
Ibsen vil ikke anerkende nationalitet eller noget tilsvarende; 
han er helt og fuldt anarkist; han vil gøre ”rent bord”, fyre 
en torpedo af under hele balladen; menneskeheden skal 
starte igen forfra for at opbygge verden - og så begynde med 
individet! ...
Ingvald Undset i et brev hjem til familien efter en samtale 
med Henrik Ibsen i Rom i 1883.

I 1919 udgav Rudolf Steiner bogen Die Kernpunkt der 
Sozialen Frage i Tyskland. Den blev godt modtaget, trykt i 
flere oplag og solgt i over 80.000 eksemplarer. Der opstod også 
et socialt initiativ på baggrund af bogens ideer. De nåede også 
Norge, da bogen kom ud allerede i 1920 med titlen Kjerne-
punkterne i de Sociale Spørsmaal. I 2008 kom bogen også i 
en ny udgave under titlen Tregrening. 1

Bogen, der behandler tregreningen i samfundet, skitserede 
noget, vi i dag kalder et tredje alternativ til aksen libera-
lisme-socialisme. Steiners vision har for eftertiden været 
anset for både halvfødt og halvdød, men gennem ideer fra 
civilsamfundet i 1970’erne om mere retfærdig handel og 
distribution via fair trade, associeret handel, mikrokredit 
osv. fik ideerne fornyet aktualitet. Finanskrisen i 2008 og 
sociale initiativer som Occupy Wall Street, der var knyttet 
til krisen, skabte også grobund for nyt liv - og ikke mindst 
det internationale borgerløninitiativ, der konstant udvikler 
sig.

Tregreningsideen - tidsbillede og udvikling
Rudolf Steiner (1861-1925) arbejdede med ideerne 
om social tregrening fra 1918 til 1920 og holdt et antal 
foredrag i forbindelse med bogudgivelsen i 1919. Han 
betragtede selv tiden efter Første Verdenskrigs afslutning 
som et mulighedsrum for tregreningsideer og knyttede 
medarbejdere til sig, som sammen med ham udviklede 
et socialt initiativ. Således var der mange forelæsere på 
foredragsrejser på den tid, ikke kun Steiner. Men alle 
var baseret på Steiners sociale teori, dvs. hans ideer om 
samfundet som en social organisme bestående af tre dele 
(deraf tregrening) med egne love og virkemåder inden for 
åndsliv, retsliv og erhvervsliv. 

Spørgsmålet var, hvordan nye nationalitetsgrænser 
skulle trækkes op efter Tyskland og Østrig led nederlag. 
Versailles-traktaten krævede nye grænser på Balkan og 
i Centraleuropa. Præsidenten for De Forenede Stater 
Woodrow Wilson (1856–1924) var den ivrigste fortaler, 
idet han mente, at landegrænser skulle trækkes i overens-

stemmelse med princippet om nationalitet. For landenes 
minoriteter (religiøse eller andre) kan dette betyde, at de 
hurtigt ender i en presset situation: trusler om sanktioner, 
hvis de ikke lader sig assimilere, eller i værste fald, hvis de 
udryddes gennem statslige tilintetgørelsesprogrammer. 
Noget, der kan ske, hvis princippet om nationalitet forenes 
med racepolitik.

Mange, der troede, at de vidste besked om Steiners liv og 
filosofi, kan blive overrasket over at høre, at han bidrog 
med en teori om samfundets sociale organisme. Var han 
ikke bare en livsfjern okkultist og teosof? Men så glemmer 
man, at antroposofien havde overlevet og udviklet sig præ-
cist på grund af dens sociale virkelighedsforankring. An-
troposofi ville aldrig have overlevet blot som en idé. I dag 
er det alle de sociale forgreninger af antroposofien, der har 
sikret Steiners filosofi en varig udbredelse i samfundet. Selv 
de, der er erklæret modstandere af Steiners filosofi, eller 
som på anden måde er ligeglade med den, må indrømme, 
at det, Steinerskolerne bidrager med, er noget vigtigt. Men 
Steiner var således meget mere end esoterisk og også meget 
mere end bare en underviser. Han blev dybt involveret i de 
politiske og sociale forhold i Europa efter 1. verdenskrig.

Steiner skrev ikke bare bøger og pjecer om tregreningen. 
Han optrådte også som agiterende samfundsdeltager. 
Ikke mindst når det gjaldt spørgsmålet om, hvordan de 
nationale grænsespørgsmål og problemerne med nationali-
tetsspørgsmål skulle løses efter, at krigen var forbi. Østrig-
Ungarn og det tyske kejserrige var ophørt med at eksistere. 
Steiner holdt talrige foredrag om emnet og drev endda 
sin egen avis om tregreningen. Situationen på Balkan var 
uoverskuelig. Krigen havde sit bagtæppe i en række natio-
nale konflikter - inklusive Serbien og Østrig-Ungarn - som 
kulminerede med skyderiet i Sarajevo.
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Steiner opfattede det sådan, at det netop var den nationali-
stiske tænkning, der var årsagen til 1. Verdenskrig. Da han 
så, denne form for tænkning blev opretholdt, også efter 
krigen, blev han en ivrig modstander af Woodrow Wilsons 
genforeningspolitik. Steiners sociale engagement fandt 
sted, mens Tyskland var hårdt ramt af sociale og økono-
miske problemer uden sidestykke. Landet kunne blandt 
andet ikke betale sin gæld til sejrherrerne på grund af en 
enorm inflation.

Først og fremmest var det Europas arbejdsråd han ville 
tilskynde til at tro på de nye ideer. Steiner blev opfordret 
til at træde ind i statsregeringen i Württemberg for at 
implementere sine ideer dér, noget han sagde nej til. Men 
andre foranstaltninger blev også sat i gang, inspireret af 
tregreningen, i årene imellem 1919 og 1923. I 1919 blev 
for eksempel den første Steinerskole dannet for arbejder-
nes børn på cigaretfabrikken Waldorf Astoria. Steinersko-
ler skulle være selvforvaltende. Steiner blev inspireret af 
anarkisme, og hans ideer sprang blandt andet ud af mødet 
med Max Stirners egofilosofi, som er en slags åndelig ego-
isme eller individualisme.2
Rudolf Steiner var en talsmand for total frihed i ånds-
liv. Men mens Max Stirner havde ringe interesse for det 
juridiske og økonomiske liv, så havde Steiner det i højeste 
grad. Idéerne fra den franske revolution var også en vigtig 
kilde til inspiration. Steiner mente blandt andet, at staten 
ikke måtte spille en for dominerende rolle i samfundet, 
og at den ikke måtte bestemme over kultur og erhvervsliv. 
Som nævnt er hans tregrening baseret på, at samfundet 
er en organisme, der er opdelt i tre dele, altså i noget som 
allerede eksisterer: åndsliv, næringsliv og retsliv.

I enkelte foredrag behandlede Steiner det tema, som han 
opfattede som tre af de vigtigste idealer i menneskehedens 
historie: liberalisme, socialisme og demokrati. Men hver 
af dem fungerer bedst inden for strengt separate dele af 
den sociale organisme, mente han. Uden for disse grænser 
viser disse ideer sig ikke at fungere efter deres hensigt. Den 

vigtigste tanke med tregreningen er ideen om selvledelse. 
Det vil sige, at for Steinerskolernes vedkommende skulle 
disse være deres egne organismer med deres egen øko-
nomiske ledelse og være så meget som muligt fritstillet i 
forhold til samfundet. De skulle også have en flad struktur, 
uden at en leder eller et ledelsesteam skulle kunne træffe 
beslutninger hen over hovedet på det øvrige personale i 
skolen. Steinerskolen i Stuttgart etableredes således som et 
særskilt lille samfund i samfundet med kontrol over egen 
økonomi, med egen forvaltning og med et idégrundlag, 
der byggede på antroposofien.

