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Gjennom ti år har det ryktes at Kaj Skagen arbeider på en nylesning av Rudolf Steiners liv, 
prosess og verk. Nå i april ble boken sluppet i regi av Vidarforlaget. Det viser seg at Skagen 
har forberedt utgivelsen over en periode på 16 år, men som det fremgår av tittelen Morgen 
ved midnatt. Den unge Rudolf Steiners liv og samtid, verk og horisont, 1861–1902, tar boken 
kun tar for seg den unge, ikke-antroposofiske tiden av Steiners liv. Det omfattende manuset 
foreligger nå som en tett satt bok på 970 sider med et omfattende noteapparat, hvor Skagen 
bl.a. diskuterer sin lesning opp mot så vel nyere akademisk Steiner-resepsjon som den mer 
tradisjonelle og sympatiske Steiner-resepsjonen. Boken sikter mot å utgjøre 
grunnlagsmateriale for en ny forståelse av den problematiske overgangsfasen i Steiners 
biografi, hvor han beveger seg fra naturvitenskap, kritikk og filosofi til en esoterisk 
åndsvitenskap. Liksom det er en problematisk overgangsfase i Steiners liv, er det også en 
tilsvarende i den europeiske selvforståelsen. I renessansen forelå det et esoterisk-gnostisk 
materiale som grunnlag og utgangspunkt for modernitetsprosjektet i Europa. Dette har blitt 
redigert bort under modernitetens fremvekst, slik at vi i dag knapt har kontekst og verktøy for 
å forstå oss selv og vår egen utvikling på et rasjonelt og ikke-reduksjonistisk vis. I Pål Espen 
Moens kommentar kommer det bl.a. frem at Skagen med sin bok bygger opp mot en ny 
forståelse av Steiners prosess fra filosofi til åndsvitenskap. (O.H. Dahl) 

 

Et livsprosjekt 

I innledningen til Metafysikk eller selvmord. Et essay om Jens Bjørneboe og 
antroposofien skriver Kaj Skagen at de to mest betydningsfulle forfattere i hans liv 
har vært Rudolf Steiner og Jens Bjørneboe. Metafysikk eller selvmord var en studie 
over Jens Bjørneboes havarerte forhold til sitt livsprosjekt. Morgen ved midnatt er en 
biografi over den unge Rudolf Steiner, det vil si perioden fra hans fødselsår 1861 til 
han fremsto som okkultist i offentligheten i år 1902, det år han trer inn i Teosofisk 
Samfunn og virker som lærer der. Det er jo slik de fleste av oss kjenner ham, som en 
offentlig virkende okkultist og som grunnlegger av antroposofien på bakgrunn av et 
brudd med Teosofisk Samfunn. 

 Rudolf Steiners navn har hatt og har ennå en dubiøs klang i offentligheten. 
Ikke tatt på alvor av akademia, men virksom som en aparte europeisk guru, gjennom 
sine skrifter, ideer og bygningsmasse for eksentriske mennesker som kaller seg 
antroposofer. Men i Norge har hans ideer hatt en ganske stor gjennomslagskraft i det 
20. århundre. Og hvis man vet hvor man skal lete finner man ham både her og der: 
fra skole-, helse- og bankvesen til økologiske bakerier og biodynamisk vindyrking. 
Plutselig befinner man seg på en bar og hører hipstere snakke om månesykluser og 



druehøsting, og man kommer over magasinartikler om bønder som ikke ønsker å 
gjøre noe stort nummer av at de graver kuhorn med møkk ned i grønnsakshaven, da 
man vet at dette oppfattes som ganske «spesielt». Og Steiner lurer i bakgrunnen av 
vaksinedebatten. Man skulle kanskje ikke tro det, men jo mer man ser etter, finner 
man Steiner overalt. Men hvem var denne mannen? 

