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I år kom den omsider ut: Morgen ved midnatt, 
Kaj Skagens monumentale biogra/ over den 
unge Rudolf Steiner. Boken tok år å fullføre for 
Skagen, og rommer langt mer enn en ordinær 
livsfortelling. Steiners visjonære antroposo/ 
fengslet Kaj Skagen i hans ungdom, og fascina-
sjonen han opplevde fungerer som en drivende 
puls i boken. Den er skrevet av en tidligere til-
henger, som er frafallen nok til å se hovedperso-
nen delvis utenfra, men samtidig ikke mer enn 
at en ulmende hengivenhet, som holder varmen 
i et verk med et fotnoteapparat stort nok til to 
fulle doktorgrader, gir boken en særegen nærhet 
til sto0et. 

De to grundigste kritikerne som har likt bo-
ken, Trond Berg Eriksen i Dag og Tid og Kjetil 
Korslund i Vårt Land, trekker frem en detaljrik-
dom ved Rudolf Steiners samtid i boken som en 
særlig gevinst – for den som tar seg tid til å lese 
dens nærmere tusen sider. Den tysk-østerrikske 
verden mot slutten av det +1. århundre var en 
høyoktan-periode i kulturhistorien, som Mahler, 
Nietzsche og Freud sprang ut av, for bare å nevne 
noen ganske få. Disse store strømningene er med 
i Morgen ved Midnatt, sammen med et mylder 
av mindre kjente skikkelser, som presenteres i 
poengterte og virkningsfulle passasjer som dette:

«Blant disse husløse sjelene var Steiners 
kamerater fra realskolen, Josef Köck og Emil 
Schönaich. Köck var en introvert drømmer 
med brennende idéer han ikke med kniven på 
strupen kunne sette ut i livet, som han derfor 
kastet bort som konduktør med hemmelig dik-
terkall, før en togulykke ga ham nervesjokk og 
sendte ham i pensjon før tiden; Schönaich vis-
net bort av gammel kjærlighetssorg i det 2erne 

Troppau, hvor han levde av å skrive meningsløse 
anmeldelser av lokale lystspill i en provinsavis.» 
(MVM, s. +-1).

Det er lett å merke at forfatteren av denne 
sakprosaen er skrevet av en skjønnlitterær for-
fatter, mest kjent for ungdoms- og hippieroma-
nen Barføtt gjennom Europa (+13.), den i sin tid 
voldsomt omdiskuterte Himmelen vet ingenting 
(+1..), der en forlagsredaktørs selvmord er me-
tafor for litteraturens undergang i kommersialis-
mens epoke, og den bredt anlagte Hodeskalleste-
det (+11-) som forteller om Europas siste dager. 

Men ikke alle anmelderne av Morgen ved 
midnatt var like fornøyde. Espen Søbye i Mor-
genbladet og Henrik Keyser Pedersen i Klasse-
kampen latterliggjorde prosjektet i store oppslag. 
Så misvisende var boken omtalt i disse anmeldel-
sene, mente Skagen, at han gikk inn i feider med 
begge i deres respektive aviser. Hans påstand var 
at det var selve temaet som provoserte: Man skal 
ikke skrive seriøst om Rudolf Steiner, han hører 
hjemme i åndshistoriens skammekrok, i plassen 
reservert for de siste dagers hellige og våre dagers 
svermeriske vaksinemotstandere. I sin siste re-
plikk opplyste Keyser Pedersen at han ikke ville 
skrive mer eller lengre, for ikke å gi inntrykk av 
at Skagens bok var betydningsfull.

Morgen ved midnatt har også rukket å irritere 
meg selv, på den korte spaserturen fra musikkpa-
viljongen i Bergen, der 4ybussen stanser, til Ska-
gens leilighet i Fjellsiden rett ovenfor Domkir-
ken. For den tykke boken tynger i skuldertasken 
så jeg stadig bytter arm. 

Skagen selv – med sin sedvanlige evne til å 
poetisere sine skildringer – forteller om sin 4yt-
ting til Bergen mens han viser meg rundt i lei-

Steiner er inspirator til en bevegelse som gjennom mer enn 
et århundre har skapt rundt ti tusen institusjoner i alle 

verdensdeler.
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ligheten. For snart førti år siden kjørte han ut av 
den den mørke natten over Hardangervidda og 
skvatt til da frontlyktene på varebilen lyste opp 
de hvitmalte trehusene i byen samtidig med at 
hjulene tok til å knatre mot brosteinene i gaten.

M!" #$%!& %'"!(
Jeg hadde egentlig tenkt at dette måtte jeg i hvert 
fall ikke spørre om, for det blir for platt. Så da gjør 
jeg det uansett. Hvorfor tusen sider om Steiner?