Tanken var, at så længe skolen var beskyttet af en såkaldt 
friskolelov, havde staten heller ikke ret til at bestemme 
over skolens idégrundlag. I virkeligheden har Steinersko-
lerne aldrig arbejdet uafhængigt af staten, men på grund 
af friskoleloven har staten kun i meget begrænset omfang 
forstyrret skolens indre liv. Ifølge tregreningen er der 
ingen grunde til, at hverken staten eller erhvervslivet - selv 
om de skyder penge ind i kulturlivet - skulle have nogle 
medbestemmelsesrettigheder over de kulturelle processer, 
de understøtter med penge. Ifølge Steiner var det i sig selv 
nok, at man bare gav penge. Der skulle overhovedet ikke 
foregå nogen indblanding i åndslivet fra erhvervs- eller 
statsinteresser. Grunden til, at Steiner kunne hævde dette, 
var begrundet i hans syn på samfundet som et fællesskab, 
som han ikke mente var noget, som det individuelle men-
neske eller institutioner skulle have ejerskab til. Når staten 
giver penge til kulturen er det på vegne af helheden, og 
staten har ingen ret til ejerskab over kulturlivet.

Steiner var ikke nogen økonomisk liberalist, men man kan 
måske snarere kalde ham en slags libertarianer? I slutnin-
gen af forrige århundrede blev Steiners anarkisme mere og 
mere politiseret. Han begyndte i højere og højere grad at 
se på staten som en negativ størrelse. I offentlige og private 
sammenhænge præsenterede han sig som ”Individualistisk 
anarkist”, og i et brev fra sommeren 1898 skrev han:

”Den individualistiske anarkist” vil, at intet menneske skal 
hindres i å bringe de evner og krefter, som ligger i ham, til 
utfoldelse. Individene skal gjøre seg gjeldende i fullsten-
dig fri konkurransekamp. Dagens stat har ingen sans for 
denne konkurransekampen. Staten hater individet. Ved 
hvert skritt hindrer det individet i å utfolde sine evner”.3

På dette tidspunkt var Steiner en anarkist i Stirners ånd, 
men samtidig forsøgte han at omdefinere Stirners jeg-
koncept: ”Mennesket skal ikke være uselvisk. Det kan ikke 
være uselvisk. Den, som siger, at det kan det, han lyver. 
Men selvoptagethed kan svinge sig op til de højeste ver-
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densinteresser. Jeg kan påtage mig hele verdens interesser, 
for de interesserer mig lige så meget som mine egne, fordi 
de er blevet mine egne. (…) Forlæng bare jeres selv til en 
verdenssjæl, fortsæt derefter med at handle så egoistisk 
som før».4 Steiner gjorde altså et forsøg på at idealisere 
Stirners egofilosofi, og det fortælles, at han holdt forelæs-
ninger på grundlag af sin idealistiske holdning i de første 
år på Arbeiter-Bildungsschule. Han forelæste dog ikke i 
ren idealistisk form, men tilpassede sine forelæsninger til 
økonomisk materialisme, som arbejderne havde tilegnet 
sig gennem marxismen.

Han var også inspireret af den franske revolution og men-
te, at ideerne om frihed, lighed og broderskab skulle have 
deres ækvivalenter ved opdelingen af samfundet: åndsliv, 
retsliv og økonomisk liv. I erhvervslivet skulle ikke råde 
frihed, men broderskab. I åndslivet skulle ikke råde lighed, 
men frihed. Og i retslivet skulle ikke råde broderskab, men 
lighed. Så lighed for loven, broderskab i den økonomiske 
sfære og frihed i åndslivet. At der skulle være broderskab i 
det økonomiske liv, er måske det, der vil overraske de fle-
ste, vante som vi er til at leve i et samfund med økonomisk 
liberalisme og vante, som vi er, til at tænke, at økonomisk 
liberalisme er en forudsætning for politisk liberalisme.

Nu kan vi spørge: Hvad ville nu egentlig Steiner med 
dette? Pointen var, at Tyskland på dette tidspunkt var uden 
nogen egen forfatning og uden et samlet lovværk. Landet 
var tabula rasa. I 1921 var et vigtigt politisk spørgsmål 
på trapperne i Tyskland, og Steiner kastede sig aktivt ind 
i forberedelserne til en folkeafstemning om, hvorvidt 
Oberschlesien skulle være polsk eller tysk. Denne konflikt 
er også typisk for konflikter i vor tid og meget belysende: 
Hvem har retten til at eje land?

Som regel synes flere parter i en konflikt, at de har ret-
ten til at eje et landområde i kraft af etnisk tilknytning, 
historisk oprindelse eller andre faktorer. Sådanne konflik-
ter om nationalitet får ofte alvorlige konsekvenser for den 
civilbefolkning i det område, det måtte gælde, som forbli-
ver hjælpeløse tilskuere til krige, som udløses af såkaldte 
”praktiske mennesker”, som Steiner udtrykte det. Steiner 
valgte en anden løsning: så længe den nationale tilknyt-
ning skal afgøre nationaliteten, vil det føre til krig imellem 
lande, der kæmper for, hvem der har ret til jordbesiddel-
sen. Han foreslog også, at områder, som bukkede under 
for nationale konflikter, skulle være selvregerende.

Steiner mente ikke, at nationalitet burde være afgørende 
for statsdannelse. Det vil sige: spørgsmålet om nationa-
litet hørte efter hans mening hjemme i åndslivet, mens 
statsdannelsen hørte hjemme i retslivet. At staten skulle 
bestemme nationaliteten for folkegrupper og enkeltperso-
ner afhang derfor - ifølge Steiner - af en uheldig blanding 
af åndsliv og retsliv. Stat og kultur skulle ikke blandes, 
mente han. Enhver skulle have ret til at bo, hvor han eller 
hun ville. Men i Oberschlesien hjalp Steiners engagement 
ikke. Det blev polsk.

Marked, finanskrise og forbrugermagt
Mange fagøkonomer har udtalt sig om, hvad der tjener 
markedet bedst. Og synspunkter og teorier er kommet 
og gået. Efter at Milton Friedmanns liberalistiske ideer 
havde dannet grundlag for både Reagans og Thatchers 
politik i 1980’erne, herskede der i årtier en opfattelse af, 
at det selvregulerende marked løser alt til det bedste for 
menneskeheden. Men efter den økonomiske krise i De 
Forenede Stater, Europa og dele af Asien i 2008/2009 er 
folk generelt blevet mere skeptiske over for, hvordan ban-
ker og andre finansielle institutioner opererer. Hvor mange 
ved, hvad deres penge egentlig bliver brugt til? Forestil dig, 
at dine penge blev brugt til at udnytte folk i den tredje 
verden. Så ville du måske have valgt en anden bank?