Banebrytende biografi 

Kaj Skagen har uttalt i intervjuer at han hadde store problemer med å komme i gang 
da han på slutten av 1990-tallet bestemte seg for å skrive en «innføring i Steiner». 
Han trodde han hadde stoffet inne, men han kom ingen vei. Han måtte begynne helt 
på nytt, med å lese Steiner og det Steiner selv hadde lest, først da var det mulig å 
komme i gang. Morgen ved midnatt har på flere måte blitt et pionerarbeid, for ingen 
har noensinne lagt ned et slikt arbeide i den unge Steiners liv og virke. 

Ved lesningen av Morgen ved midnatt fremstår ikke boken som noen standard 
biografisk gjennomgang. Den er snarere en intellektuell biografi: en idéhistorisk 
gjennomgang av de idéstrømninger og åndstradisjoner Rudolf Steiner sto inne i og 
kjempet med og mot som intellektuell ung mann på 1880- og 1890-tallet. Det er blant 
annet på det idéhistoriske området Skagens bok virkelig imponerer. Og i grunn er det 
nok av biografier over Rudolf Steiners liv, fra hagiografiene til de tidlige 
antroposofene, som Skagen kaller dem, over de velvillig interesserte, til de siste års 
mer akademisk-kritiske innstillinger til Steiners livsverk som hos Helmut Zandler som 
har utgitt flere banebrytende arbeider om Rudolf Steiner og antroposofien i Tyskland. 
Det er i dette landskapet Skagen fremstiller sitt eget markante blikk på den unge 
Steiners biografi. 

 Å skrive en biografi om Rudolf Steiner byr på helt spesielle problemstillinger, 
det er det ingen tvil om. Og det helt særegne problemet er den innstillingen biografen 
selv må innta til Steiners eventuelle klarsyn som han påsto å inneha, og i den 
sammenhengen forbindelsen mellom den «unge» og «sene» Steiner, med andre ord 
forbindelsen mellom filosofen før og okkultisten etter århundreskiftet. At Skagens 
biografi handler bare om den første delen av hans liv, peker nettopp mot dette 
aspektet ved Rudolf Steiners liv, at det er først etter århundreskiftet han fremstår som 
esoteriker offentlig. På den annen side vil en ny og tydeligere forståelse av den unge 
Steiner, kunne åpne opp for en avklarende forståelse av den sene. I grunnen er det 
dette som er Skagens prosjekt. Slik forstår i hvert fall undertegnede det. 

 Ifølge Skagen finnes det ingen gode grunner for å påstå at Steiner ikke selv er 
overbevisst om sine klarsynsevner, og det fra unge år. De to andre alternativene er å 
diagnostisere ham som syk i en eller annen forstand eller at han er en notorisk løgner 
når det kommer til stykket. Ingen av disse «hypotesene» er på noen måte 
overbevisende når man betrakter Steiners liv i et overordnet perspektiv. Som Skagen 
skriver faller hans person innenfor det «normalt menneskelige», og skulle hans 
esoterikk faktisk være et svindelprosjekt, ville det i så fall være et prosjekt med 
geniale proporsjoner med de mest oppsiktsvekkende virkninger inn i vår samtid, 
kunne vi legge til. Det står selvfølgelig ikke til troende, men det er jo det man 
nødvendigvis må tro, hvis man ikke anerkjenner muligheten for klarsyn, selv om 
kritikerne heller ikke sier det rett ut: at Steiner var en løgner eller sinnssyk. Steiner er 
ennå en forargelsens mann i aftenlandenes sen-moderne krampetrekninger. 

Goethes anskuelse, romantikk og det tysk-nasjonale. 