Hvorfor ikke? Steiner er inspirator til en be-
vegelse som gjennom mer enn et århundre har 
skapt rundt ti tusen institusjoner i alle verdens-
deler. Steinerskolebevegelsen er verdens største 
ikke-religiøse og ikke-statlige pedagogiske ret-
ning. I tillegg /nnes det antroposo/ske sykehus i 
mange land, banker, hjem for psykisk funksjons-
hemmede, landbruksvirksomheter, høyskoler, 
etc., etc. I Norge er denne bevegelsen med sitt 
hundretalls skoler og barnehaver og andre prak-
tiske virksomheter en av de viktigste frivillige 
organisasjoner overhodet. Og Steiner har spilt 
en viktig rolle i norsk åndsliv som inspirator 
for en rekke kunstnere og intellektuelle helt fra 
Garborg-miljøet til Bjerke og Bjørneboe. Så bare 
av disse ytre historiske grunner er Steiner viktig. 
Men i tillegg kommer at han i nyere tid er den 
fremste representant for en esoterisk og /loso-
/sk idealistisk strømning som går helt tilbake til 
oldtiden, og alltid har spilt en rolle i vårt åndsliv, 
men som nå dyrkes mest i marginale miljøer, 
slik at det er nesten umulig å forklare hvordan 
Steiner tenker uten å trekke inn hans forutset-
ninger i tysk idealisme og goetheisme fra tiden 
rundt +0**, og i esoterikken generelt. Det tar tid 

og krever plass. Dessuten er boken ikke bare en 
fortellende biogra/, men også en verkanalyse. 

Boken er imponerende på alle måter, og Stei-
ner blir en larger than life-skikkelse i den. Det gjør 
at man tenker: en mann med Kaj Skagens intellek-
tuelle kapasitet. Tenk om han for eksempel hadde 
skrevet om Wergeland på samme måte. Da hadde 
vi hatt en de!nitiv behandling av norsk selvsten-
dighet, norsk ånds- og kulturliv på "#$$-tallet, i 
tillegg til en behandling av Wergeland som poet og 
nasjonal-visjonær tenker. Kunne du ha gjort det?

Kanskje. Antagelig. Hvis jeg hadde hatt sam-
me fascinasjon for det som jeg har for Steiner. 
Men jeg må fullføre det jeg var i gang med å si. 
Bokens størrelse henger også sammen med at jeg 
måtte «glemme» mitt tidligere kjennskap til Stei-
ner og hans verk og nærme meg sto1et som om 
det var helt nytt for meg. Dermed ski2et arbeidet 
karakter fra å skulle være en «lærebok» om Stei-
ner til å bli et helt personlig, samtidig idémessig 
og litterært prosjekt utenfor full kontroll.  Det ble 
ikke lenger mulig å opprettholde ferdige rammer 
for tid og format. Jeg måtte forstå Steiner. Og si-
den Steiner begynner med Goethe, som pur ung 
redaktør for en ny utgave av hans naturviten-
skapelige skri2er, måtte også jeg begynne med 
Goethe. Det tok meg to år å bli kjent med Goet-
hes biogra/, morfologi og farvelære. Underveis 
oppsto naturligvis spørsmålet om hvor Goethe 
/kk sitt raseri mot Newton fra, og langsomt ar-
beidet jeg meg inn i en forståelse av disse 3erne 
tider og sammenhenger. Du kan si at jeg gikk 
til fots gjennom den unge Steiners verden, med 
mange avstikkere og opphold underveis. 

Du har en skildring i boken, når du skal plas-

Mange antroposofer leser Steiner som om han er i rommet 
og snakker med dem mens de leser, som om de tilegner seg 

en tidløs tekst.
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sere den helt unge Steiner. Over én side forteller du 
om hvordan han i !"#! ble født i den avsidesliggen-
de stasjonsbyen Kraljevec i det nåværende Kroa-
tia. Hvordan jernbanen i denne avsidesliggende 
småbyen ga innbyggerne den eneste manifestasjo-
nen på moderniteten, hver gang toget dampet inn. 
Kraljevec, skriver du videre, «var den gang en del 
av det østerriksk-ungarske Habsburgermonarkiet 
som gikk til grunne under første verdenskrig. Det-
te delvis mytologiske keiserriket hadde historiske 
røtter tilbake til middelalderen, og en selvforstå-
else som kristendommens høyborg på jorden. Det 
hadde begynt på den lange veien mot sin under-
gang i slaget ved Solferino i !"$%» – altså to år før 
Steiner ble født. Videre skriver du: «I !"#! innledet 
den østerrikske keiseren Franz Joseph konstitusjo-
nelle reformer som ga ungarerne større selvstyre. 
På den andre siden av Atlanteren raste samtidig 
den amerikanske borgerkrigen med over en mil-
lion dødsofre. […] Frigjøringen av &re millioner 
slaver i USA falt sammen med tsar Alexander 
II’s opphevelse av livegenskapet i Russland i !"#!, 
som formelt hevet seksogførti millioner russiske 
bønder opp fra å være klassi&sert som eiendom 
til å bli rettssubjekter. Darwins Artenes opprin-
nelse var kommet i !"$%, og Karl Marx arbeidet 
med Kapitalen.» Alt dette på side !!' i boken din.  
Fortellerteknisk er jo dette glimrende, det skaper 
gnister med én gang. 

