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Antroposofiska Sällskapet i Finland - Suomen Antroposofinen 
Seura  
Föredrag av Markku Maula 23.10.2021 
 
 
Markku Maula inleder föredraget genom att spela upp kompositionen "Stillhet" från år 1913 av 
Ida Moberg, vårt lands första kvinnliga symfoniker. (Lyssna på kompositionen HÄR) 
 

Man kan säga att Ida Moberg var Finlands 
äldsta antroposof. Hon föddes redan år 
1859. Trots efterforskningar har ingen 
äldre påträffats. Hon var redan i början av 
Teosofiska samfundets verksamhet i 
Finland aktiv både i Viborg och i 
Helsingfors och var bland de första som 
anslöt sig till Antroposofiska Sällskapet i 
Tyskland. Som kompositör var hon mycket 
produktiv men idag har den största delen 
av hennes arbete gått förlorat. Vi har kvar 
endast en liten del av hennes i mitt tycke 
fantastiska produktion, som ju kom att 
förbli i skuggan av de samtida manliga 
inhemska kompositörernas verk.  
Detta stycke "Stillhet" använde Ida Moberg 
senare i sin opera "Asiens ljus". Ida Moberg 
skrev alltså också en opera vars handling 

baserade sig på Siddharta Gautamas, Buddhas liv. Den del av operan där detta stycke förekommer 
har namnet "Vaggvisa". Operan har aldrig uppförts så det är svårt att säga i vilken del av operan 
det aktuella stycket går att hitta.  
Ida Moberg tonsatte många texter av Rudolf Steiner, texter av Christian Morgenstern - bland 
andra Morgensterns fottvagningsdikt – dessutom musik till många andra texter med antroposofisk 
anknytning. Hon var en aktiv medlem av Antroposofiska Sällskapet och en långvarig 
styrelsemedlem ända tills hennes död år 1947.  
 

Vi fick för en stund sedan höra veckospråket läsas på tyska, svenska och finska. Veckospråken 
förbinder sig med den antroposofiska impulsen i Finland på så sätt att boken där veckospråken 
ursprungligen publicerades höll Rudolf Steiner för första gången i sin hand på Hotell Fennia i 
Helsingfors i april år 1912. Han hade före sin resa till Finland inte hunnit få med sig böckerna från 
tryckeriet. De sändes efter tryckningen till Finland med båt. Efter hans föredrag hölls en 
kaffebjudning i Hotell Fennia där han delade ut boken till de finländska teosoferna. de blivande 
antroposoferna.  
Titeln på denna bok är ”Kalender 1912–1913”. I slutet av den står veckospråken för första gången 
att läsa. Det är fråga om en kalender som sträcker sig från påsken 1912 till påsken 1913 
innehållande förunderliga teckningar. De första antroposoferna i Finland, förutom två, var fromma 

 
Ida Moberg 

https://www.youtube.com/watch?v=uFkJ0LJn8Ao


2 

 

och djupsinniga teosofer. Den största delen av dem som senare identifierade sig som antroposofer 
började sin verksamhet inom teosofin, vilket var en helt annan situation än den vi har idag. Deras 
medvetenhet och identitet som andesökare var en teosofs identitet.  
 

De dåvarande teosoferna, de blivande finländska 
antroposoferna från sekelskiftet och från 1900-talets början 
kände rätt väl till Blavatskys texter, de första texterna av Annie 
Besant, eventuellt också några andra. I huvudsak lästes dessa 
texter på tyska, en del hade översatts till svenska och några 
teosofer hade tagit som sin uppgift att för detta ändamål lära 
sig engelska av den orsaken att kunna ha möjligheten att läsa 
teosofiska texter på originalspråket. Ytterst få personer ur de 
bildade kretsarna talade på den tiden engelska. Teosofi 
studerades i Finland på den tiden endast i tre städer: i 
Helsingfors, i Viborg och i Vasa. På några orter kunde en eller 
ett par teosofer vara bosatta, men på dessa orter försiggick 
ingen direkt verksamhet.  
Den första blivande antroposofen som såvitt vi vet ser, möter 
och lyssnar till Rudolf Steiner är Johannes Leino under ett 
besök i Berlin år 1905. En tid senare kommer Edvard Selander 
med hustrun Aline att ha samma möjlighet.  
År 1900 hade Helsingfors en befolkning av vilken 43% hade 
svenska som modersmål. På den tiden fanns det knappt någon 
familj där den ena föräldern hade svenska som modersmål 
medan den andra var finskspråkig.  
Samma år – år 1907 - som Suomen Teosofinen Seura grundas 
och Pekka Ervast blir generalsekreterare – Arc Warden, 
publiceras den första texten av Rudolf Steiner på finska, en 
liten bok med titeln ”Joulun henkisestä merkityksestä”. Då blev 
det för första gången möjligt att läsa Rudolf Steiner på finska. 
Innan det hade knappast någon i Finland läst Rudolf Steiner, 
möjligen i så fall personer som kunde tyska och som hörde till 
de närmaste kretsarna kring Johannes Leino och Edvard 
Selander.  
Den största delen av de svenskspråkiga teosoferna i Finland var 
medlemmar i det Skandinaviska Teosofiska samfundet och den 

största delen förblev medlemmar där trots att det grundades ett teosofiskt samfund i Finland år 
1907. I medlemslistan för Suomen Teosofinen seura hittas de första åren få svenskspråkiga 
efternamn. Man förblev medlem i det skandinaviska samfundet eftersom Pekka Ervasts stil och 
sätt att framföra de teosofiska tankarna var främmande för de finlandssvenska teosoferna. Pekka 
Ervast var själv svenskspråkig men få av de svenskspråkiga teosoferna tyckte om hans sätt. Pekka 
Ervast började nämligen inom teosofin tidigt betona något man skulle kunna kalla en mycket 
nationalistisk eller patriotisk inriktning, dock inte i någon negativ bemärkelse, men detta också vad 
gällde det finska språket. Men så gott som alla de svenskspråkiga blivande antroposoferna som 
redan var medlemmar stannade ändå kvar i Suomen Teosofinen Seura, som ju leddes av Pekka 
Ervast.  
Då det Antroposofiska Sällskapet grundas i Tyskland år 1913 flyttar flera av dem som varit 
medlemmar i det Skandinaviska Antroposofiska Sällskapet dit. De börjar då samarbeta aktivare 
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med de övriga antroposoferna i Finland. Småningom 
under åren 1907 och 1908 börjar några av de finländska 
teosoferna, blivande antroposoferna besöka Tyskland 
och också Sverige.  
Rudolf Steiner börjar också göra besök i Norge och 
Sverige, innan han för första gången kommer till Finland. 
Han besökte Norge flera gånger, den första gången år 
1908 och före det Sverige och Danmark.  
På sommardagarna i München samma år då 
”Invigningens port”, det första av Rudolf Steiners 
mysteriedramer uppförs, är redan flera av de finländska 
blivande antroposoferna närvarande – Johannes Leino, 
paret Selander, sannolikt också en person som kommer 
att spela en stor roll under den närmaste framtiden; Olga 
von Freymann. Likaså också Ida Moberg vars musik vi för 
en stund sedan lyssnade till. Hon bodde den här tiden i 
Berlin. Hon hann vara med om många av Rudolf Steiners 
föredragsserier och föredrag.  
Under dessa sommardagar meddelar Marie von Sievers, 
den blivande fru Steiner, att Rudolf Steiner vill komma till 
Finland på våren år 1911. Så här kommer det inte sedan att ske trots att förberedelser för besöket 
är gjorda, eftersom Marie von Sievers insjuknar rätt allvarligt. Vid samma tid ordnas då 
filosofikonferensen i Bologna i vilken Rudolf Steiner i stället deltar i eftersom Marie von Sievers 
delvis botar sin allvarliga sjukdom i Italien. Av den här orsaken sker inte besöket i Finland år 1911. 
Besöket sker i stället år 1912.  
Föredraget Rudolf Steiner höll i Bologna är översatt till finska under titeln ”Peilautuva minuus”. 
 