Rudolf Steiner er i grunnen i hele sitt liv de marginale ideers mann. Det er disse 
nærmest – for oss – skjulte og glemte idé- og kulturhistoriske feltene Morgen ved 
midnatt åpner for oss. For det er ikke ved overgangen til teosofene at Steiner blir en 
«intellektuell eksentriker», for å si det noe uærbødig. Han er en filosofisk idealist fra 
sine unge år, vant til å stå alene med sine anskuelser, og ensomhet er vel et stikkord 
i formende barne- og ungdomsår. Han vokser opp i enkle kår på landet i Østerrike, 
men fremviser ganske tidlig en enorm intellektuell nysgjerrighet. Han leser Kant, 
nærmest manisk, og senere de store tyske idealistene Fichte, Schelling og Hegel fra 
sene tenår. Hans hjerte ligger i de humanistiske fag, men også naturvitenskapene er 
en rød tråd i hans liv. Han begynner sine høyere studier på den tekniske høyskolen i 
Wien på bakgrunn av farens forhåpninger om en god stilling ved jernbanen for den 
skoleflinke sønnen. Men Steiner er på leting, og følger forelesninger flere steder. 
Først og fremst er det forelesninger i tysk litteratur ved Universitetet i Wien, holdt av 
den selv marginale figuren professor Karl Julius Schröer, som gir næring til lengslene 
og drømmene for de unge menneskene som går på disse forelesningene. Schroër, 
goethe-epokens herold, med overbevisningen om at goethe-epoken var 
sivilisasjonens siste store høydepunkt i menneskehetens historie, det antikke 
grekenlands sanne arvtakere, er en biografisk portalfigur i Steiners liv. Schröers tysk-
nasjonale idealisme hadde stor betydning for Steiners intellektuelle utvikling i unge 
studentår, og Schroër skaffet ham hans første stilling: den nesten uhørte ansettelsen 
av den pur unge Steiner som redaktør for Goethes naturvitenskapelige skrifter for 
den såkalte Kirchner-utgaven. Slik blir Steiner Goethe-forsker, noe han arbeider som 
i nærmere femten år frem mot århundreskiftet. Gjennom hele sin utvikling som filosof 
og skribent på 1880- og 90-tallet, danner Goethe-arbeidet den røde, vedvarende 
tråden gjennom alle disse årene, i perioder nærmest som en personlig hemsko, som 
han selv følte det. 

En esoterisk understrøm 

I sin biografi går Skagen grundig innpå Goethes idémessige betydning for Steiner 
gjennom en slags idéhistoriske ekskurser. I Morgen ved midnatt får vi en 
dyptpløyende gjennomgang av Goethes naturvitenskapelige virksomhet og 
anskuelser. I egne underkapitler får vi utlegninger om ur-planten og fargelæren, som 
allerede på den unge Steiners tid sto lavt i kurs. I grunnen hadde Goethes 
anskuelser aldri blitt forstått, for åndsutviklingen tok en helt annen retning enn det 
umiddelbart kunne se ut som om den ville gjøre – hvis man tar goethe-epokens 
mysteriøse oppkomme av kulturell blomstring i betraktning. Men et kjennetegn ved 
den var at den forsvant like fort som den hadde oppstått. Ved Hegels og Goethes 
død i henholdsvis 1830 og 1832, dør denne romantisk-idealistiske epoken for godt, 
og 1800-tallets materialisme tar over førersetet, som Skagen skriver. Det er disse 
«tapte posisjonene» den unge Rudolf Steiner inntar på 1880-tallet, samtidig som han 
sto inne i 1880- og 90-tallets naturvitenskapelige forestillinger. 

 Goethes ideer og forskning fremviser et spirituelt orientert menneske. 
Forestillingen om ur-planten og fargelæren vitner om esoteriske grunnanskuelser. At 
Goethe var opptatt av alkymi i sin ungdom, er ofte en underkommunisert sannhet. 
Skagen er opptatt av å fremvise at disse esoteriske strømningene gjenfinnes i 
goethe-epokens idealisme; ja, at disse er blant de mest sentrale i den europeiske 
kultur overhodet. Mystikeren Jacob Böhme var ungdomslesning for Hegel. I det hele 
tatt merker vi Skagens engasjement i disse ide- og kulturhistoriske utlegningene. Det 
er ikke bare i tilknytning til teorien om ur-planten man kan snakke om en 