Jeg tenker ikke teknikk når jeg skriver. Her 
oppsøker jeg bare den globale historiske kon-
teksten. Det er viktig å gjøre det, for Steiner blir 
o-e fremstilt kontekstløst. Mange antroposofer 

leser Steiner som om han er i rommet og snak-
ker med dem mens de leser, som om de tilegner 
seg en tidløs tekst. Jeg selv leste Steiner slik, ak-
kurat slik som en troende kan lese Bibelen. Til 
og med gode Steiner-biogra.er som Christoph 
Lindenbergs gir ikke alltid de sammenhengene 
som er nødvendige for å forstå Steiners  liv og 
verk. Særlig kan man savne den tysknasjonalis-
tiske bevegelsen i Østerrike på +//*-tallet, og av-
antgardemiljøet i Berlin på +/0*-tallet. Også den 
tyske høykulturen rundt +/** må man kjenne til. 
Mens jeg arbeidet med boken, ble det klart for 
meg at disse og 1ere andre forhold er nødvendi-
ge forutsetninger for forståelsen av Steiner, og at 
det knapt fantes lesere med slike forutsetninger. 
Dermed måtte denne horisonten inn i boken. 
Det ble etterhvert et ideal for meg at et hvilket 
som helst normalt dannet og tenkende mennes-
ke skulle kunne forstå den unge Steiner uten å 
trenge noen annen kilde enn min bok. Morgen 
ved midnatt er derfor et tilbud om en dannelses-
prosess. 

Hvordan reagerte du på en av de positive an-
meldelsene, Kjetil Korslund i Vårt Land, som sier 
at boken er fantastisk for alle som er interessert i 
tysk kulturhistorie – altså alt annet i boken enn 
hovedpersonen.

Det samme skrev vel Trond Berg Eriksen.
Også de positive kritikerne unngår Steiner, 

selv de som liker en tusensiders bok om ham?
Det er jo selvfølgelig litt spesielt. Det kom-

mer vel av at mange oppfatter Steiners antropo-
so. som aparte og uspiselig. Men denne opp-

– Denne motsetningen mellom  
positivisme og idealisme er grunnmotsetningen  

i norsk kultur.
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fatningen henger sammen med at man ikke har 
gjort seg kjent med den esoteriske tradisjonen. 
Dessuten fester man seg gjerne ved løsrevne 
enkeltheter som blir underholdende i fremmed 
kontekst. Ser man på de store linjene, blir Stei-
ner mindre merkelig. Det er typisk at han fra det 
«normale» kulturlivets side kan oppfattes som 
outrert, mens han fra esoterikeres synspunkt 
kan fremstå som altfor rasjonell. Etter min opp-
fatning er den norske antroposo-ske bevegelsen 
og særlig Steinerskolene den siste utløperen av 
en spiritualistisk eller idealistisk tradisjon som 

går tilbake til Welhaven og Marcus Jacob Mon-
rad, grundtvigianismen og folkehøyskolebeve-
gelsen på +.**-tallet, og som hadde /ere bære-
re i forrige århundre, som f.eks. A.H. Winsnes, 
Spektrum-kretsen og Conrad Englerts antropo-
so-ske elever på +0,*-tallet, frem til Arken-mil-
jøet på +0.*-tallet. Filosofen Hjalmar Hegge og 
forfatteren Aasmund Brynildsen er blant mange 
som hører hjemme her. For en rausere betrakt-
ning står også for eksempel Hans Skjervheim 

I denne strømmen i kra1 av sin antipositi-
visme. I norsk idéhistorie er det i denne strøm-



!"#$%&' ( )*+, | Side ,)

!"#$%&'('!)'*$#

ningen Steiner hører hjemme. Dens fremste 
kjennetegn er overbevisningen om at metafy-
sisk re-eksjon og indre erfaring kan si noe om 
virkeligheten. Men kanskje kan den best forstås 
i kontrast til sin seirende motsetning, som had-
de hegemoniet gjennom hele +.**-tallet, nem-
lig positivismen, som tror at både mennesket 
og samfunnet fullt ut kan forstås og styres på 
grunnlag av naturvitenskapelige fakta. Denne 
motsetningen mellom positivisme og idealisme 
er en grunnmotsetning i norsk kultur. 

Når man har sett anmeldelsene til Søbye og 
Keyser Pedersen i store oppslag i Morgenbladet og 
Klassekampen, kan man jo stusse litt. Hvorfor tror 
du boken din provoserer så enormt? 

Det mest selsomme med Søbyes og Peder-
sens omtaler var at de begge sto frem som kjen-
nere av Steiner og Steiner-litteraturen, mens 
det var helt åpenbart at begge var fullstendig 
uvitende på dette feltet. Den ene kritiserte meg 
for å legge vekt på spørsmålet om et kontinui-
tetsbrudd i Steiners biogra/, som han fant uin-
teressant, men som er det største stridspunktet 
i litteraturen om Steiners liv. Den andre trodde 
Steiner hadde skrevet (,* bøker, og syntes dette 
var litt mye, naturlig nok, ettersom tallet er sna-
rere (*. Men hvor kommer raseriet fra? Jeg ser 
disse reaksjonene på Morgen ved midnatt som 
typiske uttrykk for det som skjer når positivister 
uforvarende leser et verk oppstått innenfor den 
idealistiske tradisjonen, men uten å ha bevisst-
het om hverken sin egen eller verkets tradisjon.  