Problemet, som Steiner så det, er, at der ikke skelnes mel-
lem forskellige former for penge. Folk er ligeglade med, 
hvad banker bruger deres penge til, så længe de føler sig 
trygge ved, at der kommer et økonomisk udbytte fra de 
penge, de har investeret med. Vi har allerede begrebet 
sparepenge. Steiner brugte også udtryk såsom lånepenge, 
gavepenge og købspenge. Kort sagt kan vi gøre forskellige 
ting med vores penge. Købepenge er penge, vi betaler mod 
varer og tjenester. Gavepenge er på den anden side penge, 
der knytter sig håb og forventninger til, når vi giver dem 
ud til nogen i håb om, at den, der søger om at få dem, vil 
oprette en bedrift eller anden forhåbentlig lønsom virk-
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somhed. Også skoler, hospitaler og lignende institutioner 
lever af gavepenge. En person, der er kulturelt interesseret 
for eksempel, kan oprette et legat. Disse penge skaber ikke 
umiddelbart profit, men kan give øget rentabilitet på lang 
sigt. Der bør selvsagt sættes rammer for, hvem, som kan 
bruge disse penge, som kan gives til for eksempel unge 
kunstnere eller lignende.

Lånepengene gives gerne ud til nogen, der ønsker at starte 
en virksomhed. Disse penge knyttes gerne til begrebet 
kredit og er beregnet til at give øjeblikkeligt afkast. De må 
tilbagebetales i form af renter og afdrag i modsætning til 
gavepenge, som ikke tilbagebetales i form af likvide midler, 
men i form af åndelig kapital.

Pointen er, at værdierne for de forskellige pengetyper 
skal måles forskelligt. Hvis du har en økonomi, der kun 
er baseret på købspenge, er der en stor fare for inflation. 
Steiner troede, at langsigtede investeringer kunne bidrage 
til at stabilisere økonomien. Og da kan ikke alle former for 
penge behandles på samme måde.

Banker er til for at muliggøre ideer. Uden bankerne kan 
åndslivet ikke træde i kraft på et marked. Banker skal 
ikke være til for at gøre nogle mennesker rige, men for at 
hjælpe med, at ideer og tanker kan virkeliggøres ved hjælp 
af likvide midler. Penge er retsdokumenter, som giver dig 
retten til at handle med varer og tjenester. Det indebærer, 
at penge skal repræsentere faktiske værdier. Og disse fakti-
ske værdier skal være etisk bæredygtige.

Pengene skal bidrage til produktion, handel og forbrug. 
Intet mere. Men de færreste ville bryde sig om, at deres 
penge bliver brugt til at oprette koncentrationslejre. For 
eksempel indgik det store produktionsselskab I. G. Farben 
med den nazistiske regering i Tyskland en aftale om at 
fremstille det livstruende Zyklon B til den tyske stat. At 
det skulle bruges til at gasse jøder ihjel med, var selskabet 
ligeglad med.

Motivet var at holde produktionen i gang. Lønsom 
den betød alt. Til grund for synspunktet, at egoisme er 
erhvervslivets inderste princip, ligger en vulgær social-
darwinsk tænkning, som ikke bare er skadelig, men heller 
ikke sand. Den bygger på en forestilling om, hvad der 
er naturens egentlige princip, nemlig egoisme, og er en 
overføring af dette på samfundet. Men økologi i naturen 
handler lige så meget om balance og samarbejde.

Når multinationale virksomheder ansætter deres egne ad-
vokater for at sikre økonomisk dominans over almindelige 
menneskers naturressourcer - eksempler fra overgreb mod 
de oprindelige folk i Amazonas eller Pipeline-fremføringen 
over indianske reserver i Nordamerika er vel her mest 
kendt - forhindrer det dem adgang til det, de har naturligt 
ret til. 

Når sådanne virksomheder bruger deres økonomiske magt 
til at udkonkurrere andre virksomheder og forhindre andre 
i at markedsføre deres produkt i helt andre sammenhænge, 
bliver de strukturelle skævheder mere end synlige, og vi 
vurderer, at frihed i erhvervslivet indskrænker menneskets 
rets- og åndsfrihed.

Lige så alvorligt er, hvordan arbejdstagere fratages deres 
rettigheder, som at ansatte i forskellige virksomheder 
forhindres i at fagorganisere sig og arbejder på kortvarige 
kontrakter, der ikke giver dem ret til sociale velfærdsgoder. 
Samt hvordan produktionsenheder i store virksomheder 
flyttes til den tredje verden, hvor arbejderne arbejder på 
elendige arbejdskontrakter, fordi produktionen af varen 
skal gøres billigst muligt.

Det største nederlag i amerikansk økonomisk politik kom 
efter det økonomiske sammenbrud i 2008, da bankerne 
måtte reddes ved hjælp af statslige overførsler. Dette strider 
imod markedsliberalismens grundlæggende værdier. Neoli-
beralismen har påvirket alle dele af samfundet, både som 
ideologi og som et individualiserende projekt. I et num-
mer af Agora fra 2011, som handlede om neoliberalisme, 
skrev filosof og psykolog Ole Jacob Madsen:

”Forbrukerkulturen opprettholder riktignok en illusjon 
om at markedet, i likhet med en allmektig Gud, kan imø-
tekomme alle våre behov. I erfarings- og opplevelsesøko-
nomien konsumeres det stadig mer spesialiserte produkter, 
der man ikke først og fremst kjøper noe materielt (for 
eksempel et klesplagg på grunn av dets kvaliteter), men en 
idé, som innsvøper individet i forestillingen om, at det ved 
å koble seg på produktet er unikt”.5 
Samtidig har neoliberalismen serveret ideologiske frem-
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stillinger, som er grundlæggende falske: at fattigdom har 
sin rod i individet selv og er individets eget ansvar. Den 
forsvarer også stærke gruppers særinteresser på andres be-
kostning. De seneste år har vist, at frihed i det økonomiske 
liv med markedet uden nogen form for regulering går galt 
og fører til sammenbrud både i det økonomiske og i det 
sociale liv. Sådan er det såkaldte ”frie markeds”-principper, 
der arbejdes med, grundlæggende usocial. I sidste ende går 
dette ud over alle.

I mange tilfælde har det vist sig, at udfoldelsen af de ”frie” 
markedskræfter resulterer ikke i frihed og større mulighe-
der for mennesker, men i økonomisk ruin. Eksempelvis 
når store multinationale virksomheder forhindrer menne-
sker fra tredje verden i at bruge deres egne naturressourcer, 
når de udnytter almindelige folks ret til at bruge deres 
opsparing ved at lokke dem til investeringer i åbenlyse 
økonomiske tabsprojekter eller ved at tvinge folk til at 
underskrive ansættelseskontrakter, som overtræder arbejds-
miljøloven.

Det frie marked tager ingen hensyn til samfundets rets-
principper, og uden kontrol spiser det sig ind på samfun-
dets åndelige og retslige forgreninger. Markedet bliver til 
slut almægtigt og hersker da over både åndsliv og retsliv. 
Den frihed, der eksisterer i erhvervslivet, er ikke en reel fri-
hed for mennesket. Det er derimod lige så meget et udtryk 
for en tilsvarende ufrihed i åndslivet, hvilket skyldes, at 
nogen har oprettet et system, der involverer korruption og 
udbytning af enkeltmennesket.

