. Det är ju inte fy skam alls fast man nu drar samma vitsar hela tiden,
ännu tycks någon vilja höra dem.

Steinerskolans lärarkår, 60-talskarneval, c 1998

Thomas: Du har också skrivit mycket. Nyligen har du givit ut två böcker. Du har också översatt en
bok från svenska till finska som var en verkligt imponerande bedrift. En fenomenal översättning!
Det gäller en dagbok från en resa till Kina 1769–70 med Ostindiska Kompaniet. Båtresan beskrevs
och också sånger som sjöngs hade du översatt med alla rim och också med rätt känsla för
sjömanslivet. Du seglar ju själv, känner till det väl och har en stark känsla för det.
Lasse: Översättningen har jag fått beröm för, också av litteraturmänniskor. Det var så roligt att
översätta den. Att dyka in i den tidsperioden, för 200 år sedan var en stor upplevelse. Jag har
någon gång tänkt att det skulle vara roligt att skriva en roman, novell eller ett skådespel ut ifrån
det boken beskrev.
Jag översatte då till ett språk som inte var mitt modersmål. Då jag också skriver på tyska och
skickar det till Tyskland görs nog inte många rättelser i texten, vilket jag också är nöjd över. Sedan
har jag skrivit en hel del artiklar också.

Thomas: Före jag kom hit idag tog jag fram dina böcker Contrapunctus och #Wee Too Och slog
upp dem för att se om jag där skulle hitta något att ta med sig hit. I #We Too var den första
mening som träffade mina ögon den här: ”Det mest typiska för människan är sökandet efter
mening”. Det gäller då ytterst sökandet efter meningen med sitt eget liv.
Lasse: Ja, sökandet efter mening är det
som är kärnan i oss människor. Inga andra
levande väsen ställer frågan: “Vad är
meningen med mig?” Det är just den
frågan som blir den mest intressanta då
man tänker på sitt eget liv men också då
man har att göra med barn eller andra
människor som man försöker hjälpa. Vi
ställer frågan trots att vi kanske aldrig
skulle få ett svar. Då jag har hållit mina
kurser har jag ofta bett deltagarna att
föreställa sig att de skall hålla ett
begravningstal över någon. Vad skulle de
säga då? Svaret blir ofta en uppräkning av
vad den döda gjort i yrkeslivet, hobbyer
och sådant. Men vad händer om vi ställer
frågan: ”Vad var det han innerst inne ville,
fast han kanske aldrig gjorde det?” Om vi
lyckas ringa in den frågan kommer vi att
hålla världens bästa begravningstal. Det är
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skört, rörligt och undanglidande – och
levande. Det utgör på något sätt kärnan,
melodin i livsvandringen och den får vi inte förbise trots att målet kanske aldrig nåddes. Hittar vi
detta som begravningstalare har vi nog träffat mitt i prick.
Thomas: Det jag sedan såg i Contrapunctus var ”Mycket av hindren i våra liv beror inte på hindren
i sig utan på den (ofta felaktiga) bild vi har av oss själva och våra möjligheter.”
De här sakerna har att göra med varandra, tycker jag. Om man nu skulle vara på väg att hitta
meningen med sitt liv så har man ju då en ”rätt” bild av sig.
Lasse: Fortsättningen på meningen i boken är ju att det kan vara föräldrar eller lärare i skolan som
med sina ord, som ofta har upprepats, har fått oss att tro på deras åsikt och bedömning. Detta är
ofta tragiken i våra liv, att den innersta klangen i våra liv ute riktigt har fått gensvar utifrån. Det
kan ha kommit någon som har skadat den ganska illa och då har vi upplevt att livet har börjat
”skorra”. Då uppstår just dessa skenbilder som gör att vi tror att vi är på ett visst sätt. Vi kan låsa
oss i ”Jag är ju sådan här”, men egentligen är det inte alls så.