Tysk idealisme og naturvitenskapelig basert po-
sitivistisk materialisme har alltid vært døds/en-
der. Idealismen, eller den metafysiske re-eksjo-
nen, eller mystikken, var toneangivende i norsk 
åndsliv på Henrik Ste0ens’ tid rundt +1**. Noen 
har sagt at norsk åndsliv på +1**-tallet var en 
husmannsplass bygslet på den tyske idealismens 
grunn. Dette 2erne hegemoniet er selvsagt tapt 
for lenge siden. Men den idealistiske strømnin-
gen har hatt den frekkhet ikke å forsvinne. Den 
dukker alltid opp igjen. Jeg kan godt tenke meg 
en fremtidig epoke hvor den atter blir main-
stream. Idealistisk tenkning har ubrukte kre3er. 
Idémessig kan den alltid utfordre den rådende 
materialistiske retningen. Derfor virker den all-
tid provoserende på tidens akademiske prelater. 
Positivistene blir ikke krenket av troende men-
nesker, som de bare ser på som dumme. Man-
ge religiøse har dessuten gjerne tilpasset seg det 
positivistiske paradigmet, ved å si at «det jeg tror 
på, er noe subjektivt som strider mot fornu3en». 
Men en hegelianer eller en antroposof kan mene 
at fordypningen av tankeopplevelsen kan lede til 
en mystisk erfaring. Det tar noen anstøt av.

P!"#"$%&'!
Jeg har selv vært igjennom tuktritualet ved å ha 
gått på Steinerskole, med alt hva det innebærer for 
en liten gutt i sitt nabolag. Pedagogikken i Stei-
nerskolen blir jo porsjonert ut gjennom hele sko-
legangen. Er jeg blitt in!uert av Steiner gjennom 
å ha gått der, eller må man lese skri"ene og legge 

Det ble etterhvert et formgrep for meg å sørge for at et 
hvilket som helst normalt dannet og tenkende menneske 

skulle kunne forstå Steiner uten å trenge noen annen kilde 
enn min bok. Denne motsetningen mellom positivisme og 

idealisme er grunnmotsetningen i norsk kultur.
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ut på en vandring som din for å få det inn? Eller 
kommer det inn slik pedagogene håper, gjennom 
biodynamisk skolekjøkken og eurytmi?

Det høres uhyggelig ut, antroposo- smuglet 
inn i maten og gjennom alfabetisk dans. Nei, et 
genuint forhold til Steiner må man ska.e seg 
gjennom eget arbeid i voksen alder.  Men en 
steinerpedagog vil nok si at du gjennom årene 
på Steinerskolen kan ha blitt mer anlagt for å se 
noe interessant i en spiritualistisk retning enn du 
ville ha blitt på den norske statsskolen. Her er 
tanken at oppvekking av intellektet tidlig i barn-
dommen lukker tenkningen for det spirituelle. 
Derfor venter man på Steinerskolene med un-
dervisning i matematikk og presser ikke på for 
å lære barna tidlig å lese. Får man lov til å være 
barn lenge, og fullføre barndommen så å si, blir 
man mer åpen for virkelighetens spirituelle side, 
vil vel en steinerpedagog si. Men det var ikke noe 
prosjekt for Steiner å gjøre skolebarna til antro-
posofer. Han sier eksplisitt at det er skadelig for 
barnas utvikling å bli innført i antroposo- før 
de er +/. Steiner-kritikere vil vel da si at det er 
derfor antroposo-en smugles inn kjøkkenveien. 
Men ærlig talt tror jeg antroposo-sk propagan-
da er uvanlig både på Steinerskolene og i antro-
poso-ske hjem. Man skal ikke lære antroposo- 
ved å gå på Steinerskole. Men nå snakker jeg om 
hva Steiner selv sier om pedagogikken, ikke om 
dagens praksis, som jeg ikke kjenner så godt.  

Er det din kontekstualisering av Steiner som er 
årsak til at du ikke er blitt invitert til å presentere 
boken i Steiner-miljøet?

Ja, hittil har jeg faktisk ikke fått en eneste 
invitasjon fra det antroposo-ske miljøet. Da seg 
jeg bort fra Forum Berle og Cato Schiøtz, som 
arrangerte lanseringen av Morgen ved midnatt i 
Oslo. Cato er jo selv en fremmed fugl i denne 
sammenheng. Selv om han representerer om-
trent nitti prosent av antroposo-sk o.entlighet, 
har han sin dannelse fra den alminnelige verden 
og en sterk faglig base som jurist. Men selv er jeg 
ambivalent når det gjelder o.entlig opptreden. 
Jeg kan godt trives på en talerstol, men siden jeg 
bor i Bergen, sluker en enkelt opptreden gjerne 
et par dagers tid. Blir det mye av det, slites man 
ut. Så spørsmålet om hvorfor det o0sielle antro-
poso-ske miljøet ikke interesserer seg sterkere 
for en slik bok om Steiner, er mest av teoretisk 
interesse for meg. Dessuten kan det hende at an-
troposofenes interesse for boken våkner når de 
får lest den, og dét kan jo ta sin tid. Men dette 
spørsmålet leder til et annet: Hvorfor har ikke 
Steinerskole-bevegelsen tatt del i landets peda-
gogiske debatt siden Jens Bjørneboes roman Jo-
nas på +1,*-tallet? Den antroposo-ske bevegel-
sen har ikke tatt skikkelig del i o.entlig ordski2e 
på 3* år. Det er en institusjonsbyggende og prak-
tisk skapende bevegelse, men den står liksom 
med ryggen til sin samtid. Denne posisjonen er 
en dyd av nødvendighet. Bevegelsen har mange 
selvoppofrende og dyktige mennesker innenfor 
4ere felt, men nesten ingen med evne og lyst til 
å stå frem i o.entligheten. Det kan man jo også 
forstå og sympatisere med. Det er viktigere å 
få en institusjon til å fungere godt enn å mase i 

Den antroposo!ske bevegelse har ikke tatt del i  
o"entlig ordski#e på $% år. Det er en institusjonsbyggende 

og praktisk skapende bevegelse, men den står liksom  
med ryggen til sin samtid.
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avisspaltene. På den annen side kan det være at 
det antroposo.ske kjernemiljøet er seg selv nok, 
og opplever en bok som Morgen ved midnatt 
som en utilbørlig inntrengning på deres person-
lige enemerker. 