intensivering(steigerung). I Skagens utlegning om fargelæren for eksempel, blir stilen 
selv intensivert, og man merker den eksistensielle temperaturen Skagen har investert 
i dette lange, omfattende prosjektet han har holdt på med de siste seksten årene. 
Skagen viser til at teorien om ur-planten og fargelæren hos Goethe i grunn er er 
forvandlete alkymistiske forestillingskretser om tilblivelse, undergang og ny tilblivelse 
gjennom «motsetningens sammenfall», som det heter hos filosofen og kardinalen 
Cusanus (1401-1464). Også i den unge Steiners filosofi finnes en slik 
grunnforestilling kledd i erkjennelsesteoretiske begreper. Og dette er jo den unge 
Steiners filosofiske hovedanliggende: den erkjennelsesteoretiske «overvinnelsen av 
kløften mellom ånd og stoff, jeg og verden, subjekt og objekt», som Skagen skriver. 
Kort sagt handler det om dualismens overskridelse. Det er altså ikke bare teosofien 
som har gitt Steiner impulser for sin esoterikk, selv om nettopp teosofien var viktigere 
for den unge Steiner enn den eldre liker å si rett ut, og det av strategiske grunner. De 
som beskyldte ham for plagiat ville da få vann på mølla. Steiners brevveksling og 
vennskap over flere år med Wienerteosofen Friedrich Eckstein gir belegg for dette, 
og Eckstein var sannsynligvis en viktig læremester i esoterisk tradisjon for den unge 
Steiner. Men dette kom først til utfoldelse hos den eldre Steiner og markerer en 
underkommunisert kontinuitet i Steiners liv. 

Fra panteisme til individualisme 

Den unge Rudolf Steiner er mest kjent for sitt filosofiske forfatterskap, særlig 
Frihetens filosofi fra 1893, den bok han satte høyest i sitt forfatterskap. Det er et 
poeng også i Morgen ved midnatt, og ikke bare et gjengs antroposofisk standpunkt, 
at Rudolf Steiners filosofiske grunnstandpunkter sto fast for ham hele livet, selv om 
han beveger seg fra en mer panteistisk orientert idealisme på 1880-tallet til en uttalt 
anarkistisk orientert individualisme mot slutten av 1890-tallet.. Det er først og fremst 
språkbruken som endres. Rudolf Steiner var filosofisk sett helt fra sin første bok 
Grunntrekk av en erkjennelsesteori for Goethes verdensanskuelse, en 
begrepsrealist. En tapt posisjon også det, men han var i godt filosofihistorisk selskap 
(Aristoteles-Aquinas-Spinoza-Hegel). Allerede fra tenårene og ved lesningen av Kant 
er det et motiv å overvinne erkjennelsesteoretisk de begrensninger som Kant setter 
opp med sitt ikke erkjennbare «Ding an sich».  

Steiners erkjennelsesteoretiske grunnposisjon er at våre begreper og ideer 
faktisk griper verdens «innerside». Begreper og ideer er fenomener som tilhører 
«verdensinnholdet» i like stor grad som de mer håndfaste ting. Tenkningen fremviser 
i bunn og grunn tingenes «innerside». Det er bare den erkjennelsesteoretiske 
konstitusjonen som gjør at verdensinnholdet kommer fra to sider: gjennom 
iakttakelse og begrep. Denne filosofiske grunnposisjonen setter ingen teoretiske 
skranker for erkjennelsen, men åpner derimot for en potensiell forvandling av de gitte 
erkjennelsesvilkår. Dette aspektet gjør Skagen et poeng av også avslutningsvis i sin 
bok i sammenheng med Steiners bok Mystikken, hvor Steiner selv befinner seg i en 
kritisk overgangsfase. Også i beskrivelsen av mystikeren, som vel er et forkledd 
selvportrett som Skagen gjør oppmerksom på, finner man igjen en intensivering av 
den erkjennelsesmessige grunnposisjonen, bare i et annet språk: En beskrivelse av 
en intensivering av tanke- og bevissthetslivet inntil bevissthetsforvandlingens 
tildragelse. Skagens lesninger evner å fremskrive disse tingene uten påståelighet. 
Han viser hen til denne tanke-mystiske strømningen som Steiner aldri forlater, selv 
om den nesten kan forsvinne av syne, særlig mot slutten av 1890-tallet, hvor de 
anarkistiske uttalelsene var krassest. 



