
HVILKET SPROG TALER ANTROPOSOFIEN?  

 

Lør 05.11.2016 kl.10-16 

DEBATARRANGEMENT 

med Nicolai Petersen,Tyskland og Andrew Wolpert, England 

 

Rudolf Steiner inkarnerede i den tysksprogede del af verden. Dermed blev tysk det sprog 

antroposofien blev givet til os på. Det tyske sprog var dengang, for godt 100 år siden, det sprog der 

var egnet til at give antroposofien et jordisk-fysisk udtryk. Er det stadig på tysk at vi skal 

videreudvikle vores forståelse af antroposofi og individualisere og omsætte den? Det tyske sprog 

har ligesom alle sprog udviklet sig siden Steiners tid. Hvor mange uden for de tysktalende lande 

taler i dag tysk? Skal stafetten gives videre til et andet sprog? Eller er det i globaliseringens tid en 

opgave for mange/alle sprog at yde de specifikke bidrag, de i deres forskellighed rummer 

muligheder for? 

 

I følge med globaliseringen er engelsk trængt frem som et sprog der tales overalt. Det globaliserede 

engelsk er ikke identisk med det der tales i England eller USA. Der er mange engelsk. Er dette 

engelsk det sprog der kan blive bærer af den antroposofiske udvikling i verden? 

 

Sprogets rolle, opgave og udvikling i vores menneskelige udvikling stiller os nogle udfordrende 

spørgsmål. Det engelske sprogs biografi og dynamik i verdenskulturen åbner op for yderligere 

uomgængelige spørgsmål. Antroposofiens sprog (ental og flertal) sætter endnu skarpere fokus på 

disse spørgsmål. Hvordan arbejder vi skabende og ansvarligt med de skatte vi har modtaget i de 

sidste 100 år, så vi over for os selv, hinanden, verden og hierarkierne kan realisere vores potentiale 

og mod til en fremtid der ikke kommer til at ligne det vi hidtil har kendt? Sproget kan holde os 

fangen, og sproget kan sætte os fri. (Andrew Wolpert) 

 

Det engelske sprogs indtrængen i andre sprogområder er i hurtig fremdrift. I løbet af få årtier har vi 

set hvordan engelsk fra at være første fremmedsprog i skolen, mange steder er blevet eneste 

fremmedsprog; hvordan det i mange lande, især i den tredje verden, har fået status som andet 



modersmål ved siden af det lokale sprog. Som internationalt kommunikationssprog i forskellige 

sammenhænge er det altdominerende. Nationalsprogene bliver mere og mere trængt ud i en rolle 

som en slags dialekter – kun til daglig brug i hjemmet. Hvilke konsekvenser har det for sprogets 

potentiale for at erkende og bearbejde det erkendte? Er menneskehedens nye, vigtige opgave 

bevidst at pleje og videreudvikle sine sprog, ligesom den må pleje natur og miljø?(Nicolai Petersen) 

 

Disse og andre spørgsmål er til debat den 5. november. De to debattører, Nicolai Petersen og 

Andrew Wolpert har igennem mange år forsket i sprogenes udvikling og deres rolle i vores 

forståelse af verden og os selv. Begge har publiceret artikler og holdt foredrag og seminarer i store 

dele af verden om bl.a. engelsk som universelt sprog. På mødet i Aarhus vil de i en første del 

fremlægge resultaterne af deres forskning og derefter diskutere med deltagerne hvilken vej 

udviklingen går, og hvad fremtiden rummer af muligheder. 

 

 

PROGRAM 

 

10:00-11:00 Oplæg 

11:00-11.30 Kaffepause 

11:30-12:30 Oplæg 

12:30-13:30 Frokostpause 

13:30-14:30 Debat/samtale 

14:30-15:00 Kaffepause 

15:00-16:00 Debat/samtale 

 

Andrew Wolpert. *1947 i London. Ud fra sit arbejde med sprog, det engelske sprogs historie, 

Shakespeare, Parcival, renæssancekunst og antroposofi har Andrew Wolpert holdt kurser, seminarer 

og foredrag i Europa, Australien, Amerika og Asien. Arbejder aktuelt ved den Frie Højskole i 

Stuttgart. 

 

 

Nicolai Petersen. 1952 i Giessen/Hessen. Har studeret germansk, slavisk og fin-ugrisk 

sprogvidenskab og arbejdet som underviser ved universitetet, Goethe-Instituttet og Snellman-

Højskolen i Helsinki. 1992-2004 leder af Lærerseminariet for Waldorfpædagogik i Skt. Petersburg. 

P.t. russisklærer ved Widar-Schule i Bochum. Publikationer om russisk-, engelsk- og 

tyskundervisning i Steinerskolen og om sprogvidenskabelige spørgsmål i antroposofisk belysning. 

 

 

Arrangementet foregår på dansk, engelsk og tysk. Der kan oversættes om nødvendigt. 

Pris: 50,- kr. 

Der kan købes frokostanretning (kr. 150) og kaffe/te med sødt og frugt i pauserne 

Tilmelding, hvis man ønsker frokost senest 17.11. 

Arr.nr. 2016-502 

Læs mere...  

Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt  

Entré: 50,. inkl, kaffe . Tilmelding: info@vendepunkt.com  

DOF Vendepunkt, Rosenvangs Allé 251, DK 8270 Højbjerg  
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