Kanskje noen også føler at boken river ned noe 
av den kontekstløse Steiner de ønsker seg? Kon-
tekst er jo skummelt. Da sier du at Steiner ville 
sagt andre ting i dag. Steiner på twitter? Det ligger 
vel en fare for avsakralisering her.

Absolutt. Men avsakraliseringens vesen er jo 
at du kan komme saken nærmere når den ikke 
er hellig og utilnærmelig lenger. Dermed kan du 
selv få en /ik av mysteriet, som ellers i sin helhet 
ville forblitt utenfor deg. 

Pål Norheim skrev følgende på Facebook !". 
april i år: «Det er dessuten tilnærmet skandal-
øst hvor stille det var i o#entligheten rundt Ska-
gens tidligere essaysamlinger, i tiårene etter hans 
rolle som Arken-redaktør. Han er en av disse få 
uavhengige intellektuelle som burde slippe å bli 
prisgitt mer eller mindre vilkårlige ideosynkra-
sier hver gang han utgir en bok. Og i mine øyne 
har han, gitt hans intellektuelle format, hans vide 
orientering og selvstendighet, vært mer uheldig 
(og gjenstand for en helt unødig dum mottagelse 
i norsk o#entlighet) enn noen annen forfatter jeg 
kan komme på i farten.» Er dette et resultat av at 
du alltid utfordrer den positivistiske strømningen 
i kulturlivet?

Ja, det vil jeg si. Men jeg forstår jo at for ek-
sempel Espen Søbye ikke orker å lese Morgen ved 

midnatt. Jeg forsøkte en gang å lese en av Søbyes 
bøker, men fant den så kjedelig at forsøket mis-
lyktes. Intellektuell og kunstnerisk sympati og 
antipati er gjerne gjensidig.  

Men han er ikke den første du har provosert. 
Med Bazarovs barn fra $%&', hvor du angrep norsk 
samtidslitteratur for å være nihilistisk, (kk du 
jo en samlet forfatter- og kritikerstand mot deg. 
Hans Fredrik Dahl gikk så langt som til å si om 
Bazarovs barn at du kjører i «brune spor». Sett i 
forhold til dette må vi vel si at kritikken du får i 
dag, er mildere?

De ville gjort det samme i dag, om de trod-
de de kunne komme unna med det. Den eneste 
grunnen til at folk som Søbye og Pedersen ikke 
griper til fascist- og naziststemplene mot Morgen 
ved midnatt, er at slik kritikk i dag slår seg selv 
ihjel om den ikke er uangripelig godt begrunnet, 
og en slik begrunnelse er de ikke i stand til å gi. 
Jeg regnet med at boken ville få noen lite velvil-
lige omtaler fra nettopp den kanten de kom. De 
store trendene i åndslivet er jo her, selv om få 
har bevissthet om dem. Men likevel ble jeg over-
rasket over at den samme hatefulle lidenskapen 
som på +01*-tallet ennå var til stede.  

Man er kritiker, leser seg litt opp på forhånd, 
og ser at Kaj Skagen har man slaktet brutalt før! 

Hovedomtalen av Bazarovs barn, først og 
fremst i Dagbladet, som var toneangivende kul-
turavis den gang, inneholdt en eksplisitt anklage 
om høyreekstremisme og vilje til å rehabilitere 
nazismens kultursyn. Dermed oppsto en kul-

Sett på avstand ligner svensk kulturliv en stadig  
pågående kjetterprosess, verre enn norsk $%)"-tall, nesten 

sovjetisk. Norsk kulturliv idag har *ere tyngdepunkter, 
mens Sverige later til kun å ha ett. Vi har *ere grupper eller 

strømninger som faller innenfor det akseptable.
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turstrid over -ere måneder som for meg var en 
overlevelseskamp, som jeg tror jeg vant. Men 
skjult av den rasende resepsjonen i o.entlighe-
ten var det en stor underresepsjon av begeistrede 
lesere. Nokså lik resepsjon som nå, med andre 
ord. 

I debatten omkring Bazarovs barn beskrev du 
norsk o!entlighet som totalitær. Det minner om 
Knausgård om Sverige. Hvordan ligger det an nå?

Med det «totalitære» i kulturlivet mente 
og mener jeg dominansen av én retning og én 
tenkemåte i de miljøer som teller innenfor aka-
demia, massemedia, litteratur etc. Jo mindre et 
kulturmiljø er, desto sterkere blir tendensen til 
det totalitære i den forstand at bare én tanke-
retning blir ført og hørt, og alle andre overhørt. 
Gunnar Skirbekk har kalt dette for lemensynd-
romet i norsk kultur. Miljøet er så lite at det bare 
er plass til én strømning om gangen. Når denne 
ene dominerende strømningen har levd seg ut, 
begynner dens bærere å falle fra, og frafallet blir 
en ny massebevegelse, akkurat som når lemen-
bestanden er blitt for stor, og hele populasjonen 
begir seg på vandring mot havet for å begå kol-
lektivt selvmord. Så tar en ny retning over, og 
hele prosessen gjentar seg. Dette slår i høy grad 
til for historien om marxismens vekst og fall fra 
+/0*-tallet til +//*-tallet. Sett på avstand ligner 
svensk kulturliv en stadig pågående kjetterpro-
sess, verre enn norsk +/0*-tall, nesten sovjetisk. 
Norsk kulturliv idag har -ere tyngdepunkter, 
mens Sverige later til kun å ha ett. Vi har -ere 
grupper eller strømninger som faller innenfor 
det akseptable. Den venstristiske retningen er 
dominerende også her, særlig i massemediene, 