Kulturhistoriske detaljer 

En nesten tusen siders biografi inneholder en mengde elementer som det kunne 
være interessant å komme nærmere innpå, men som det ikke er plass til her. 
Spørsmålet er: hva skal man nevne? En ting kan være det utstrakte utelivet, de 
sosiale sammenkomstene og kafelivet. Både i Weimar-tiden på 1880- og første 
halvdel av 1890-tallet, og senere i Berlin, kommer Steiner i kontakt med mennesker 
og intellektuelle miljøer av forskjellig art. Skildringene av dette intellektuelle liv i 
Tyskland før århundreskiftet er interessant lesning i seg selv, kanskje særlig 
beskrivelsene av de moderne miljøene i Berlin før og rundt århundreskiftet med 
Friedrichshagen, en landsby like utenfor Berlin, som et omkretspunkt. Et særlig trekk 
hos Steiner slik Skagen beskriver det, er betydningen av menneskemøter for 
Steiners intellektuelle liv. Det er for eksempel et møte med den famøse søsteren til 
Nietzsche som er det faktiske utgangspunktet for Steiners beskjeftigelse med den 
mer berømte brorens filosofi. I det hele tatt er balladen om enkefru Förster-Nietzsche, 
Nietzsche-utgiveren Fritz Kogel og Rudolf Steiner, som Förster-Nietzsche ville ha 
som ny utgiver av den paralyserte Friedrichs verker, en kostelig beskrivelse av 
menneskelig dårskap og livets absurditet, som når sitt høydepunkt i det Koegel truer 
Steiner med duell! 

 En mengde slike fascinerende detaljer, anekdoter og personligheter finner 
man i Morgen ved midnatt. Den begersvingende Otto Erich Hartleben, den 
vandrende poeten Elske Laske-Schüler, anarkisten og pederasten John Henry 
Mackay og en rekke andre eksistenser som har forsvunnet inn obskuriteten, der jo de 
fleste av oss ender opp. De små glimtene vi får fra brevvekslingen mellom de unge 
og drømmende vennene til Steiner fra høyskoletiden, er betegnende i så måte, men 
blir i Skagens bok forvandlet til sympatiske og melankolske minneblanketter over 
forskuslede liv. 

Innlevelsesevnen i andres tankeverdener.  

Et av de gåtefulle fenomenene ved Steiners liv er hans evne til entusiastisk å leve 
seg inn i tankeverdener som man umiddelbart skulle tro sto langt fra hans egen, og 
forkastelse av andre som man skulle tro sto nærmere han selv. Hans til tider 
lovprisning og forsvar for en biolog som Ernst Haeckel poengterer dette. Men det er 
en lovprisning som samtidig tar forbehold når man ser nærmere på tekstene Steiner 
skrev. For det underliggende, nesten skjulte anliggende for Steiner, er at den 
materialistisk orienterte naturvitenskapen inneholder aspekter som har mer 
fremtidspotensiale i seg enn den idealismen som Steiner i ytre forstand kanskje sto 
nærmere. Her har Skagen gjort et fortjenestefullt arbeid ved å forklare hvorfor en 
idealist som Steiner kunne føle at han stilte seg mer på linje med 
naturvitenskapsmenn som Darwin og Haeckel på 1890-tallet. For det var ikke så mye 
resultatene, som den naturvitenskapelige erkjennelsesholdning som ligger til grunn 
for Steiners identifisering med naturvitenskapen, det dreide seg om. Ikke uten grunn 
har Frihetens filosofi undertittelen Sjelelige iakttakelsesresultater etter 
naturvitenskapelig metode. Det er en erkjennelsesholdning som ikke regner med en 
metafysisk hinsidighetsverden utenfor erkjennelsens rekkevidde, men som heller ikke 
på forhånd setter opp tankemessige skranker for seg selv. 

Bak dødens terskel: en nøkkel til biografien. 