Redan år 1912 börjar stämningen i det Teosofiska Samfundet vara mycket spänd, också i Finland. 
Mellan Teosofiska Samfundets ledare, Annie Besant och Rudolf Steiner håller det på att utvecklas 
en allvarlig konflikt. Grunden till denna kan man se redan år 1907–1908.  
Vid ungefär samma tid grundar Johannes Leino tillsammans med Edvard Selander arbetsgruppen 

Sampo i Helsingfors. Gruppen grundades inom det 
Teosofiska Samfundet men arbetade utgående från Rudolf 
Steiners tankar. Johannes Leino hade tidigare länge lett en 
egen arbetsgrupp i Helsingfors och före det gruppen Ahjo 
i Viborg. Edvard Selander har tidigare lett den teosofiska 
arbetsgruppen Mouna i Helsingfors. ”Mouna” är 
österländskt ord som har ungefär samma betydelse som 
Ida Mobergs komposition ”Stillhet”. Nu, år 1912, inleds 
arbetet i den av teosofer ogillade gruppen som enbart 
hade Rudolf Steiners tankar som grund. Småningom 
måste man bryta ut det arbete som skedde här från det 
övriga teosofiska arbetet i Finland.  
I motsats till vad som någon gång påståtts bjuds inte 
Rudolf Steiner till Finland av ledningen för det Teosofiska 
Samfundet i Finland. Inbjudan sker uttryckligen av paret 
Selander. Då Rudolf Steiner sedan kommer till Finland är 
det inte Pekka Ervast som översätter föredragsserien. 

 
Pekka Ervast 

 
Johannes Leino 
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Ingen översättning sker – inte till svenska, inte heller 
till finska. Pekka Ervast översätter endast under 
frågestunden som ordnas för Rudolf Steiner på kvällen 
efter Teosofiska Samfundets årsmöte. Man behöver 
inte översätta Rudolf Steiners föredrag. Nästan alla 
åhörare kan nämligen tyska tillräckligt bra eftersom de 
som år 1912 intresserade sig för Rudolf Steiners arbete 
hör till medel- eller överklassen. Bland antroposoferna 
saknas på den tiden arbetarklassen så gott som helt 
och hållet. Arbetarklassen har under hela den tid det 
Teosofiska Samfundet verkat i Finland varit mycket 
starkt representerad. Till antroposoferna hittade de 
inte i stor utsträckning. Bland antroposofer finns 
fattiga människor och personer som kommer från 
enkla förhållanden men dessa har åtminstone gått 
igenom mellanskolan där man på den tiden grundligt 
lärt sig tyska med grammatik och tusentals ord. Men 
arbetarklassen som på den tiden vanligtvis gått endast 
fyra klasser i folkskola kunde inga främmande språk 
alls. De saknas i antroposofiska kretsar men hittas i 
stora skaror, hundratals, inom den teosofiska rörelsen. 
De hittar alltså inte till antroposofin utan stannar kvar med Pekka Ervast. En stor del, dock inte 
alla, flyttar också senare år 1920, tillsammans med Pekka Ervast till Ruusu Risti -
sammanslutningen.  
Man behövde alltså inte översätta de föredrag Rudolf Steiners höll i Helsingfors. Frågestunden hos 
teosoferna översattes eftersom det på Teosofiska Samfundets årsmöte deltog många som inte 
kunde tyska. Dessa personer hörde tyvärr inte Rudolf Steiners föredragsserie eftersom de inte 
skulle ha förstått språket, vilket var mycket sorgligt. Det kunde nämligen ha haft en mycket stor 
betydelse för antroposofins första år i Finland.  
Samma år, på våren, publiceras på finska Johannes Leinos utmärkta översättning av Rudolf 
Steiners bok ”Wie erlangt man Erkentnisse die höheren Welten?” Med titeln ”Kuinka saavutetaan 
tietoja henkisestä maailmasta”. I denna översättning finns med alla delar ur den ursprungliga tyska 
versionen. En del av dessa lämnade Rudolf Steiner bort ur senare upplagor eller ändrade så att han 
använde andra begrepp. Att läsa den är som om man skulle läsa en helt ny bok.  
I Rudolf Steiners stora föredragsserie ”Taivaankappaleiden ja luonnonkuntien henkisistä 
olennoista” som nuförtiden har titeln ”Luonnonkuntien ja taivaankappaleiden henkiset olennot” 
(Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen. GA 136 LÄNK) hölls som 
föredragsserie i Helsingfors på Svenska Normallyceum eftersom fru Aline Selander verkade som 
matematiklärare i skolan och kunde hyra den så gott som gratis. I två veckors tid höll Rudolf 
Steiner sina föredrag där. Föredragen inleddes klockan 20.00 på kvällen. Pekka Ervast deltog inte i 
alla föredrag, åtminstone inte i de föredrag som hölls under det Teosofiska Samfundets två 
årsmötesdagar eftersom dessa möten pågick ännu på kvällen. Rudolf Steiners besök innebar i alla 
fall att det var den sista gången som en stor del av de finländska teosoferna samlades på samma 
plats. Efter det ordnades inga sådana tillställningar mera. Teosoferna, de blivande medlemmarna i 
Ruusu Risti, de blivande finländska kristosoferna och de blivande finländska antroposoferna 
samlades då en sista gång. Tills dess hade de alla varit teosofer. 
 

 
Rudolf Steiner och Marie von Sievers 

http://fvn-rs.net/PDF/GA/GA136.pdf
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Året 1913 är ett viktigt år i den finländska antroposofins historia. Det tyska antroposofiska 
sällskapet, som inofficiellt har fått sin början redan under det heliga nätterna år 1912, grundas 
officiellt i mars år 1913. Omedelbart flyttar då de ca 130 finländare som följer Rudolf Steiner till 
det tyska sällskapet. Samma år, i månadsskiftet maj-juni besöker Rudolf Steiner igen Finland. 
Ursprungligen var det inte meningen att besöket skulle ha skett här. Meningen var att han år 1913 
skulle ha besökt St. Petersburg men han fick inte visum för besöket. Eftersom Finland var en så 
pass autonom del av det ryska imperiet kunde han komma till Helsingfors. Föredragseriens titel 
och innehåll ändrades trots det inte, ämnet var detsamma som det skulle ha varit i St. Petersburg. 
Där skulle han ha talat om ”Bhagadavad Gitan okkultia taustaa” som nuförtiden har den finska 
titeln ”Bhagadavad Gitan henkistä taustaa” (Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita. GA 146 
LÄNK) - en viktig föredragserie just år 1913.  
Denna gång håller Rudolf Steiner föredragen i salen på Ostrobotnia. Här deltar endast medlemmar 
ur det tyska Antroposofiska Sällskapet. Under tiden februari – maj år 1913 hade ca 130 finländare 
blivit medlemmar här. Några personer kom till föredragen från Sverige, rätt så många från 
Tyskland och dessutom, såsom också föregående år, en stor grupp från Ryssland. Rudolf Steiner 
hade uttryckligen förbjudit de finländska Teosofiska Samfundet att delta. Men personer som inte 
var medlemmar i någotdera samfundet deltog, bland dem några personer från Ryssland som hade 
Rudolf Steiners tillstånd att delta. Bland dem den på sin tid mycket berömda ryska filosofen Nikolaj 
Berdjajev. I salen samlades ca 150 personer, vilket också skett året förut i Svenska Normallyceum. 
 