men den er sterkt utfordret fra Civita- og Mi-
nerva-kretsen som er stor og like akseptert, og 
som har -ere personer som kan stå frem o.ent-
lig. Intellektuelt er høyresiden sterkere enn ven-
stresiden i dag. I den forstand er norsk kulturliv 
mindre «totalitært» enn før. Mer foruroligende 
er det at noen rådende grunnideer om liberalis-
me, multikultur og globalisering nå inntar noe 
av den samme rollen i hele o.entligheten som 
marxismen gjorde i det litterære miljøet på 
+/0*-tallet. Men det klassiske venstreorienterte 
miljøet er på vei ut for godt. I neste generasjon er 
det kanskje helt borte.

Hvorfor dominerte det mer på "#$%- og &%-tal-
let?

Fordi alle som førte ordet med autoritet, stod 
på samme linje. Alle som talte, var ikke venstre-
orienterte. Men alle som talte med tyngde, var 
venstreorienterte. De som ikke delte deres opp-
fatninger, ble enten tiet ihjel eller utsatt for of-
fentlig mordforsøk. Vi i Arken var helt utenfor 
det gode selskap. Vi opplevde å være gjenstand 
for stor aggressivitet, og ble selv aggressive.

Da Bazarovs barn ble lansert, er jeg blitt for-
talt at det gikk brutalt for seg. Skriking på møter, 
og du erklærte Faldbakken for å være en roman-
'gur.

Dette var et møte som Gyldendal arrangerte 
midt under den løpende debatten om boken. Jeg 
holdt et innlegg hvor jeg ville minne om at selv 
om Bazarovs barn var en bok med høy tempera-
tur, så bar den krasse formen frem et saklig inn-
hold, og argumenterte for det. I dette lyset var 
hverken jeg eller Espen Haavardsholm eller Knut 
Faldbakken interessante som privatpersoner. For 

Et premiss hos Houellebecq er at et samfunn ikke kan 
fungere uten en levende religion. Det enkle standpunktet 

misunner jeg ham. Det er svært sannsynlig at han har rett.



å illustrere dette sa jeg – naturligvis bevisst kon-
trafaktisk – at Bazarovs barn er en roman, og at 
både jeg selv og alle forfatterne jeg skrev om, var 
roman!gurer. Da skrek de i salen «nei, nei, dette 
er litteraturkritikk!» Men Sigmund Ho"un likte 
den nye vinklingen, Bazarovs barn var jo også 
hans barn. 

Det ble stormøte på Club !. Oppmøtet var så 
stort at en konsert med Inger Lise Rypdal i ho-
vedsalen måtte "yttes for å gi plass til den litterære 
begivenheten. Var du nervøs?

Det er klart jeg var nervøs. Dette var jo en 

kamp på liv og død. Køen gikk helt fra det som 
nå er Konserthuset og langt opp til Victoria ter-
rasse.  «Alle var der», som det heter. Dag Solstad 
møtte opp fordi han likte tyrefekting, skal han ha 
sagt. Jeg husker spesielt at jeg la merke til at Arne 
Næss var der, og utenriksminister Frydenlund. 
Men den som ikke var der, var Hans Fredrik 
Dahl, Dagbladets kulturredaktør og Bazarovs 
barns krasseste kritiker. Han var blitt spurt om 
å holde motinnlegget, men takket nei med den 
begrunnelse at etter hans mening passet litterære 
debatter best i avisspaltene, ikke i møtesaler. An-
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dre ble også spurt, men arrangøren klarte ikke å 
.nne noen som var villig til å ta motinnlegget. 
Dette visste jeg jo om på forhånd. Dermed visste 
jeg også på forhånd at jeg hadde vunnet debat-
ten. Det endte med at jeg holdt innlegget mitt, 
Instruks for en oppstigning fra helvete, en analyse 
av debatten nettopp på basis av motsetningen 
mellom idealisme og positivisme, som jeg den 
gang kalte romantikk og realisme, alene på po-
diet, foran tusen mennesker.

Slikt leven rundt temaet «litteratur» tilhører 
vel sjeldenhetene. Blant våre nye forfattere er det 
vel bare Knausgård som klarer å riste i buret på 
denne måten? Han startet jo debatt om hva litte-
ratur er, og brått var norske aviser fylt med avan-
serte diskusjoner om litteratur. Og det er vel ikke 
vanlig.

Det skjer knapt hvert tiår. Det var store ting 
rundt Hans Jæger, Sigurd Hoel, Agnar Mykle, 
Jens Bjørneboe … det hender relativt sjelden.