I den sammenheng er det interessant å trekke frem en i hvert fall tilsynelatende liten 
detalj fra Rudolf Steiners biografi. En mulig nøkkel til forståelse av den unge Rudolf 
Steiner. Kaj Skagen gjør oppmerksom på det sted i Steiners selvbiografi – skrevet på 
dødsleiet i 1924/1925 – hvor han så å si letter på sløret til sitt klarsyn i en selvbiografi 
som er praktisk talt «støvsuget» for okkulte beskrivelser. Men på et sted gjør han et 
unntak, og Skagen har gjort et poeng av disse utypiske skildringene fra 
selvbiografien Min livsvei. Gjennom livets tilskikkelser kommer Steiner i kontakt med 
to familier – men med flere års mellomrom – hvor begge fedrene har trukket seg 
tilbake fra verden, men har sine privatstudier i naturvitenskaplig tenkemåte. Snart dør 
disse mennene, uten at Steiner har truffet dem direkte, men Steiner kan nå med sitt 
klarsyn følge dem bak dødens terskel. Det er Steiners overraskende påstand at de to 
avdødes naturvitenskapelige studier gjør det lettere for disse sjelene å orientere seg i 
den åndelige verden etter døden, selv om nettopp konvensjonelle religiøse 
forestillinger sto dem fjernt.  

Skagen mener at disse opplevelsene fra denne tiden nettopp utgjør et skille i 
Steiners biografi. At man kan spore en overgang fra mere tradisjonelle idealistiske 
holdninger, til en mer krass radikal individualisme, hvor naturvitenskapen er et uttalt 
forbilde. At det nettopp er disse klarsynte opplevelsene som gjør også Steiner til 
modernitetens talsmann, til et menneske som våger å undertrykke sine mer naturlige 
impulser og holdninger, og tør å satse sin egen identitet nærmest i en eksistensiell 
erkjennelseskamp med livet som faktisk innsats, men hvor den mulige gevinsten er å 
realisere en annen, høyere bevissthet. Det er fristene å tenke at nettopp det naturlige 
klarsynet paret med en usedvanlig intellektuell intensitet og orienteringsevne, er en 
nøkkel til en forståelse av Steiners intellektuelle, for ikke å si spirituelle utvikling, som 
umiddelbart kan se noe merkverdig ut med tanke på hans kritikks typiske bevegelse 
mellom lovprisning fulgt av krass avvisning, før det til slutt ender en med mer 
balansert vurdering, om det enn gjelder Nietzsche, Haeckel, Hartmann eller andre. 
Det betyr med andre ord at klarsynet sto under forvandlingens lov for Steiners del. 

 Men hvis man ikke kan akseptere et slikt klarsyn, eller forholde seg til det som 
en mulighet, ender man opp på typisk akademisk vis med å skrive en biografi som 
den Helmut Zander har skrevet, hvor Steiner fremstår som en dubiøs figur, med en 
betenkelig moralsk karakter. Interessant i den sammenheng er at vi i underkapitlet 
«kroppens vaghet» i Morgen ved midnatt, kan lese om Steiners glemskhet og 
manglende evne til å levere stoff i tide, selv om han på tro og ære lover at han skal 
levere «innen tre dager», mens sannheten er at det kunne ta månedsvis, for ikke å si 
flere år. Her prøver Skagen å antyde andre retninger for en forståelse av Steiners 
personlighetstrekk med selve hans bevissthetskonstitusjon. Til tider har Skagen en 
argumentasjon gående mot en del av Zanders påstander og fortolkninger, men den 
foregår først og fremst i fotnotene. Ja, i grunn underminerer Skagen store deler av 
Zanders forståelse og fortolkning av Steiners liv med sin Morgen ved midnatt, og 
Zander er den som i dag har posisjonert seg som akademias store autoritet på 
Steiner og antroposofien med utgivelsene Anthroposophie in Deutschland (2007) og 
Rudolf Steiner. Die Biographie (2011). 