År 1913 är också ett betydelsefullt år för de två 
finländska antroposofer som inte hade en 
teosofisk bakgrund, nämligen Uno och Olga 
”Olly” Donner.  
Uno och Olly Donner bekantar sig inte med 
antroposofin förrän år 1913. Detta sker inte i 
Finland utan i London vilket är mycket belysande 
med tanke på dem. Paret Donner hade redan då 
i flera år varit bekanta med Harry Collison. Uno 
Donner hade studerat målning under tidigare år 
tillsammans med Harry Collison i Paris. De är 
goda vänner, båda också frimurare. Harry 
Collison är en av de mest betydelsefulla 
personerna i den engelska antroposofiska 
rörelsens tidiga år, innehavare av en av de 
högsta graderna inom frimureriet och därutöver 
antroposof.  
Till Harry Collison knyts en fin Steiner-anekdot. 
Eftersom man visste att Harry Collison är högt 
uppsatt inom frimureriet vågade någon en gång 
fråga Rudolf Steiner om hur frimureriet passar 
ihop med antroposofin. Rudolf Steiner svarade 
att det enda avgörande i detta fall inte är om han 
är frimurare eller inte utan om han är en god 
antroposof eller inte.  

Paret Donner råkade vara i London samtidigt som Rudolf Steiner. Det var en lång tid sedan Rudolf 
Steiner senast besökt London eftersom Annie Besant under de svåra åren inom Teosofiska 
Samfundet noggrant hade sett till att Rudolf Steiner inte hade kunnat besöka varken Frankrike, 

 
Olly och Uno Donner  
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Holland eller England. Den vittberesta Rudolf Steiner hade under åren 1908–1912 kunnat besöka 
endast länder inom det tyska språkområdet, Italien och de nordiska länderna.  
Då Rudolf Steiner i januari-februari år 1913 blir utesluten ur det Teosofiska Samfundet – det bör 
observeras att han inte avgår själv utan att han utesluts – gav alla ledande personer inom det 
Teosofiska Samfundet i Europa, också Pekka Ervast i Finland, sitt samtycke. Endast ett samfund 
nekade till att ge sitt samtycke: ledningen för det Teosofiska Samfundet i Sverige. Ledningen för 
det Teosofiska Samfundet i Sverige kom senare att bli de första antroposoferna i Sverige.  

Då Uno och Olly Donner år 1913 för första gången hör 
Rudolf Steiner tala blir saker klar med ens. Det här är det 
de vill vara med om! De får också en liten audiens som 
förmedlats av Harry Collison. Till London knyts alltså 
betydande händelser ur den finländska antroposofins 
synvinkel sett. Detta blir ofta bortglömt. Detta inte bara 
med tanke på Uno och Olly Donner utan också med tanke 
på en annan person – en mycket betydande person med 
finländska och danska anor: baron Carl Alphonse 
Walleen. Han mor är danska och fadern finländare, 
finlandssvensk. Baron Walleen är en av de mest kända 
internationella, europeiska föredragshållarna inom den 
teosofiska rörelsen - senare antroposofiska rörelsen i 
Europa. Han föreläste också i Finland. Han har vid denna 
tid redan deltagit flera år i Teosofiska Samfundets 
tillställningar i Finland, i Viborg, i Helsingfors och i Vasa. 
Här har han hållit, till en början teosofiska föredrag och 
senare föredrag som baserat sig helt och hållet på Rudolf 
Steiners föredrag. Han har också verkat i Sverige, 

Danmark, Tyskland, Frankrike och speciellt i England.  
I London, fanns nämligen förutom Uno och Olly Donner kanske de enda år 1913 verkande 
antroposoferna i hela världen som inte har en teosofisk bakgrund. Baron Walleen höll här ett 
föredrag där dessa personer för första gången hör om Rudolf 
Steiner. Då hade ännu inget av Rudolf Steiner översatts till 
engelska. Dessa personer hör till en rätt liten ockult 
sammanslutning som inte är teosofisk. Harry Collison har själv 
en teosofisk bakgrund men han hör också till en annan 
sammanslutning som inte är frimurerisk utan till den i London 
verkande Rosencreutz-hermetiska sammanslutningen vars 
namn är Stella Matutina. Den har sin bakgrund i den 
västerländska ockultismen och här hör man nu för första 
gången om Rudolf Steiner av den finländsk-danska baronen 
Carl Alphonse Walleen. Baron Walleen brukade resa i avsikt 
att höra så många föredrag av Rudolf Steiner som möjligt för 
att sedan hålla refererat av föredragen på de orter dit Rudolf 
Steiner inte själv rest. Föredragen hade ju då ännu inte getts 
ut i tryck. Han gjorde på detta sätt ett stort arbete och kom så 
också att föreläsa för medlemmarna i Stella Matutina. Här 
finns förutom Harry Collison också den mycket betydande 
blivande antroposofen Edith Maryon. Hon var en av de få 

 
Carl Alphonse Walleen-Bornemann 

 
Harry Collison 
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Rudolf Steiner närstående adepterna som inte hade en 
teosofisk bakgrund. De övriga kom att snart gå över 
gränsen till den andliga världen.  
 
Uno och Olly Donner påbörjade sitt antroposofiska liv i 
London och flyttar redan nästa år, år 1914, till Stockholm 
där de blir bosatta till år 1921.  
I Finland fortsatte den antroposofiska rörelsen att verka 
från år 1913 utan att någon här kände till Uno och Olly 
Donner. Det var svårt för paret Donner att resa eftersom 
det första världskriget hade brutit ut.  
Uno och Olly Donner var bärande krafter i det 
antroposofiska livet i Stockholm och i Sverige. Till det 
svenska antroposofiska arbetet donerar de en lägenhet i 
Stockholm på Rådmansgatan 14 där antroposoferna ges 
möjlighet att verka hyresfritt under åren 1917–1921. 
Paret Donner ser till att lägenheten blir möblerad och de 
står också för alla kostnader. Osäkert är vad som hände 
med lägenheten efter år 1921 då Uno och Olly Donner 
flyttar tillbaka till Finland. Då börjar deras engagemang i den finländska antroposofiska rörelsen, 
för flera av antroposoferna här som helt okända personer. De är språkkunniga, talar många språk, 
reser hela tiden, de har två lägenheter i Helsingfors. Den ena av dessa är det underbara hus som vi 
idag känner under namnet Sinebrychoffs museum, den andra ligger vid Norra kajen 2 och den 
kommer senare att bli känd som Jörn Donners lägenhet. Uno Donner är nämligen Jörn Donners 
farbror. Olly Donner hette som ogift Olly Sinebrychoff, redan vid den tiden innehavare av en 
ofantlig egendom. Deras liv förverkligas tack vare detta. De äger också två stora gårdar där de 
påbörjar det första biodynamiska arbetet i Finland. Det pågår dock inte många år på Gerknäs gård. 
Senare blir gården köpt av marskalk Mannerheim.  
Paret Donner påbörjar också det första småbarnspedagogiska arbetet i Finland som byggde på 
Rudolf Steiners impulser och också det första läkepedagogiska arbetet. Inte heller dessa pågår i 
många år men Olly Donner har vad detta gäller dessa en stor betydelse.  
Paret Donner flyttar tillbaka till Finland år 1921. Under världskriget, trots att det i övrigt inte 
kommer att beröra Finland i högre grad, är det inte möjligt att anordna någon öppen verksamhet i 
arbetsgrupper. Man samlas under den här tiden, som också tidigare, privat i medlemmarnas hem. 
De finländska antroposoferna får sitt första hem efter år 1921 tack vare paret Donner. Paret 
Donner äger flera fastigheter och köper också en lägenhet på Berggatan 2 där antroposoferna ges 
möjlighet att samlas. Detta blir den första fasta samlingspunkten. 
Redan före man grundar Antroposofiska sällskapet i Finland har flera böcker av Rudolf Steiner 
publicerats på finska. På svenska behöver man inte publicera i Finland eftersom de svenskspråkiga 
antroposoferna här får sina böcker från Sverige där det redan under många år skett 
publikationsverksamhet.  
Johannes Leino är mycket aktiv. Han publicerar två antroposofiska tidningar: tidningen 
Antroposofia publiceras under åren 1922 – 1935 och tidningen för den samhälleliga tregreningen; 
Uusi yhteiskunta publiceras under två år 1921–1922. Dessa tidningar läses också av de 
svenskspråkiga antroposoferna. De svenskspråkiga antroposoferna i Helsingfors kan vid den här 
tiden finska rätt bra trots att de inte behöver använda sig av finskan till vardags. År 1900 var den 
svensktalande befolkningen i Helsingfors 43%, år 1920 var de svenskspråkiga 33%. Småningom 
minskar andelen, idag är de svenskspråkiga litet under 5%.  