A!"#$%&$'#"
Det er ikke bare i dine store bøker du utfordrer den 
gjengse forståelsen av samtidsfenomener. Spesielt 
i Dag og Tid har du fortløpende kritisert debat-
tene som har gått om alt fra reservasjonsrett for 
leger i abortspørsmål, antisemittisme i Israel-kri-
tikken og innvandringssaker, til prisutdelinger og 
Syria-!yktninger. Det er et kjennemerke for din 
analyse av slike debatter at du dissekerer selve 
premissene for debattene og avdekker dogmene 
som styrer dem. Er du bekymret for vestlig kultur? 

Slik du antyder, for eksempel, i din anmeldelse av 
Houellebecqs siste bok Soumission? 

Jeg deler grunnfølelsen hos Houellebecq. 
Han er en åndelig uteligger som plutselig og 
ubedt kommer inn i det gode selskap og ser 
seg om. Han oppdager og uttrykker ting som 
er usynlige for de stuevarme, og det skaper en 
enorm provokasjon. Et premiss hos Houellebecq 
er at et samfunn ikke kan fungere uten en leven-
de religion. Dette enkle standpunktet misunner 
jeg ham. Det er svært sannsynlig at han har rett. 
Et samfunn må kanskje ha et bærende verdens-
bilde som i grunntrekk deles av et /ertall, og som 
gir basis for samliv, legitimerer livsnødvendige 
kollektive verdier og gir den enkelte motivasjon 
til liv og arbeid, selvrealisering og selvoppofrelse.  
Alle fungerende kulturer vi kjenner, har hatt en 
slik basis. Det kan se ut som om vi ikke har det 
lenger. Vår generasjon har forsøkt å skape en kul-
turell basis av selvkritikk, men selvkritikken har 
vært av en slik art at den har opphevet kulturens 
basis. Dermed består vårt kulturgrunnlag nå av å 
stille spørsmål ved vår eksistensberettigelse som 
nasjon og sivilisasjon. Vi ser vår egen vestlige 
kultur som undertrykkende og destruktiv, uten å 
ha noe annet alternativ enn toleransen for frem-
mede, førmoderne og autoritære kulturformer. 
Når vi da tenker på hvor lange åndedrag kulturer 
har, så vet vi at det som begynner nå, først full-
føres om /ere generasjoner. Om hundre år kan 
både Norge og Europa være borte i kulturell eller 
sivilisatorisk forstand.  Houellebecq setter denne 

Jeg tviler på at man kan bygge opp sosiale  
institusjoner uten en altruisme som henter sin drivkra" fra 

et overordnet livssyn. Selvrealisering på et rent  
egoistisk plan vil rive kulturen i stykker.
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situasjonen på spissen: Siden en sivilisasjon må 
ha en religion for å overleve, og siden kristen-
dommen er dødd ut og ikke lar seg revitalisere, 
tar vi islam som basis. Men i virkeligheten kan 
ikke Europa reddes gjennom islamisering, heller 
ikke gjennom den fredelige og siviliserte isla-
miseringen som Houellebecq beskriver. For slik 
han skildrer islam, nemlig som det bokens tittel 
Underkastelse antyder, vil islam i Vesten inne-
bære oppgivelse av enkeltindividets personlige 
suverenitet. Men uten slik suverenitet .nnes det 
ingen «vestlig» eller «europeisk» kultur i ordenes 
egentlige mening. I desto høyere grad blir Hou-
ellebecqs opprinnelige spørsmål etter et indivi-
duelt og kulturelt bærende verdensbilde stående.

I en VG-kronikk !". mai skriver du: «Agnosti-
ker kan jeg ikke kalle meg, for agnostisisme ser jeg 
som en hø#ig betegnelse for metafysisk dovenskap, 
eller i det minste som en selvmotsigelse.» Er det 
viktigere for deg at vi tillater åndelighet, enn at vi 
tilslutter oss en bestemt retning?

Det viktigste er beskje/igelsen med disse 
spørsmålene. Det dreier seg ikke om veien eller 
retningen, men om aktiviteten. 

Er det et savn hos folk etter åndelighet, tror du 
– også hos steinharde materialister og «positivis-
ter», som du kaller dem?

Mange mennesker klarer seg helt .nt uten 
åndelighet. Men kan samfunnet i det lange løp 
klare seg uten? Er egeninteressen en tilstrekke-
lig drivkra/ for hele fellesskapet? Verden er full 

av arbeidsoppgaver som krever uselvisk innsats. 
Lærerne i skolen, de som hjelper til på pleiehjem 
og gamlehjem, hele helsevesenet, ordensmak-
ten, sosialarbeidet, familielivet med småbarn 
– egentlig krever alt samfunnsliv en sterk moti-
vasjon. Er egennytten sterk nok for alle disse ar-
beidsoppgavene? Må man ikke også ha en indre 
motivasjon, en kallsfølelse, en lyst i plikten?  Det 
er her de forskjellige åndsstrømningene spiller 
en så stor sosial rolle. Tenk bare på hva haugi-
anismen og arbeiderbevegelsen – som også var 
en slags sekulær religionsbevegelse – førte til 
av sosial innsats over generasjoner! Alt dette er 
nå svekket og borte. Vi kan bygge opp bedri/er 
innenfor næringslivet og sikre vår egen materi-
elle livssituasjon med motivasjonskra/ hentet 
fra egennytten og kampen for tilværelsen. Men 
vi kan ikke bygge opp positivt fungerende sosi-
ale institusjoner uten en altruisme som henter 
sin drivkra/ fra et overordnet livssyn. Selvrea-
lisering på rent egoistisk plan vil rive kulturen 
i stykker. Derfor trenger samfunnet bevegelser 
som den antroposo.ske. Slike strømninger vi-
derefører tradisjonen fra haugianismen, folke-
høyskolene og arbeiderbevegelsen. Det er blant 
annet dette som gjør oss til et sivilisert samfunn.