Skagens bok forholder seg til vitenskapelige krav, men er først og fremst en 
personlig, eksistensiell bok, «en loggføring av mine egne snarveier og omveier, 
forvillelser og tilbakekomster, tap og funn mens jeg fulgte mine egne spor over et 
sunket og kartløst, esoterisk kontinent», som han selv skriver.  Det er denne 
eksistensielle investeringen som er alt hva det kommer an på, da den har det 



personlige anliggendes intensitet. Noe står på spill. Dette at noe står på spill 
gjenspeiler seg i Skagens beskrivelser av den unge Steines hvileløse 
erkjennelsesbegjær. Dette, og mye mer gjør boken til et høydepunkt i Steiner-
resepsjonen. Sannsynligvis innevarsler den en mer edruelig, men også en mindre 
mistenkelig Steiner-resepsjon i fremtiden. 

Solen ved midnatt 

På tampen av det nittende århundre finner Steiner veien tilbake til eller frem til 
mystikken. Som om det skjer en forvandling av hans ungdoms romantiske idealisme 
til en fornyet esoterisk posisjon. Det skjer et omslag fra en ganske krass anarkistisk 
orientert individualisme, til en fornyet indre orientering. I skriftet Mystikken møter vi 
Steiner like før han blir teosof formelt sett – for å uttrykke det slik. Det går som 
tidligere nevnt en råd tråd fra en nesten panteistisk idealisme hos den unge Steiner, 
over en stadig sterkere individualistisk aksentuering på 90-tallet, før omslaget til en 
fornyet – og fordypet – verdensinteresse. En «ny sol» står opp i erkjennelsen. Denne 
bevegelsen eller overgangen er interessant på flere måter. Den biografiske tråden 
speiler faktisk det kosmiske perspektivet den sene Steiner har på menneskehetens 
utvikling og det enkelte individets dannelsesgang. Dermed berører vi også et av 
grunnmotivene i Skagens eget forfatterskap: den moderne individuelle bevisstheten 
som damoklessverd: mennesket som stadig våkner til seg selv inntil det fremstår som 
det moderne, gudløse menneske, kapabel til alt. Et menneske som samtidig har 
mistet sin dypere interesse for verden og ikke kjenner seg igjen i den, og inntar noe 
som nærmer seg et rent nytte-forhold til både natur og mennesker. Det er da heller 
ingen hemmelighet at vår sivilisasjonsform skriker etter fornyelse, der vi befinner oss 
i det spennet som utgjør en enorm avgrunn mellom vår sivilisasjonsforms tekno-
kapitalistiske utsvevelser, som har gått ad absurdum og en stadig mer truende 
økokatastrofe. Det er et slikt behov for fornyelse den sene Steiners antroposofi er et 
eneste stort forsøk på å besvare. 

 I Metafysikk eller selvmord foreskriver Kaj Skagen i sammenheng med 
Bjørneboes tragiske endelikt, den meditative metode som en mulig vei ut av dette 
uføret. Mer konkret de såkalte biøvelsene, beskrevet av Steiner som en første 
innledning til et esoterisk arbeid på en selv, til en mulig forvandling og overvinnelse 
av det avsondrede, gitte selvet. I biografisk og historisk forstand – ved overgangen til 
det 20. århundret – er det på dette sted Morgen ved midnatt slutter, hvor Steiner ser 
ut til å ha funnet frem til et fornyet forhold til seg selv og verden. 

Bind 2? 

Den følelsen man umiddelbart blir sittende igjen med etter endt lesning av Morgen 
ved midnatt er å ønske seg bok nummer to, om den sene Steiner, teosofen og 
antroposofen. På den annen side kanskje nettopp ikke. For som Skagen skriver 
avslutningsvis i det siste kapittelet i Morgen ved midnatt som omhandler Steiners bok 
Mystikken, og som Skagen først og fremst leser som et skjult selvportrett: «Men vil 
du ikke bare lese om dette, men oppleve det, må du legge boken fra deg og selv bli 
skrift«, liksom en antydende oppfordring og utfordring til oss trøtte og sen-moderne 
hodeskallemennesker, om det kanskje også for oss – engang – skulle være mulig å 
skue solen ved midnatt. 

Pål Espen Moen 