 
Edith Maryon 
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De svensk- och finskspråkiga antroposoferna verkar till år 1923 skilt från varandra. De känner 
varandra väl men tvåspråkiga arbetsgrupper finns inte. Det antroposofiska arbetet sker i början av 
1920-talet endast i arbetsgrupper. Uppdelningen skedde på rent språkliga grunder. Vissa konflikter 
kan man se att utvecklas under åren 1922–1923 men under åren 1913–1921 kan man, så vitt vi 
vet, inte se att konflikter skulle ha förekommit inom det antroposofiska arbetet i Finland.  
 
År 1923 hade paret Donner varit i Finland i två år. Under denna tid hade de redan besökt Dornach 
flera gånger och efter det första världskriget lyssnat till Rudolf Steiner flera gånger. Herr och fru  
Donner satt ofta på första parkett under föredragen kände Rudolf Steiner bra. Vi känner inte till i 
hur stor utsträckning de förde privata samtal. Sannolikt hölls sådana samtal åtminstone några 

gånger. Under bland annat år 1922 vistades Uno och Olly 
långa tider på kliniken i Arlesheim, den blivande Ita 
Wegman-kliniken. I deras kvarlåtenskap kan man hitta 
flera recept och läkeeurytmiska råd som alla inte gavs av 
Ita Wegman utan av Rudolf Steiner själv. Bevarade är 
också bland annat läkeeurytmiska recept skrivna av 
Rudolf Steiner med råd om hur behandlingen och 
medicineringen skall ske efter vistelsen på kliniken. 
Under klinikens första år deltog Rudolf Steiner i flera av 
Ita Wegmans möten med patienterna för att göra 
diagnoser.  
 
Kvällen den andra december år 1923 klockan 19.00.  
" Sedan förstörde elden Goetheanum. Vi kan se framför 
oss den förskräckliga bilden av Goetheanums brand, men 
utur vår sorg kan födas en sporre att gå ännu djupare i 
det som ännu finns kraftigt i våra tankar: branden av 
Goetheanum under nyårsnatten.  Detta är, fastän 
sorgligt, en händelse som för oss allt djupare. Det som vi 
måste inse och som är förbundet med Johannes 
evangeliet, som jag (tidigare) har beskrivit, hör ihop med 

dessa förödande, glödande lågor. Genom dem kan vi få en viktig impuls: Låt oss genom dessa lågor 
se andra lågor, de som en gång förstörde templet i Efesos. Låt oss inse att de manar oss att 
studera det som finns i början av Johannesevangeliet. Låt oss nu förflytta oss från 
Johannesevangeliet tillbaka till Efesos, templet, som en gång brann och då talar Goetheanums 
smärtsamma lågor till oss om det som en gång från glödande lågor i Efesos strömmade till akasha. 
Har vi inte ännu framför oss de smältande metallerna från instrumenten, när vi riktar vår blick in i 
de uppflammande lågor vid Goetheanum, denna olyckans natt.  Har vi inte i vårt inre de 
instrumentens ljudfullt och heligt talande smältande metaller, som i elden fick de mest underbara 
färger, högt talande färger, som hör metallerna till.  Och när vi fördjupar oss i metallerna, väcker 
det jordiska minnen i oss. Dessa minnen pekar på det som brann med templet i Efesos. Och dessa 
båda bränder kan i förbund väcka vår vilja att förstå orden: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet 
var hos Gud och Ordet var Gud."  (Översättning: Annika Martikainen) 
 
Samma kväll man på Berggatan 2 påbörjar något viktigt i Finlands antroposofiska historia talar 
Rudolf Steiner dessa ord i slutet av sitt kvällsföredrag. Under denna tid började föredragen i 
Dornach klockan 20 som motsvarade klockan 21 i Finland. Då händelserna på Berggatan höll på att 
avslutas uttalar Rudolf Steiner dessa ord. De kommer från föredragsserien Mysteerimuotoja 

 
Ita Wegman 
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(Mysteriengestaltungen GA 232, sjätte föredraget, sid. 100. Originaltexten på tyska HÄR och på 
engelska HÄR), en stor föredragsserie som hölls strax före juldagarna i Dornach. Det är svårt att på 
ett djupare sätt förstå juldagarna om man inte först har läst den här föredragsserien.  
Bilden på denna sida visar stjärnhimlen ovanför Helsingfors den 2 december 1923 klockan 19.00. 
Det är en siderisk stjärnkarta, alltså den faktiska situationen som visar stjärnornas läge då 
Antroposofiska Sällskapet i Finland – Suomen Antroposofinen Seura grundades. Det var en 
betydelsefull tidpunkt. Solen befann sig den kvällen, år 1923, sideriskt ur astrosofisk synvinkel 
betraktat i den del av ekliptikan där vi hittar Skorpionens stjärnbild. Inte heller vid vilken stjärna 
som helst. Solen befann sig 15 grader i Skorpionen, i Skorpionens mitt. Där hittar vi stjärnan 
Antares som ur både astrologisk och astrosofisk synvinkel ses som en mycket svår och tung 
stjärna. Den kallas ibland också för Dödens stjärna. Den har också positiva och höga effekter men 
om något skulle hända vid Antares, till exempel om en astrosof ser en födelsekarta där solen vid 
födelseögonblicket står vid Antares kan det hända att man för modern inte skulle berätta allt om 
barnet.  
Vid en sådan tidpunkt grundar man alltså Antroposofiska Sällskapet i Finland – Suomen 
Antroposofinen Seura. Det är mycket intressant, om man känner till astrosofi, att lägga märke till 
vad Rudolf Steiner talar om vid olika kosmiska konstellationer. Vid denna stund, just då solen stod 
vid Dödens stjärna i Skorpionen, tar han i den långa föredragsserien fram Goetheanums brand. 
Man kan också hitta många dylika exempel.  