Thomas: Det finns ju tragiska fall då till exempel en pappas förväntningar på sin son styr sonens
liv.
Lasse: Ja, det är ju det klassiska, men jag tror nog att vi alla är offer för det här, mer eller mindre.
Om vi sedan själva har gått i väggen några gånger blir vi så rädda att självbilden liksom blir en ond
fe, något som inte finns i verkligheten och inget som har pressats på oss. Något har gått i baklås
och vi har ett inre ansikte som hela tiden stirrar på oss och inget är bra. Det här är något som vi
skapat själva, och det speglas i den yttre världen. Det kan komma utifrån men det kan också
komma från oss själva. Det blir lätt så att vi ser oss som något slags fixare eller så är vi ett offer.
Dessa är de klassiska rollerna; den överaktiva och sedan rollen som offer. Att uppfatta sig som
offer är en mycket lömsk villa. Det är ofta man själv sätter sig i den positionen.
Jag har ju verkat i femton års tid som lärare vid prästseminariet i Hamburg och min käpphäst har
ofta varit att antroposofins största gåva till mänskligheten är dess strävan att glänta på porten till
födelsen och samtidigt försöker den glänta också på dödens dörr. Den försöker orientera sig i båda
landskapen. Då jag har att göra med tänkande, både religiöst och vetenskapligt intresserade
människor som inte direkt har med antroposofin att göra så märker jag att de endast räknar med
det som sker mellan födelse och död. Allt det andra uppfattas som mer eller mindre fria fantasier
och spekulationer. Antroposofins största gåva är nog att den på allvar försöker kartlägga vad det
finns utanför det jordiska livets gränser. Som själasörjare har det här varit till enorm hjälp. Klart att
man kan tala om det också, men det räcker att jag själv utgår ifrån att den jag samtalar med har
ett liv som sträcker sig litet utanför det jordiska.
Det är inte givet att personen ifråga ser det inte
och inte jag heller. Men detta tänkesätt öppnar
för nya perspektiv över ett människoliv.
Att föra fram detta har varit min huvudsträvan
som lärare i Hamburg. Inte med tvärsäkerhet,
det handlar mer om en sökande attityd. Detta
kunde det finnas litet mer av inom antroposofin
också. Det räcker inte med att konstatera:
”Steiner har sagt att... och alltså är det så” –
utan där tror jag att min bananskalsmetod inte
varit så dålig, den har gett åtminstone mig en
säkrare grund att stå på.
Antroposofin skulle må bra av en större
experimentlusta och samtidigt lekfullhet. Den är
ju ingen religion, utan en vetenskap – om
anden. Det ställs höga krav på den: vetenskaplig
skärpa och exakthet när den tar sig an alla höga
och låga fenomen vi möter i vår värld. Men vi
får inte heller glömma den andra sidan. De
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flesta berömda vetenskapare har också haft en

mer eller mindre dold bisyssla: de har målat, spelat cello, skrivit dikter, dansat...
En sak som blivit litet av mitt signum är att försöka se på alla skapande livsprocesser som en båge,
där man börjar högst upp, går nedåt till mitten och sedan upp igen. Det må vara ett människoliv,
et projekt, en lektion i skolan eller något annat vi gör, med en början och ett slut. Allt börjar i sol
och ljus som sänker sig för att gå i närkamp med mörk materie som bjuder motstånd.- Så uppstår
ett dymaniskt samspel dem emellan och så slutar allt i genomlyst förvandlad sol igen.

Detta processtänkande har till och med ett fint namn: det kallas Theorie U. Professor Otto
Scharmer vid MIT, Massachusetts Institute of Technology i USA har lanserat den. Han reser över
hela världen och blir berömd men jag påstår själv med ett smil att jag har hittat på teorin före
honom, faktiskt redan som barn. Men det vet professor Scharmer inte om.
Thomas Dahlström
I samtalet hänvisas till boken ”Vägröjare”.
Bekanta dig gärna med boken på adressen:
https://vastnylandskakultursamfundet.fi/sv/bocker/vagrojare/