Det er blevet mere og mere klart for mange, at den 
finansielle krise i USA og Europa ikke kun skyldtes nogle 
uheldige episoder såsom den med brug af såkaldte rådne 
lån. Det skyldtes en strukturel krise. I en artikel i Morgen-
bladet i 2013 skrev en mand som sandsynligvis aldrig har 
hørt om tregreningen, den daværende professor ved Leon-
universitetet, spanieren Augustin José Menendez: 

”Da storbanken Lehmann Brothers kollapset i 2008, 
ble det klart, at dette var en strukturell krise.  President 
George W. Bush signerte redningspakker, som hadde som 
mål å bevare finanskapitalen. Det hjalp ikke mye på real-
økonomien, altså verdien av det, som ble produsert. Hø-
sten 2008 førte en drastisk reduksjon i internasjonal han-
del til en alvorlig global resesjon. Det verste ble unngått, 
fordi myndighetene i USA og Europa grep inn. En liten 
stund var det snakk om å reformere kapitalismen, men et 
slikt forslag ble lagt på hyllen. Og politikerne begynte å 
drømme om tegn til ny vekst. Det varte ikke lenge. (…) 
Regjeringsskiftet i Hellas i 2009 avslørte store hull i greske 

statsfinanser. Finanskrisen utviklet seg til en budsjettkrise, 
som dro med seg hele EU. Euroen, som rundet ti år, da 
krisen i Hellas brøt ut, hadde til da beskyttet Europa mot 
de verste utfallene av krisen. Men nå ble de alvorlige, 
strukturelle feilene i den europeiske pengeunionen avslørt. 
Til å begynne med diskuterte man de strukturelle årsakene 
til krisen, mens vi nå er tilbake i en tradisjonell konflikt 
mellom stater. For det første er ikke krisene en konsekvens 
av at eiendomsboblene sprakk i USA i 2007. Det var den 
siste dråpen, som fikk begeret til å flyte over.” 6

I dag kan vi sidde og se på resultaterne af kapitalismens 
ideologiske egoisme, som står i skarp kontrast til, hvor-
dan økonomien kan fungere, hvis man tænker socialt. En 
social økonomisk tænkning fører ikke nødvendigvis til 
mindre vækst, tværtimod. Sådan skriver Peter Normann 
Waage: 

”Det som utveksles på et marked, er verdier, som alle par-
ter etterlyser, enten verdiene opptrer i form av varer, ytelser 
eller penger. Og verdiene utveksles mellom forskjellige 
nivåer, som utjevnes ved hjelp av prisen. Derfor kan begge 
parter tjene på byttet. Denne innsikten må ligge til grunn 
for de avtaler, som inngås på markedet. Slik kan man 
unngå økonomisk utbytting av en av partene i en avtale på 
det økonomiske markedet”.7

I princippet vil erhvervslivet altid stræbe efter broderskab, 
hævder Steiner. Dette er det økonomiske livs egentlige 
struktur. Hvordan kan han hævde dette? Jo, for i erhvervs-
livet er det et princip, som siger, at man ikke producerer 
varer og tjenester udelukkende for sig selv. Det er i vores 
moderne samfund ikke muligt at leve udelukkende af det, 
man selv producerer. Kun hvis man bor uden for civilisati-
onens grænser, kan man gøre sig håb om at være selvhjul-
pen. Med andre ord: At tilstræbe egoisme i erhvervslivet 
strider derfor mod strukturen i, hvordan erhvervslivet 
fungerer, hævder Steiner.
Vi skal også tilføje, at hvad vi normalt mener med er-
hvervsliv, inkluderer også andre ting end alene det rent 
økonomiske. Dette inkluderer arbejdsdeling, industri og 

I samfunn der næringslivsinteresser råder over åndslivsinteresser, blir åndslivet impotent og kraftløst. 
Opprør er en annen mulighet. Dette bildet ble tatt under Occupy Wall Street-aksjonene.



arbejde og forbrugermagt. Med andre ord: hos Steiner ud-
gør erhvervsliv meget mere end blot markedets magt. For 
eksempel vil arbejdsydelsen ikke, mener Steiner, kunne 
siges at høre til under erhvervslivet, men under åndslivet.

”Arbejde” er ikke en enkel ting, men mange forskellige 
ting. Først har du arbejdet som en åndelig livsproces, det 
vil sige det frie, skabende arbejde, der opstår, før du spør-
ger, hvad du kan tjene på det. Derefter har man arbejdet 
som en økonomisk proces, altså hvad det er værd i kroner 
og ører. Dernæst har man arbejdet som juridisk proces, 
det vil sige det i arbejdsprocessen, der hører til retten til 
sygedagpenge og velfærdsordninger, uafhængig af pengene 
selv. I denne proces indgår medarbejderen også som et 
retssubjekt.

Som nævnt skyldtes problemet med den moderne libe-
ralisme og dens udvikling frem til sammenbruddet i De 
Forenede Stater ikke alene brugen af såkaldte rådne lån. 
Men også at man tillod, at erhvervsinteresser i form af 
ren egoisme  fik lov til at udvikle sig frit. Dette er Steiners 
grundlæggende idé med tregreningen: hver af de tre grene 
har deres egne love, som de to andre dele af samfundet 
ikke må overskride.

I et samfund, hvor religion bestemmer alt, bliver åndsli-
vet kniplet, og det økonomiske liv bliver strengt under-
lagt statslige reguleringsmekanismer. I et samfund, hvor 
retsvæsenet bestemmer alt, udvikler stater sig ligesom 
den sovjetkommunistiske, hvor staten får al magt, og den 
enkelte ikke har nogen personlige rettigheder. I sådanne 
stater bliver tænkning meget ensrettet, ikke kun det øko-
nomiske liv. I samfund, hvor erhvervslivet bestemmer alt, 
bestemmer erhvervslivet også over åndslivet og de juridiske 
principper i samfundet.

I lande, hvor statsmagt regulerer de økonomiske interesser 
og åndsinteresser, vil den enkelte helt naturligt komme i 
konflikt med statsorganismen. På den anden side: tanken 
om, at vi producerer ting for andre og ikke kun er forbru-
gere, gør, at vi må tage hensyn til dem, vi fremstiller varer 
og tjenester for. Ellers vil andre ikke have de varer, vi tilby-
der dem. Pris og kvalitet skal også stå i et rimeligt forhold 
til hinanden. Det ligger i erhvervslivets struktur, kan man 
sige, at egoisme ikke lønner sig i det lange løb.
En anden ting er, hvad man skal gøre med merværdiaf-
giften. Måske burde den gå til erhvervslivets foreninger 
i stedet for til staten? Under alle omstændigheder bliver 
der en klar forskel mellem den faktiske værdi af varen og 
prisen, som varen sælges til, når en spekulationsøkonomi 
opstår. For at undgå en sådan form for spekulation øn-

skede Steiner, at en større del af produktudbyttet skulle gå 
til samfundsnyttige formål og ikke kun til den, der solgte 
varen. Sådan ville man undgå at store beløb bliver placeret 
på individuelle hænder, og at folk bliver udnyttet.