 Vid den här tidpunkten grundas 
ett rent tvåspråkigt sällskap i 
vilket det inte var någon skillnad 
gällande det språk 
antroposoferna talade. Inte 
heller, enligt Uno Donners ord, 
vilken nationell inriktning de 
har.  
Ordförande för Antroposofiska 
Sällskapet i Finland – Suomen 
Antroposofinen Seura blir den 
till Finland rätt nyinflyttade Uno 
Donner. Observera att det var 
fråga om termen ”ordförande”, 
inte ännu ”generalsekreterare”. 
På mötet var närvarande nästan 
alla de som känt och samarbetat 
i mer eller mindre 20 år.  
Vi vet idag inte exakt varför det 
just är Uno Donner vid den 
tidpunkten 51 år gammal, som 
blir vald, vi har endast 
hypoteser. Om honom vet man 
att han inte har några som helst 
problem med att sköta 
internationella kontakter, har är 
den person i Finland som flest 
gånger närvarat vid Rudolf 
Steiners föredrag ända från år 

http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf
https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA/GA0232/19231202p01.html
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1913. År 1923 hade han nyligen varit i Dornach och hade då träffat Rudolf Steiner. Vi vet inte vad 
de diskuterade men vi vet att Rudolf Steiner hade ett djupt förtroende för Uno Donner. Rudolf 
Steiner hade också ett djupt förtroende för Johannes Leino, de kände varandra väl och han hade 
också ett djupt förtroende för Edvard Selander. Men ordförandeposten gick enhälligt till Uno 
Donner. Det verkar som om man inte skulle ha röstat om saken.  
På samma möte meddelar Uno Donner att han snart kommer att resa till Dornach där man 
kommer att hålla ett julmöte. Ingen annan än Rudolf Steiners närmaste krets har kännedom om 
den stora betydelsen av det kommande mötet som senare kommer att kallas ”Juldagarna”. Det 
man allmänt känner till är att Rudolf Steiner nu beslutat sig för att grunda det första gemensamma 
Antroposofiska Sällskapet för antroposoferna. Ända tills nu hade det endast existerat nationella 
sällskap i Tyskland, i Ryssland, några andra landssällskap men i flera länder fanns inga egna 
sällskap utan man var i allmänhet medlem i det tyska Antroposofiska Sällskapet. I det tyska 
sällskapet var Rudolf Steiner inte ens själv medlem, givetvis inte heller styrelsemedlem. Han 
fungerade endast som rådgivare för sällskapet och som dess andliga lärare. Nu grundar alltså 
Rudolf Steiner, tillsammans med sin närmaste krets det första, för alla antroposofer gemensamma 
antroposofiska sällskapet som får namnet Allmänna Antroposofiska Sällskapet, Allgemeine 
Anthroposophische Gesellschaft.  
Uno Donner meddelar under mötet den 2 december att han kommer att delta i det här julmötet. 
Senare i Dornach deltar han först i egenskap av representant för landssällskapet i Finland. Under 
mötet ger Rudolf Steiner honom rätten att använda sig av benämningen Generalsekreterare för 
Finland.   
En annan deltagare från Finland är eurytmisten Märta Wolontis, då en ung kvinna. Hon var också i 
Dornach då det första Goetheanum brann.  
Paret Donner kommer inte efter mötet genast tillbaka till Finland. De blir kvar på kliniken i 
Arlesheim och reser tillbaka under vårvintern 1924.  
Men under vintern 1924 har det redan börjat hända en hel del annat.  Antroposofiska Sällskapet i 
Finland – Suomen Antroposofinen Seura är ett sällskap inom vilket verkar likvärdiga 
svenskspråkiga och finskspråkiga avdelningar. Antalet svenskspråkiga antroposofer är märkbart 
större än antalet finskspråkiga som utgör en klar minoritet. Sannolikt uppgår de svenskspråkiga till 
ca 75–80% av medlemmarna. Men avdelningarna är helt likvärdiga. Den svenskspråkiga 
avdelningen leds av Edvard Selander och den finskspråkiga avdelningen leds en kort tid, i några 
månader, av Johannes Leino.  
I april 1924 lösgör sig två grupper, ca 40 finskspråkiga och ca 10 svenskspråkiga medlemmar från 
Sällskapet: de finskspråkiga antroposoferna som leds av Johannes Leino och de svenskspråkiga 
antroposoferna under Edvard Selander. Kvar blir Sällskapets finsk- och svenskspråkiga avdelning. 
De nya grupperna grundar nu självständiga Allmänna Antroposofiska Sällskapets svenskspråkiga 
och finskspråkiga avdelningar. Orsaken är inte språkpolitisk utan orsaken till detta har personliga 
grunder. Det här kan man konstatera eftersom också några svenskspråkiga medlemmar bryter sig 
ur Sällskapet som leds av Uno Donner.  
Uno Donner hade nämligen ett villkor för att bli ordförande för Sällskapet – att han hädanefter 
själv på vart och ett årsmöte där han själv närvarar skall ha rätt att välja Sällskapets 
styrelsemedlemmar. Det här förfaringssättet följde man ibland också senare på Sällskapets 
årsmöten, inte ändå som regel.  
Orsaken till detta var alltså inte språkpolitisk trots att man år 1912 i det finländska Teosofiska 
Samfundets tidning ”Tietäjä” kunde läsa i den stora artikel där Rudolf Steiners besök i Finland 
refereras: ”Oli paikalla myös hienompilaatuinen ruotsalainen siipi josta osa muulloin arkaillen 
tahtoi pysytellä erillään suomalaisesta liikkeestä”.  



11 

 

Födelsedagen för Suomen Antroposofinen Liitto är inte den 2 december 1923. Detta datum är 
födelsedagen endast för Antroposofiska Sällskapet i Finland - Suomen antroposofinen seura. 
’Yleisen Antroposofisen seuran suomenkielinen itsenäinen autonominen osasto’ lösgör sig från 
Sällskapet och använde sig av detta namn ända till år 1930. Födelsedagen för Suomen 
Antroposofinen Liitto är den 27 april år 1924. Astrosofiskt sett är också det ett intressant datum 
men en granskning av det faller utanför vårt ämne idag. Detta datum föds en organisation som 
senare kommer att bli bekant under namnet Suomen Antroposofinen Liitto som börjar föra egna 
protokoll och andra handlingar. Under några år finns då ännu det Allmänna Antroposofiska 
Sällskapets autonoma svenskspråkiga avdelning. Yleinen Antroposofisen seuran suomenkielinen 
itsenäinen autonominen osasto tar år 1930 det nya namnet ’Suomalaisten antroposofien liitto’. 
Den svenskspråkiga autonoma avdelningen lever ännu i några år, ungefär mellan åren 1924–1928. 
De ca. 10 medlemmarna ansluter sig sedan tillbaka till Sällskapet. Varför det, kan man fråga sig?  
År 1924 är ett mycket dramatiskt år i den finländska antroposofiska historien. Johannes Leino 
reser till Dornach för att tala med Rudolf Steiner om situationen i Finland. Uno Donner har då 
redan hunnit berätta sin egen version av läget. Både Johannes Leino och Uno Donner är båda med 
på Jordbrukskursen under pingsten 1924 i Kobervitz. Här deltar inte så många personer men tre 
finländare är med; Uno och Olly Donner och Johannes Leino. Möjligen är detta den sista gången de 
sitter tillsammans i 
samma rum.  
Efter kursen, den 27 juni 
skriver Rudolf Steiner och 
Ita Wegman till ”Kära Herr 
Donner” följande brev: 
”Kokonaisen kirjerivien 
kautta on meille 
tiedotettu nykyiset 
selvittämättömät 
olosuhteet Suomessa. 
Edelleen pidämme Teitä 
edustajananamme 
Suomessa. Pyydämme 
Teitä vastedes, kuten 
tähänkin saakka 
johtamaan Suomen 
Antroposofisen Seuran 
asioita. Voimaan jää 
kuitenkin se, että olemme 
herrojen Leinon, 
Suvannon ja Virtakallion 
johdolla olevalle 
suomalaiselle 
kieliryhmälle myöntäneet 
luvan heidän järjestyä 
suljettuna ryhmänä 
Suomalaisen maaseuran 
sisäpuolella”.  
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Vid denna tid hade Leino och hans styrelse, som alltså bestod av Suvanto och Virtakallio inte 
identifierat sig med detta fastän Rudolf Steiner skrivit brevet. De anser sig inte vara endast en 
sluten och autonom grupp utan stående direkt under Allmänna Antroposofiska Sällskapet.  
Kring detta sker under hela sommaren och hösten 1924 brevväxling.  
Den 17 november 1924, då Rudolf Steiner redan befinner sig på sin sjukbädd, skriver han och Ita 
Wegman tillsammans ett brev till alla medlemmar av Allmänna Antroposofiska Sällskapet i Finland 
- ännu ett försök som förtjänar att läsas här.  
I november då Rudolf Steiner inte längre stiger upp från sin sjukbädd skrivs alltså detta:  

