
Referat från SPF Seniorerna Enabygdens hemliga resa 2019-08-15 
 
På torsdag morgon den 15 augusti lämnade Axelssons buss Enköping med 
knappt 40 förväntansfulla SPF:are ombord. Vid ratten satt Erik medan Lisbeth 

Broström var reseledare. Vi visste bara att vi 
skulle söderut, varför spekulationerna om 
dagens mål började i Strängnäs, där vi tog av 
mot Södertälje. Nästa sväng skedde vid 
Nykvarn, varifrån vi på krokiga vägar genom de 
sörmländska skogarna till slut nådde Ytterjärna 
och Antroposofernas svenska centrum. Efter 
det efterlängtade fm-kaffet i Kulturhuset blev vi 
grundligt guidade både inom- och utomhus av 
den mycket kunniga Sussie som själv skolats i 
rörelsen. 

 
Kulturhuset invigdes 1992. Det har ritats av 
dansken Erik Assmusen i samarbete med 
konstnären Arne Klingborg som själv målat 
stora delar av taket och designat 
glasfönstren i den magnifika konsertsalen 
för 500 gäster. Taket ska symbolisera 
årstiderna och fönstren livsresan. Huset 
har stor rymd och en osymmetrisk 
utformning. Här spelar man teater, ger 
konserter, håller föredrag och övar olika 
konstnärliga genrer. 
 
Den antroposofiska rörelsen startades i 
slutet av 1800-talet av kroaten Rudolf 
Steiner som senare flyttade till Tyskland för 
att utveckla sina idéer om en andlighet och 
större human helhet utöver vad filosofi eller 
religion kan ge. Antroposofin ska 
genomsyra hela livet och nästa liv genom 
reinkarnation och tillämpas i främst 
Waldorfpedagogiken, det biodynamiska 
jordbruket och den antroposofiska vården 
som emellertid blivit hårt kritiserad på senare år. 
 
När Hitler under 1930-talet försökte utnyttja Waldorfpedagogiken för att ta hand 
om utvecklingsstörda, flydde många antroposofer utomlands. Några kom till 
Sverige och grundade det nuvarande centret i Ytterjärna 1935, vilket successivt 
vuxit till dagens omfattning med skola, högskolekurser för waldorfpedagoger, 
socialentreprenörer, konstnärer, barnskötare m.fl. 
 
  



På området finns även Nibble 
gård för biodynamisk odling, en 
handelsträdgård, ett eget 
reningsverk vid saltsjöns strand, 
Järna mejeri, Saltå kvarn, 
Vidarkliniken m.m. samt ett hotell 
med restaurang. Där avslutade vi 
dagens besök med lunch på rökt 
vildsvin och färsk potatis – 
mycket gott. 
 
Efter lunch gick återfärden norrut 
till Turinge, där vi drack em-kaffe 
med kladdkaka i Mångfaldens 
hus. Här fanns förutom café en 
otrolig mängd prylar till försäljning 
samt en plantskola, där några av 
oss gjorde fynd. Till slut var bara 
hemfärden kvar. Vi som var med 
tackar Erik, Lisbeth och 
resekommittén för en trevlig och 
informationsrik dag samt ser fram 
emot nästa resa. 
 
Vid pennan 
StigF 
 