Det moderne samfund har lagt stadig større vægt på 
forbrugermagt. I det hele taget er civilsamfundet en 
magtfaktor, som man i højere grad må tage hensyn til. 
Civilsamfundets oprør mod den amerikanske regering i 
form af Occupy Wall Street-bevægelsen er en af civilsam-
fundets mange udtryk. Når civilsamfundet reagerer ved at 
protestere mod landets en procent rigeste, er samfundet 
ude af balance. I et samfund med stor fattigdom er det 
farligt at være rig. Kriminalitet bliver til sidst en trussel 
mod de riges velfærd. I samfund, hvor erhvervslivet har 
spirituelle interesser, bliver åndslivet impotent og magtløst. 
Det skyldes ikke overproduktion af bøger, men at menne-
sket ikke først og fremmest forstår sig selv som ånd, men 
som et produkt af visse sociale og biologiske mekanismer. 
Det skyldes, at vi tror, vi er produkter af vore omgivelser, 
og ikke ser på os selv som selvstændige individer med et 
unikt tanke- og følelsesliv.

Når mennesket forstår sig selv som et produkt blandt pro-
dukterne, bliver ordet ”ånd” noget latterligt og antikvarisk. 
Men Steiner mener ikke noget uklart og svævende med 
”ånd”. I de fleste lande har man det, der kaldes ”ophavret” 
(jævnfør ”Intellectual Property Right”, njjn). Påhavsretslo-
ven siger intet om, hvilke bøger der er dårlige, og hvilke, 
der derimod er gode, men indebærer, at det intellektuelle 
arbejde - i modsætning til kød og grøntsager - produceres 
af enkeltpersoner ved hjælp af tankens kraft. Mere mystisk, 
kan man sige, er ordet ”åndshandling” ikke, og mere my-
stisk behøver heller ikke ordet ”ånd” at opfattes.

Åndshandlinger produceres i samfundet af enkeltpersoner, 
forhåbentlig til glæde for andre samfundsaktører. Ophavs-
retsloven eksisterer som et retsdokument, der garanterer 
skaberen af den intellektuelle ejendom rettighederne til 
sine værker. På denne måde kan det ikke kopieres fra intel-
lektuel ejendom uden aftale med Kopinor (norsk, njjn), 
hvilket sikrer forfatteren en fast økonomisk belønning for 
udført arbejde. Loven sikrer, at hvert eneste produkt ikke 
kopieres og misbruges af andre. 

Ånden i arbejdet står selvfølgelig til fri afbenyttelse, men 
derimod ikke værket som et fysisk produkt. Man har lov 
til at blive inspireret, men ikke til at kopiere. Hvor den 
faktiske grænse går mellem at lade sig inspirere, eller at 
man kopierer er ofte vanskeligt at afgøre. Til at dømme i 
sådanne sager, har vi domstolene. Mens åndslivet er frit, er 



retslivet til for at sikre lighed mellem rettighedshavere. 

Hvis den enkelte forfatter skrev efter diktat fra staten, 
ville åndslivet være truet. Det er en markant trussel mod 
åndslivet i vor tid, at økonomiske interesser er den en-
delige målestok for værdien af en ting. Det gør åndslivet 
kraftløst, fordi intellektuelt arbejde da ikke kan forsvare 
sin berettigelse som noget andet end kommercialiseret un-
derholdning. At åndslivet er et socialt område, hvor frihed 
udspiller sig, indebærer en idé om, at vi kun kan finde 
de dybeste sandheder om vores eget liv gennem åndeligt 
arbejde. Det indebærer også, at andre ikke skal diktere os 
vores meninger. Steiner skrev, at: ”Tomheden i det nyere 
åndelige liv må tages som udgangspunkt for de sociale 
spørgsmål.” 8 

Steiner mente også, at den største kraft i åndslivet viser sig 
hos avantgarden i erhvervslivet, som vi finder det udtrykt 
i moderne reklamekampagner. Hvilket viser en grænseløs 
opfindsomhed, når det gælder at skabe nye kulturelle 
slogans. Det er tydeligt, at Steiner ikke mener, at folk, der 
arbejder i reklamebranchen, udelukkende drives af økono-
mien. Tværtimod. De overlader de økonomiske spørgsmål 
til andre og bekymrer sig lidt om resultatet af deres egen 
åndsproduktion. Reklamen er helt adskilt fra produktet. 
Den er ren ”ånd.”

Avantgardens arbejde går ud på at finde ud af, hvordan 
erhvervslivets produkter kan omdannes til mærkevarer 
for den moderne forbruger. Arbejdet er tiltænkt at skulle 
påvirke vores tankegang. Dette er åndsliv på højt niveau, 
mente Steiner. Han udtalte sig ikke om kvaliteten af ånds-
produkterne. Lige så lidt som intellektuel ejendomsret især 
vedrører de særligt fremragende produkter. 

Da avantgarden voksede frem som en protest mod det 
borgerlige samfund, var pointen at være grundlæggende 
usocial. Avantgarden protesterede mod nyttetænkningen 
i kunsten. Denne holdning har reklamefolkene overtaget. 
Men Steiners tregrening indebærer, at alle må tage ansvar 
for helheden. Den moderne arbejdsdeling, som også Karl 
Marx (1818–83) var optaget af, gør, at ingen tager ansvar 
for hele varen. Kun den lille del, de selv har lavet. Steiner 
mente, at alle tre forskellige grene måtte have et indbygget 
ansvar for egne udviklingsmuligheder, når tregreningen 
blev i stand til at virke. Tregreningen indebærer således en 
mindre grad (ikke en større grad) af fremmedgørelse eller 
fragmentering af ansvaret.

Mennesket og civilsamfundets magt
Hvilken magt har mennesket i det moderne samfund? 

Samfundet består alene af enkeltstående mennesker. Men 
tilsammen udgør summen af menneskene en helhed. 
Steiner var optaget af at tage vare på det enkeltstående 
menneskes rettigheder, men han havde også øje for helhe-
den. Skal staten for eksempel spille den tunge rolle som 
opdrager over for det norske folk? Det kan hævdes, at den 
til tider udviser en slags paternalisme. Til gengæld har vi i 
mindre grad oplevet ren spekulationsøkonomi. Vi har ikke 
oplevet tilsvarende forhold i Norge som i USA. Hvis man 
tror civilsamfundet har udspillet sin rolle i det sociale liv, 
tager man fejl.

Men uanset man ikke tillægger civilsamfundets magt 
nogen betydning, så har det i det sidste årti vist sig, at 
civilsamfundet har haft en stærk social indflydelse. Occupy 
Wall-Street bevægelsen havde sin oprindelse i Zucotti-
parken i New York i september 2011. Det mest bemærkel-
sesværdige ved Occupy Wall Street bevægelsen er ikke dens 
bestræbelser med dens uklare ideer, men modstanden den 
mødte gennem utallige politiaktioner fra den dag bevægel-
sen var etableret. Men hvorfor var Occupy Wall Street-
bevægelsen så farlig? Var det simpelthen truslerne fra det 
frie folk, altså folket som åndskraft, som var det farlige ved 
den? Og var det den vigtigste grund til, at den mødte så 
megen modstand? Noget af det samme skete for nylig også 
med de franske klimaaktivister. På sin Facebook-side 28. 
juni 2019, klokken 20:10, skrev den svenske klimaaktivist 
Greta Thunberg: «Today peacefull French climate activists 
and school strikers were sprayed with teargas.»