 
Så sker inte under Rudolf Steiners livstid. Inga andra nyheter kommer inte från Finland än nyheter 
av tidigare art, om ens längre sådana. Detta brev läses av alla antroposofer i Finland i alla grupper; 
Sällskapet med sina två avdelningar, den självständiga svenskspråkiga gruppen under Selanders 
ledning och den självständiga finskspråkiga gruppen under Leinos ledning. 
Rudolf Steiner avlider den 30 mars 2025. Den 28 april samma år skriver den dåvarande styrelsen 
ett brev till Uno Donner, Johannes Leino och Edvard Selander. I det meddelas att styrelsen den 25 
april 2025 slutligen beslutat att de tre grupperna: ”Die Anthroposophische Gesellschaft in Finnland 
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mit Herr Donner als Funktionär, Die Finnische Abteilung in Finnland mit Herr Leino als Funktionär 
und Die Schwedische Abteilung in Finnland mit Herr Doktor Selander als Funktionär” hädanefter i 
Goetheanum och i styrelsen för det Allmänna Antroposofiska Sällskapet kommer att ses som 
självständiga sällskap. Officiellt, inte längre utgående från den finska identiteten, har detta nu 
bestämts. Man börjar sända all information till vart och ett av dessa sällskap. Man behandlar dem 
som tre självständiga grupper. Från år 1928 finns två av dem kvar. Från denna tid finns inte ett 
landssällskap i Finland enligt den officiella beskrivningen att endast ett sällskap existerar som 
situationen är i andra länder. Detta fastställs också i ett senare skede av Olga von Freymann.  
Paret Donner fortsätter sina regelbundna besök i Europa. Alltid då de kommer till Dornach bor de i 
huvudsak i Arlesheim. Av detta kan man dra slutsatsen att de känner Ita Wegman bra. De är också 
Ita Wegmans patienter. Man kan säga att hela medlemskåren i Antroposofiska Sällskapet i Finland 
på den här tiden har ett mycket nära och tätt förhållande till Marie Steiner. Några har också 
kontakt med Albert Steffen. Här kan ses ett frö till nästa stora kris som sker inom Sällskapet. Den 
kommer inte att beröra Suomen Antroposofinen Liitto.  
Så vitt vi vet finns ingen i Finland, inte heller i Liitto som leds av Leino, någon utom paret Donner 
som skulle ha någon form av närmare kontakt med Ita Wegman.  
Under hela 1920-talet leds Sällskapet av Uno Donner och 
det blir klart då vi närmar oss slutet av decenniet att 
spänningar börjar uppstå, främst mellan Donner och Olga 
von Freymann. Olga von Freymann står av alla finländare 
kanske närmast Marie Steiner också ur personhistorisk 
synvinkel. Hon har känt Marie Steiner länge och står i 
oavbruten brevväxling med henne. Det verkar som om 
paret Donner inte skulle ha god kontakt med Marie 
Steiner. Med Albert Steffen upprätthålls goda kontakter. 
Uno Donner har ju i tiderna utnämnts till 
Generalsekreterare för Finland, en benämning som han 
efter år 1925 inte längre kan använda. Han är bara 
Sällskapets ordförande. Trots det använder han i alla fall 
benämningen Generalsekreterare. Denna benämning är i 
allmänhet reserverad endast för den person som sköter 
internationella ärenden. Ofta är ordförande och 
generalsekreterare samma person, vilket inte är ett krav. 
Det kan också vara fråga om två olika personer.  
Meningen var att Marie Steiner skulle ha bjudits till 
Finland under sommaren 1927, för första gången efter besöken åren 1912 och 1913. Hon bjuds in 
medan hon besöker Stockholm i början av år 1927. Men Marie Steiner meddelar att hon inte 
kommer. ”Jag kommer inte på besök till Finland eftersom de interna problemen i ert Sällskap är så 
stora”. Med detta menar hon inte förhållandet mellan Leino och Donner utan den interna 
situationen i Sällskapet där så många motsatta åsikter finns. I detta finns inget nytt, allt är klart vad 
gäller förhållandet mellan Liitto och Sällskapet. De är två helt självständiga sällskap. Ingen 
förväntar sig längre år 1927 att de skulle gå samman. Så har det varit redan i många år. Saken är 
klar och bestämd och godkänd av styrelsen i Goetheanum. Ännu på årsmötet i februari år 1926 
uttrycker Uno Donner sitt stora ideal: ”Ordföranden läste årsberättelsen på svenska och finska och 
nämnde på samma gång med några ord det goda samarbetet och den goda förståelsen som under 
det senaste året hade rått inom Sällskapet och hoppades att Sällskapets fåtaliga finska 
medlemsantal i framtiden skulle växa med samma mått vad gäller de svenskspråkiga som landets 
invånarmajoritet förutsätter”. Vid den tiden hade Sällskapets finskspråkiga medlemmar kunnat 