I boken din skriver du at «snart hundre år et-
ter sin død i $%!&, har Steiner langt fra funnet fred 
i o'entligheten. Det henger sammen med at han 
fremdeles er mestertenker for en internasjonal 
og omstridt reformbevegelse, og at den moderne 

Det er en fare for at den langvarige og  
elitistiske omfavnelsen av individuell selvrealisering og 

globale verdier bereder grunnen for en gjenkomst  
av det ekstreme høyre.
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sivilisasjonen han ville reformere, stadig legger for 
dagen alarmerende symptomer på reformbehov, 
snart i form av klimakrise og snart som !nans-
krise». Har Steiner et fullgodt svar på modernite-
tens utfordringer, eller er hans bevegelse dømt til å 
være en subkultur?

Om Steiners bevegelse til syvende og sist 
vil kunne oppnå en slik fornyelse av vestlig si-
vilisasjon som opprinnelig var Steiners mål, er 
noe som bare kan vise seg i praksis. Det er på en 
måte opp til oss hva resultatet skal bli. Forelø-
big ser det vel heller mørkt ut. Kanskje ligger det 
hos Steiner og i bevegelsen et ubrukt potensial 
som bare kan komme til syne om det ble møtt 
med større ressurser, altså .ere interesserte, 
mer talent og kapital. Men dette kan man jo si 
om alt mulig. Likevel kan man ikke se bort fra 
at det /nnes kimer i denne bevegelsen som kan 
ha større innvirkning i fremtiden enn idag. Den 
antroposo/ske sub- eller motkulturen har jo nå 
med alle sine institusjoner overlevd i mer enn 
hundre år, og vil være her i minst hundre år til. 
Så Steiner har tru0et mange behov, det viser seg 
i bevegelsens bredde og utholdenhet. Men det 
er alltid en fare for at slike bevegelser stivner og 
blir dogmatiske. Kulturen trenger uansett slike 
strømninger, og man kan tenke og ønske seg at 
det kom .ere av dem.

Steinerbevegelsen gir jo svar på "ere tendenser 
mot fremmedgjøring, helt ned til at arkitekturen 
ikke skal være steril, at håndverket skal vedlike-
holdes, at både gutter og jenter skal lære å strikke. 
Hvis vi sammenligner med hippiebevegelsen, så 
hadde den bare noen få svar, som at kjernefami-
lien måtte brytes ned, og at narkotika skulle til-
lates?

Hippiene drev selvrealisering på et lavere 
nivå enn hva Steiner ville ha anbefalt. Hippiebe-
vegelsen var en antipuritansk og antipositivistisk 
reaksjon som ble selvdestruktiv gjennom forher-
ligelsen av grenseløs rus, ansvarsfri seksualitet 
og utbredt antiintellektualisme, for å nevne noe. 
Men deler av hippiebevegelsen .øt inn i Steiner-

bevegelsen på +-1*-tallet. Både teoso/ og antro-
poso/ appellerte til hippienes åpenhet for østlig 
religiøsitet, mystikk og meditasjon. 

Man snakker også i dag om «generasjon ly-
dig», at det ikke er noe opprørstrang igjen.

Tror du ikke vi får en sterk motreaksjon 
snart? Om en ti års tid? Antagelig kommer grup-
peorientering og nasjonalisme tilbake for fullt 
som en reaksjon på vår generasjons pulverise-
ring av kollektive verdier. Det er en fare for at 
den langvarige og elitistiske omfavnelsen av in-
dividuell selvrealisering og globale verdier bere-
der grunnen for en gjenkomst av det ekstreme 
høyre. Et ungdomsopprør /nner gjerne sine bes-
te saker på de eldres søppelhauger.

Hadde du ønsket en ny tid, med åndelig vek-
kelse over store lag av befolkningen velkommen?

Absolutt. Men innenfor velkjente og velprøv-
de idealistiske tradisjoner der fornu2 og frihet er 
verdsatt og praktisert. 

Jeg sørger for å få Skagens signatur i mitt ek-
semplar av Morgen ved midnatt, men jeg rekker 
ikke å lese hans hilsen til meg før jeg sitter på 
.ybussen til Flesland. «Med takk for en lang og 
interessant samtale om A2enlandets undergang/
overgang», står det. Undergang og/eller over-
gang, altså. Det er selvsagt humoristisk ment, 
men kanskje sier den lille teksten i løkkeskri2 
noe om hvorfor kritikerne hisser seg så voldsomt 
opp over Kaj Skagen: Han er usjenert nok til å gi 
seg hodestups i kast med de store og presserende 
samfunnsspørsmål, og gjør det grundig nok til at 
han ikke kan avfeies enkelt. Og attpåtil har han 
kvassere glimt i øyet enn dem. 

34$5'#6$% 7. 89:$# (f. +-;+) er medredaktør i 
Minerva. Han er sosiolog med doktorgrad fra <e 
University of Arizona og jobber som politisk rådgiver 
for Høyres familie- og kulturfraksjon på Stortinget.
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