Mens Occupy Wall Street-bevægelsen stadig var aktiv, 
udviste politiet brutal opførsel over for demonstranterne, 
der blev fjernet ved vold og brug af peberspray, hunde 
og knipler. Folk blev bagbundet og nogle endog slået og 
fængslet i kortere eller længere tid. Dette skal igen ses på 
baggrunden af den såkaldte ”Patriot Act”-lovgivning i 
USA, efter at senatet besluttede at deportere alle borgere, 
der kunne mistænkes for terrorisme eller terrorplanlæg-
ning. I 2012 blev der vedtaget en anden lov: ”National 
Defence Authorization Act”, som åbnede op for kontrol 
med deres egne borgere, idet de kan arresteres uden lov og 
dom, selv inden for De Forenede Staters egne grænser.

Man kan forstå lovene som en del af kampen mod ter-
rorisme, men man kan også let tænke at kampen mod ter-
rorisme bruges som et erstatningsargument for en anden 
trussel: civilsamfundets magt. Under alle omstændigheder 
fortæller dette klart noget om hvilken trussel civilsamfun-
det udgør i forhold til statsmagten og erhvervslivet. Ci-
vilsamfundets magt bliver først farlig, når den organiserer 
sig og forgrener sig med protesterer mod statens politikker, 



og mod statens koblinger mellem erhvervsinteresser og 
statens interesser. Civilsamfundets magt går under det, vi 
kalder samfundets åndelige kraft. Som det mest markante 
eksempel på én, der har beskæftiget sig aktivt med tregre-
ning i de sidste tredive år er det naturligt at pege på den 
filippinske Nicanor Perlas (født 1950):

En altomfattende bæredygtig udvikling må udgå fra 
præmissen om, at der findes nøgleinstitutioner, der 
repræsenterer tre forskellige samfundsområder og derfor 
i princippet hele det sociale liv. Disse tre institutioner vil 
udvikle perspektiverne som svarer til det område, som hver 
af dem repræsenterer. Erhvervslivet vil være optaget af de 
økonomiske spørgsmål. Regeringerne vil være optaget af 
politiske spørgsmål. Civilsamfundet vil være beskæftiget 
med åndelige spørgsmål. En altomfattende bæredygtig 
udvikling vil derfor se flere nye aspekter ved udviklingen: 
patriotisk, kulturel endog sociale, økologiske, menneske-
lige og åndelige. 9
Nicanor Perlas er en betydelig tregreningsorganisator. Han 
er ikke en revolutionær, men vil på en balanceret måde bi-
drage til en mere retfærdig fordeling af verdens ressourcer. 
Han har blandt andet engageret sig i fattigdomsproblemer 
på Filippinerne ved aktivt at hjælpe fattige mennesker med 
at blive låntagere. Dette tilrettelagt således, at de kan starte 
deres egne virksomheder og forretninger. Eller bare for at 
få et økonomisk løft, uden at banker tænker på dem som 
ikke-lønsomme låntagere. Han var med til at starte Life 
Bank, som har specialiseret sig i at låne penge til fattige 
mennesker.
Ideen bag tregreningen er overraskende moderne, men er 
ikke tiltænkt at skulle indføres én

gang for alle: Det er snarere en idébank for, hvordan det 
enkelte menneske kan realisere sine egne ideer og få sine 
rettigheder sikret i det moderne samfund uden at blive 
kørt over af økonomiske eller statslige interesser. Det vil 
sikre, at det enkelte menneske i videst muligt omfang kan 
leve med sin dybeste overbevisning uden denne reguleres 
eller tilsidesættes af statens interesser.

Hvordan skal religiøse minoriteter kunne varetage sine 
interesser i et globalt samfund, når staten bestemmer over 
menneskers åndsliv? Og hvor går grænsen mellem retten 
til fri religionsudøvelse og undertrykkelse af andres religi-
onsudøvelse? Sådanne spørgsmål kan alene afgøres retsligt. 
Åndslivet skal være frit, og dér hvor friheden for den ene 
fører til krænkelser for den anden, må retsvæsenet træde til 
og afgøre uenigheden. Men uklare forhold mellem de tre 
sociale kræfter gør et samarbejde vanskeligt.

Pengemagt og fundamentale værdier
Steiners tregreningsimpuls blev til i en vanskelig tid for 
Europa, ikke mindst for Tyskland. Steiner vidste, at i 
erhvervslivs- og markedssammenhænge betragtes alt som 
varer. Det er en kendsgerning. Men ved at sikre, at er-
hvervslivsinteresserne ikke bliver defineret alene ved forret-
ning og bliver en del af en global produktionsstimulering, 
men begrænset ved tregreningens impuls som grundlag, 
får både forretningsliv, et spirituelt og juridisk liv deres 
eget område. På den måde undgår man, at værdier, der 
oprindeligt ikke hører til erhvervsinteresser, bliver opslugt 
af disse, noget bl.a. Marx advarede imod. I det moderne 
samfund bliver alt til vare. Også mennesket, skrev han. 
Steiner tilføjede, at mennesket ikke bare bliver til en vare 
for sig selv men også for andre.
Selvom Steiner mente, at broderskabet eksisterer i er-
hvervslivet som en grundlæggende struktur, betyder det 
ikke, at han var modstander af den private ejendomsret. I 
Tregrening skriver han med brod mod datidens socialister:

”Selv om den private eiendomsretten historisk er et re-
sultat av maktbruk og erobringer, er den like fullt også et 
resultat av de individuelle ferdighetenes sosiale skaperkraft. 
Ikke desto mindre er dagens sosialister av den mening, 
at dens undertrykkende virkning bare kan avskaffes, om 
den forvandles til felles eiendomsrett. De stiller følgende 
spørsmål: ‘Hvordan kan den private eiendomsretten til 
produksjonsmidlene opphøre, slik at den undertrykkelsen 
av de eiendomsløse, den fører med seg, kan avskaffes?’  En 
av den sosiale organismens livsbetingelser består i, at den 
personen, som kan tjene allmennheten gjennom sin per-
sonlige kyndighet, ikke må fratas muligheten til å gjøre det 
ut fra sitt eget, frie initiativ.» Men han legger til: «På det 

Niconar Perlas. Fotoet her er fra 2010.