 
Olga von Freymann 
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räknas på den ena handens fingrar. De fanns och hade alltid funnits. Det fanns några finskspråkiga 
medlemmar. Till och med en finskspråkig arbetsgrupp fungerade inom Sällskapet. Småningom 
torkar gruppen ihop och slutar verka. Olyckligt är att Sällskapet med tiden utvecklas till att bli ett 
enspråkigt sällskap.  
Till början av det andra världskriget, till de första åren av 1940-talet skrivs självklart alla 
styrelseprotokoll i Sällskapet, alla årsberättelser, allt på både svenska och finska. Efter år 1941–42 
tycks det inte längre vara lönt att göra så. Detta var inte meningen, men så hände. För detta kan 
man inte anklaga någon eftersom man nu i efterhand inte vet om man kan utpeka någon alls som 
skyldig. Situationen var helt enkelt bara sådan.  
Inom Sällskapet tycks, åtminstone från och med 1920-talets sista år, en tydlig konflikt ha existerat 
främst mellan två starka medlemmar Uno Donner och Olga von Freymann. Ännu upplevdes ingen 
konflikt som hade med Albert Steffen, Allmänna Antroposofiska Sällskapets ordförande, att göra. 
Alla finländska antroposofer godkänns ännu i detta skede av honom. Men gentemot Marie Steiner 
börjar det framträda en viss otålighet och viss vetskap. Uno Donner, om någon, vet vad som 
händer i Dornach. Han hör hela tiden rykten, han reser dit mycket ofta och han får också nyheter 
medan han vårdas på kliniken av Ita Wegman. Han får en mycket mångsidig information om de 
aktuella händelserna. Han känner Albert Steffen bra. Vi vet inte om Marie Steiner och Uno Donner 
hade något alls att göra med varandra. Brevväxling sker 
främst med Albert Steffen.  
Något tycks i alla fall ha blivit utrett. Marie Steiner lovar 
att besöka Finland år 1928. Då besluter de självständiga 
svenskspråkiga antroposoferna under Edvard Selanders 
ledning att ansluta sig tillbaka till Sällskapet. Det var 
fråga om en liten grupp, cirka 10 personer. Det här bör 
ses som ett klart medgivande så att de svenskspråkiga 
antroposofernas liv får en litet bättre balans.  
Då Marie Steiner kommer till Finland gör hon det inte 
som ett ”Marie Steiner-besök” utan hon hämtar 
Goetheanums sceneurytmigrupp till Finland. 
Förevisningarna sker på den gamla operan på 
Bulevarden, inte på Nationalteatern som man ibland 
påstått. Här ges år 1928 för första gången i Finland två 
eurytmiföreställningar. Något annat antroposofiskt 
händer inte då men Marie Steiner diskuterar säkert 
under besöket med de ledande antroposoferna i Finland. 
Inget har trots allt skrivits om att sådana diskussioner 
skett. Marie Steiner och eurytmigruppen vistas några dagar i Helsingfors innan de fortsätter sin 
resa till Stockholm.  
År 1928 är medlemsantalet i Finland, Sällskapet och i Liitto tillsammans 130. Medlemsantalet har 
inte stigit från år 1913. Det stämmer trots allt inte helt och hållet. Det finns en stad i Finland, 
Viborg, där medlemmarna aldrig anslöt sig till Sällskapet. Medlemmarna här är cirka 30. De är 
medlemmar i det tyska Antroposofiska Sällskapet, så gott som alla svenskspråkiga. Bland dem 
finns någon tysktalande, inga finskspråkiga. Wally Homén som är ledare för antroposoferna i 
Viborg meddelar redan vid årsskiftet 1923–1924 att de vill ansluta sig direkt till det Allmänna 
Antroposofiska Sällskapet eftersom man inte vill han något att göra med grälen i Helsingfors.  
Senare återtar de i alla fall sitt beslut och ansluter sig till Sällskapet. Sällskapet får då en stor 
procentuell ökning vad gäller medlemmar. Men ännu år 1928 finns alltså 130 medlemmar i Finland 
av vilka den klart största delen hör till Sällskapet.  

 
Albert Steffen 
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Nästa större händelse äger rum år 1931. Sällskapet håller sitt årsmöte i maj vilket är rätt sent. I 
allmänhet hålls årsmötena i februari eller mars. Mellan åren 1923 till år 1931 hålls årsmötena då 
paret Donner råkade befinna sig i Finland. Under dessa år är de mycket på resande fot och vistas 
rätt litet i Finland. De är väl bekanta med antroposofin och antroposoferna i Europa. De är 
veritabla kosmopoliter, som också baron Walleen, de enda finländska antroposofiska 
kosmopoliterna på denna tid.  
För första gången sedan 1923 sker nu något otroligt. 
Man röstar om ordförandeskapet till Uno Donners 
stora chock. Stadgarna möjliggör det här. Som 
viceordförande i Sällskapet under alla dessa har Uno 
Donners goda vän konstnären, målaren Werner von 
Hausen fungerat. På mötet framställs nu två förslag: 
ordförandeval mellan Uno Donner och Werner von 
Hausen. Detta till Werner von Hausens stora 
överraskning. Tydligt är att man inte frågat honom om 
detta på förhand. På basen av hans senare brevväxling 
kan man anta att han aldrig skulle ha velat ställa upp i 
ett ordförandeval mot sin vän Uno Donner. Förslaget 
gällde inte Olga von Freymann utan viceordförande 
Werner von Hausen. Han nekade i alla fall inte till 
nomineringen och följande under sker: Uno Donner får 
13 röster och Werner von Hausen får 52 röster. Så väljs Uno Donner, den betydelsefulla 
antroposofen, inte på nytt till Sällskapets ordförande. Det var en stor chock för honom, hela hans 
liv rubbas. Det första tecknet på det är att genast efter årsmötet meddelar han att Antroposofiska 
Sällskapet inte längre har tillstånd att använda lägenheten på Berggatan 2, som han äger. 
Sällskapet förlorar lägenheten. Uno Donner träder genast ut ur Sällskapet och det verkar som om 
paret Donner också skulle träda ur Allmänna Antroposofiska Sällskapet eftersom deras namn, 
överraskande nog inte hittas i medlemsförteckningen förrän igen efter år 1936.  
Tydligt är att spänningarna har nått sitt klimax senast under åren 1931–1933. Sällskapet har 
beslutat att i juli år 1931 ordna ett internationellt sommarseminarium i Finland. Som gäst inbjuds 
Marie Steiner som för första gången i Finland håller alla 19 klasstimmar i Brändö svenska 
samskola. Samtidigt håller man också sommardagar här. Alla deltagare är nödvändigtvis inte 
klassmedlemmar. Klassmantra finns trots allt redan hos några finländare. Rudolf Steiner hade gett 
de dittills varande klassmantra åt bland andra Uno Donner och Johannes Leino redan år 1924. 
Samtidigt bad han om att de skulle översättas till finska. På det svarade Johannes Leino att det för 
honom nog är ett för svårt arbete. ”Det här är ett för svårt arbete för mig. Det är mycket svårt att 
översätta dessa texter till finska”. Till honom svarade Rudolf Steiner då: ”Det gör inget. Jag 
kommer för att hjälpa Er”.  
Johannes Leino översätter texterna men klasstimmar börjar man hålla i Finland först 1933 och då 
på tre språk. Olga von Freymann håller klasstimmarna på tyska och svenska, Johannes Leino håller 
klasstimmarna på finska. Det tar ännu sin tid innan alla klassmedlemmar, de finskspråkiga, vissa 
svenskspråkiga, några tyskspråkiga och rätt många ester hör dem här i Finland.  
Bland esterna i Finland år 1931 finns den blivande generalsekreteraren för Estland, samtidigt också 
den enda klassläsaren i Baltikum, som nu hör klasstimmarna läsas för första gången. Han håller 
också en föreläsning under sommardagarna på Brändö som hade titeln ”Grundstensmeditation”. 
En kontakt är alltså etablerad mellan de Antroposofiska Sällskapen i Estland och Finland. Två år 
efter detta utnämns Valentin Tomberg till generalsekreterare för Estland. I Baltikum, i Estland, 
Lettland och Litauen läser han i många års tid klasstimmarna på tre språk, på estniska, tyska och 
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ryska innan han år 1938 flyttar till Holland. Detta är den 
enda gång denna stora individualitet besöker Finland, 
Helsingfors och Brändö. Vi har ingen kunskap om var han 
bodde under besöket. Marie Steiner bodde under 
sommardagarna i en och en halv veckas tid i en av villorna 
på Brändö. Det finns ett fotografi av Marie Steiner taget 
utanför tågstationen på Brändö. På den tiden hade 
Brändö ännu en tågstation.  
Något betydelsefullt hade hänt då man år 1931 än en 
gång arrangerar så att Marie Steiner besöker Finland. Uno 
Donner röstas ut i maj, strax före sommardagarna. 
Werner von Hausen gör brevledes allt han kan för att få 
till stånd ett möte sin vän. Uno Donner svarar ”Visst kan vi 
träffas som gamla vänner men på det villkoret att du inte 
med mig nämner ens ett ord om Sällskapets 
angelägenheter”. Vi vet inte om de gamla vännerna 
någonsin mera träffades. 
Werner von Hausens ordförandeskap räcker inte länge, 
ett år från 1931–1932. Efter honom blir Olga von 
Freymann ordförande. Werner von Hausen blev 