nåværende stadium er det ikke muligt, at den enkeltes ev-
ner og kyndighet kan tjene økonomien på et fruktbart vis 
uten fri forvaltning av kapitalen. Skal produksjonen bære 
frukter, må den forvaltes fritt, ikke fordi det tjener enkelt-
mennesker eller gjør en gruppe mennesker en fordel, men 
fordi det er, hva allmennheten er best tjent med – forutsatt 
at det skjer med en forankring i sosial forståelse.”10 
Han forsvarer altså ikke det frie initiativ ud fra en tænk-
ning om, at samfundet er bygget på konkurrence, men 
fordi det er denne form for erhvervsliv, som på dette 
tidspunkt vil kunne fungere bedst ud fra en social for-
ståelse af, hvad der tjener samfundet og individet bedst. 
Det sidste er ekstremt vigtigt for at kunne forstå Steiners 
tregrening. Mange åndsmennesker og intellektuelt anlagte 
har, fordi de ikke føler sig nyttige, trukket sig helt tilbage 
fra samfundet og hævder, at de blot skriver for sig selv. De 
overlever på statslige støtteordninger. Sådanne ordninger 
ville Steiner have været skeptisk overfor. Han var af den 
opfattelse, at hvis man ikke kunne leve af sine åndslivspro-
dukter, da måtte man være villig til at tage andet, betalt 
arbejde ved siden af. Han var ingen tilhænger af ideen om, 
at staten skulle fungere som mæcen for fattige kunstnere.
Men hvorfor er åndslivet blevet tvunget op i et hjørne? 
Hvorfor skal det leve et kunstigt liv? Dette kan være 
resultatet af, at kraften i det spirituelle liv i den grad er 
skrumpet ind i vor tid. Vi har en situation, hvor skabende 
mennesker bortforklarer og negligerer deres åndsproduk-
ter. Sådan har det ikke altid været. Vi kan blot tænke på, 
hvilken enorm betydning åndsliv havde i de kommunisti-
ske lande, før kapitalismen invaderede. Meget går tabt, når 
pengemagten bliver altomfattende. Det samme kan måske 
blive tilfældet med arbejdet.
Varer kan defineres som ”størknet kapital”, som materia-
liseret ånd. Da er det arbejde, som kun giver et begrænset 
økonomisk afkast, mindre værdifuldt end andet arbejde, 
selvom arbejdet ellers er meget socialt fordelagtigt. Det 
vil sige skabende på en anden måde end økonomisk. 
Selvfølgelig skal der være en forbindelse mellem udbud 
og efterspørgsel. Men vi efterspørger sjældent et specifikt 
intellektuelt arbejde. Dette skyldes, at vi ikke ved, hvad 
arbejdet handler om, før vi sidder med det i vores hænder. 
Spiritualitet hører fremtiden til.
Ingen efterspurgte Goethes Faust, inden resultatet af ar-
bejdet forelå. Vi kan derfor ikke sidestille mayonnaise med 
bøger. Mayonnaise kan masseproduceres. Det samme kan 
bøger. Men ikke åndsindholdet i bøgerne, som er frem-
kommet ved individets frie skaberkraft. Det kan du ikke 
sige om mayonnaise. Dets værdi skal vurderes på en anden 
måde. Men spørgsmålet er, hvad arbejdskraft skal opfattes 
som, og hvordan vi skal forstå begrebet ”lønsomt arbejde”.
For at yde civilsamfundet retfærdighed i erhvervsøjemed 

ønskede Steiner en tættere relation mellem forbrugere og 
producenter. Dette skulle ske gennem associationer. As-
sociationer vil sikre et tættere forhold mellem forbruger og 
producent. Som nævnt er vi alle afhængige af hinanden in-
den for erhvervslivets område. Vi producerer som bekendt 
ikke ting alene for os selv.
Ikke engang åndsmennesker kan for alvor hævde, at de 
kun fremstiller deres produkter til sig selv, al den stund 
de faktisk ønsker at udgive deres bøger eller udstille deres 
billeder i et galleri. Social kunst for eksempel har været en 
vigtig del af kunstlivet siden avantgardens fødsel.
Her i Norge har filosoffen og økonomen Hjalmar Hegge 
(1920–2003) og forfatteren Peter Normann Waage været 
interesseret i Steiners tregrening. I sin ph.d.-afhandling 
Frihed, individualitet og samfund (1988) behandler Hegge 
teorien om tregrening og sætter den i en både socioøko-
nomisk og filosofisk kontekst. I kapitlet ”Samfundets 
tregrening og selvstyre” skriver han:
”Poenget med friheten er, at den er meningsløs, så lenge den 
ikke innebærer sosial integrering, for næringslivsinteressene 
blir egoistiske, så lenge de ikke tar broderskapet for øye, og 
rettslivet blir eneveldig og ensrettet så lenge det ikke har frihe-
ten og likhet for loven for øye”.11
Ideen om decentralisering hører også ind under Steiners 
paraply. Frihed og lighed bliver set på som to grundlig-
gende forskellige værdier i vores samfund. Her ser vi gerne 
en tendens til politisk deling, hvor socialisterne lægger 
større vægt på ligestilling, mens højrefløjen lægger større 
vægt på frihed. Socialisterne forestiller sig, at ligestilling 
sikrer retfærdighed, mens de konservative og liberalisterne 
mener, at økonomisk frihed er en betingelse for politisk 
og social frihed. Men så længe man gør det - vælger lighed 
eller frihed som en grundlæggende værdi i kampen om 
politisk magt mellem højre og venstre - forbliver det en 
magtkamp mellem det liberalistiske frihedsbegreb og den 
sociale lighedstanke.
Men problemet for begge disse to retninger er, at de 
placerer enten frihed eller lighed som den eneste værdi-
målestok for samfundet. Dette fører igen til, at vi bliver 
tvunget til at vælge mellem frihed i det økonomisk liv eller 
slet ingen frihed. Begge fører til strukturelle skævheder, da 
lighed kun hører ind under retsliv, og frihed kun hører ind 
under åndsliv. Begge retninger fører til, at åndslivet bliver 
lidende, da det opnår enten at blive styret af det økonomi-
ske liv som i liberalismen eller af det statslige broderskabsi-
deal som under socialismen.
Men egentlig har både lighed og frihed deres rødder i den 
menneskelige individualitet. Og man skulle hellere sige, 
at frihed er nødvendig for, at ligeværdige individer skal 
kunne mødes i det offentlige rum, så de kan dyrke deres 
private interesser til gavn for offentligheden. Frihed og 



lighed er således to sider af den samme sag.

Opsummering
Under den åndelige eller kulturelle sfære, der er frihedens 
domæne, hersker individuel frihed, overblik og indsigt, de 
individuelle overbevisninger og evner. Her indgår alt det, 
som hører ind under skole, kunst, foreninger og religion. 
Under det retsligt-politiske område, der er lighedens 
sfære, hører de demokratiske beslutningsprocesser, den 
lovgivende og udøvende politiske myndighed, herunder 
kommunen og retsvæsenet. Under det økonomiske livs 
område, som er broderskabssfæren, hører gensidig hjælp til 
dækning af fælles behov og økonomisk virksomhed baseret 
på samarbejde i og mellem forskellige samarbejdsorganer.
Som antydet: tregrening er ikke tænkt at skulle indføres i 
morgen, men bør snarere betragtes som et bidrag til den 
løbende diskussion om, hvordan samfundet kan organise-
res på den bedst mulige måde, således at det på den mest 
retfærdige måde tager vare på menneskets magt, mulighe-
der og rettigheder. Tregreningen er en nyttig teori, som er 
beregnet til at videreføre de grundlæggende franske revo-
lutionsidealer og til at skulle stimulere innovation blandt 
økonomer og filosoffer.
Man kan finde spor af tregrening i lovgivningen om 
den moderne kooperative virksomhed, i opfattelsen af 
at samarbejde er vigtigere end magt og i civilsamfundets 
protest mod ensidig økonomisk tænkning med efterføl-
gende udnyttelse af mennesker både i den tredje og i den 
vestlige verden. Tregreningen kan også bidrage til at sætte 
miljøspørgsmål i et nyt perspektiv. Den er også et alterna-
tiv til neoliberalismen, der betragter frihed synonymt med 
økonomisk frihed, mens ånds- og retslivet må lide under 
denne skævhed.
Fundamentet for tregrening findes i Steiners hovedværk 
Frihedens filosofi. Ser man denne bog i sammenhæng 
med Steiners tregreningsidé, kan man se, med hvilken 
frustration og kraft Steiner gik ind i meget reelle konflik-
ter: At mennesket er et frit skabende væsen, som skaber 
samfundet for sin egen skyld. Ikke for at underkaste sig 
abstrakte principper i utopisk forstand, kommunistiske 
eller liberalistiske.
I artiklen ”Idéer til et andet samfund” skriver Peter Nor-
mann Waage: Mayonnaise kan masseproduceres. Så kan 
bøger. Men ikke åndens indhold i bøgerne, der er kommet 
frem gennem individets frie skabende kraft.
Fra ett synspunkt sett fremstår tregreningen som ett blant 
mange mislykkede samfunnsmessige reformforsøk, og den er 
blitt vel plassert som kuriositet i historisk museum, og de sider, 
Steiner så intenst forsøkte å bekjempe, har seiret. Men betrak-
ter vi tanken fra en annen side, ser vi at denne seieren er mer 
enn tvilsom. Ingen kan sies å ha ønsket de samfunnsforhol-

dene, som vokste frem etter 1. verdenskrig, det gjelder både for 
vestens kapitalisme og den tidligere Sovjetunionens sosialisme 
(…) Steiners utgangspunkt i tregreningen er organiseringen 
av de samfunnsmessige institusjonene, slik at mennesket får 
anledning til å utfolde sine evner og bevare sin verdighet.12

Udgangspunktet er som nævnt Steiners hovedværk 
Frihedens filosofi. Det er også en kendsgerning, at mange 
racekonflikter i verden har deres rødder i nationale kon-
flikter, som således ligner de konflikter, der opstod mellem 
Tyskland og Polen (vedrørende Oberschlesien). Åndslivet 
kræver en frisætning fra sådanne nationale værdier. Det 
kræver at være sin egen virkelighed, uafhængig af al natio-
nalitetsdannelse.
Tregreningen kan bidrage til en større forståelse for, at alle 
minoriteter i et samfund bør have ret til at dyrke deres 
egne værdier og religiøse behov. Også hvis de går på tværs 
af landets officielle religion. Fri religionsudøvelse bør 
kunne finde sted blandt mindretal i et land med en anden 
dominerende religionspraksis. Man bør også forvente 
respekt fra det religiøse flertal. Denne respekt bør bero på, 
at man ikke bevidst går ind for at håne andre menneskers 
religiøse overbevisning. Men selvfølgelig skal man aldrig 
acceptere Sharia-lov i Norge.
Ideen om åndsfrihed kan også bidrage til at vise, at det 
er muligt at tænke helt anderledes på, hvilken funktion 
penge skal have i samfundet, og hvordan vi definerer og 
værdisætter udtrykket ”arbejde”. Tregrening kan også 
yde værdifulde bidrag til spørgsmålene om konflikter, 
der handler om ytrings- og trykkefrihed og om forholdet 
mellem frihed, tolerance og respekt, som også er spørgs-
mål, som Peter Normann Waage har beskæftiget sig med. 
Grundlaget for dannelsen af Steinerskolerne var, at Steiner 
ønskede at adskille politik og pædagogik. Dette som mod-
sætning til, hvad der er tilfældet i de skandinaviske lande. 
Her er vi vant til, at staten griber ind i samfundslivet, og 
at staten bestemmer over skolerne. I Norge går diskus-
sionen stadig livlig om hvilken rolle, der skal være imellem 
offentlige og private skoler.
At nægte alternative institutioner en plads i samfundet 
ville for Steiner betyde, at det bedste i den liberalistiske 
ånd, nemlig friheden, blev fornægtet. Og dermed også 
den enkeltes skaberkraft. Et sådant statsligt forbud vil 
føre til vor egen umyndiggørelse, hvad der lægger op til et 
overformynderi. Det vil også bidrage til at skabe et sam-
fund, hvor penge eller statslige strukturer er vigtigere end 
enkeltmennesket. 
Steiner ville først og fremmest skabe et sådant samfund, 
der tager hensyn til det enkelte menneske i bedste liberta-
rianske ånd. Den norske stat har uden tvivl paternalistiske 
træk og bestemmer for eksempel i mange henseender, hvad 



mennesket skal gøre og tænke. Men på den anden side må 
vi huske, at Steiners radikale idéer aldrig indebar nogen tro 
på, at den økonomiske liberalisme skulle være enerådende. 
Det tilbagestår at diskutere, hvordan hans økonomiske 
ideer lader sig forene med hans sociale utopi. 
Nu var Steiner ikke nogen modstander af den private 
ejendomsret. Men han mente, at det skulle have sine 
begrænsninger. På samme måde skelnede han også mellem 
arbejde og den løn, der kommer fra arbejdet. Nogle vil 
have svært ved at sluge, at han ikke sætter frihed sammen 
med økonomisk frihed og dermed ikke gør sig til talsmand 
for økonomisk liberalisme til trods for sine klart kultur-
liberalistiske holdninger. 
F.eks. hævdede Lars Frederik H. Svendsen i sin bog Frihe-
tens Filosofi (2013) - en bog, der ikke har noget som helst 
med Rudolf Steiner at gøre – at der hidtil har manglet en 
troværdig teori, der kan forene politisk frihed og retfærdig-
hed med økonomisk egalitarisme. Med andre ord mener 
han, at den økonomiske liberalisme er en forudsætning 
for politisk frihed. Han skriver: «Landene med størst 
økonomisk frihet er også landene med minst økonomisk 
ulikhet».13 Her må det være tilladt at hævde, at Steiners 
blanding af liberalistiske værdier og økonomiske egalitets-
principper netop er denne skitse, som Svendsen efterlyser.

Man kan synes om tregreningen eller ikke, tro på den 
eller ikke. Men Steiners strukturelle model gør det netop 
muligt at skelne mellem samfundets enheder på en anden 
måde, end vi gør i dag. Hvilket betyder, at talent kan be-
lønnes på en anden måde end fra erhvervslivets pengesæk, 
og hvor penge ikke er den eneste målestok for, hvor frie vi 
er, eller hvor lykkelige vi kan blive. Det har også bidraget 
til udviklingen af en mere social kunst, hvor Joseph Beuys 
(1921–86) har været den mest markante eksponent. I et 
interview fra 1982 sagde Beuys følgende:
”Etter mitt syn er det de menneskelige evnene, som utgjør 
kapitalen, det man meget vagt beskriver med det motepregede 
begrepet `kreativitet.` Derfor danner utviklingen av menne-
skelige evner grunnlaget for menneskehetens egentlige kapital 
og slett ikke pengene. Pengenes betydning i kapitalismen og 
kommunismen er et problem for seg, vi vet jo at dype misfor-
hold har sine røtter her. Og det har blitt slik, dels fordi det 
ikke frembringes noe åndsliv ved åndslivets produksjonssteder, 
og dels på grunn av den stilling pengene har fått – altså de 
pengene, man misvisende har kalt kapital”.14 
Vi indledte med, at Steiner introducerede tregreningens 
impuls i et Europa i krise efter første verdenskrig. Hvis 
nogen skulle undre sig over, om Steiner ville eller ikke ville 

have været en tilhænger af EU i dag, er svaret temmelig 
indlysende: Han ville ikke være EU-tilhænger. Det skulle 
fremgå ret klart ud fra tregreningstanken. Hvis man stadig 
tvivler, kan dette ene udsagn fra Tregrening måske være 
nok: ”Det er en uting å ville organisere de økonomiske 
kreftene i et abstrakt verdensfellesskap”.15
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midnatt’. Den unge Steiners liv og samtid, verk og horisont (1861–1902), 
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