ordförande kanhända litet motvilligt och ställde inte upp för omval nästa år.  
År 1932 väljs Olga von Freymann enhälligt till Sällskapets ordförande, ett ordförandeskap hon 
håller ända till år 1939. Hon fungerar också som Sällskapets ordförande åren 1945–1948 och år 
1949–1952. Hon var en tidigare teosof, en stor antroposofisk personalitet som också hann träffa 
Rudolf Steiner. 
Lyckligtvis hittar Sällskapet snart en ny lägenhet på Stora Robertsgatan 7 och flyttar dit under 
samma år, år 1931.  
År 1931 är medlemsantalet i Finland 168 och 1932 då Olga von Freymann väljs till ordförande169 
medlemmar.  
År 1932 besöker Valborg Werbeck-Svärdström så vitt man känner till, för enda gången Finland. Här 
håller hon håller föredrag och en sångkurs, inbjuden av 
Sällskapet. Nästan alla inbjudna gäster och 
föredragshållare dessa första årtionden bjuds in av 
Sällskapet, inte av Suomen Antroposofinen Liitto. Så vitt 
man vet är ingen av Suomen Antroposofinen Liittos 
medlemmar med på de stora sommardagarna år 1931. I 
Liittos historik nämns inget om att dessa sommardagar 
hållits. Så åtskilt arbetade man på den tiden. Orsakerna 
till detta kan man inte se som språkpolitiskt grundade. 
Liitto växer hela tiden större och större.  
År 1933 börjar klassarbetet i Finland. Samma år förenar 
sig antroposoferna i Viborg till Sällskapet. Nu är 
medlemsantalet i Finlands två sällskap 194.  
Också 1933 besöker Günther Wachsmuth under sin resa i 
Baltikum och Norden också Finland. Detta besök ordnas 
av Liitto och Sällskapet tillsammans.  Detta är resan där 
han för en tidning i Köpenhamn ger en mycket olycklig 
intervju i vilken han mycket positivt talar om det 
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nazistiska styret. Detta är den intervju som tillsammans med ett par andra saker starkt svärtat 
Günther Wachsmuths rykte. Günther Wachsmuths bror var förutom antroposof också en känd 
nazist.  
År 1934 sjunker medlemsantalet av någon orsak till 186 medlemmar. De stora antroposoferna Carl 
Heyer och Carl Schubert besöker Finland på Sällskapets inbjudan.  
År 1932 är Uno Donner igen i Dornach och hälsar på Albert Steffen. Albert Steffen skriver i sin 
dagbok att ”Donner besökte mig. Jag sade honom att man kan tala för antroposofin också utan ett 
Sällskap”. Samma dag skriver han vidare ”Han var målare, sedan affärsman. Nu överger han dessa 
båda. Han måste polarisera sig. Tydligen är han emot Marie Steiner”. Det här vet vi ur Albert 
Steffens dagbok, i opposition till Marie Steiner. Detta har man inte tidigare känt till. Det finns en 
stor och grundlig undersökning om paret Donner gjord på engelska av två finländska forskare, Julia 
von Boguslavski och Jasmine Westerlund. De har fördjupat sig i Donner-arkivet i Åbo Akademi, i 
Steffen-arkivet, Nachlass-arkivet och i Goetheanums arkiv. Jasmine Westerlund publicerar snart en 
bok på finska om Olly Donners intressanta liv – ”Olly Donnerin lumoava elämä”. Dessa två, främst i 
Åbo Akademi verkande forskare har gjort ett stort arbete. Denna engelskspråkiga forskning om 
paret Donner hittas på nätet och går att läsa där på adressen  
https://www.researchgate.net/publication/324710222_Putting_the_spiritua l_into_practice 
Paret Donner fortsätter sina besök på kliniken i Arlesheim under åren 1922, -24, -25, -27, -28 och 
år 1932. Uno och Olly Donner bosätter sig i Arlesheim och bor där flera år. Olly Donner avlider år 
1956 och Uno Donner i juni år 1958. Kliniken är antecknad som platsen där de båda avlider. Askan 
efter dem hittar man i dag i minneslunden framför Goetheanum. Innan askan placerades där hade 
man förvarat urnorna i rummet där Mänklighetsrepresentanten står. Så vitt vi vet är Uno och Olly 
Donner de enda finländare efter vilka idag askan finns i minneslunden. Bandet till Ita Wegmans 
impuls är självklar. 
År 1935 blir ett fruktansvärt år i den antroposofiska historien. Redan år 1934 har det varit illa. Då 
gör man det första försöket att utesluta Ita Wegman och Elisabeth Vreede från ledningen för det 
Antroposofiska Sällskapet. Det lyckades inte på grund av formfel men år 1935 lyckas det.  
År 1935 utesluts Ita Wegman och Elisabeth Vreede från medlemskap i styrelsen för det Allmänna 
Antroposofiska Sällskapet. De utesluts inte från medlemskap i sällskapet så som många har trott. 
Tillsammans med dem utesluts cirka 3000 medlemmar i det Allmänna Antroposofiska Sällskapet, 
alla medlemmar i de så kallade fria antroposofiska grupperna i olika länder, hela Antroposofiska 
Sällskapet i Holland och nästan hela det dåvarande Antroposofiska Sällskapet i England. Denna 
stora händelse påverkar inte oss i Finland på något vis alls. Både Liitto som leds av Leino och också 
Sällskapet står bakom dessa beslut. Det visar att Ita Wegmans impuls inte ännu fanns i sällskapen i 
Finland i april år 1935. Det här kan vi med säkerhet säga. Detta skedde möjligen senare, då Marina 
Reuter aktiverat sig och efter att Freddy och Kaarina Heimsch kommit till Finland på 1960-talet. En 
liten öppning kan man uppleva på 1950-talet då man gemensamt av Sällskapet och Liitto vågar sig 
på att bjuda in Zeylmans van Emmichhoven till Finland. Det stora Holländska Antroposofiska 
Sällskapets generalsekreterare hann besöka Finland flera gånger. De första gångerna redan under 
1920-talet. Inte under 1930-talet och av naturliga skäl inte under 1940-talet.  
Men de stora händelserna under år 1935 lämnar inga spår här i Finland. Paret Donner lever sitt liv 
helt för sig själva utan kontakt till de övriga antroposoferna. Inga kontakter odlas till någotdera 
sällskapet. Inget om detta finns heller att läsa i deras brevväxling.  
Under det tragiska året 1935 flyttar Sällskapet igen, denna gång till Simonsgatan 12. 
Medlemsantalet i Finland är nu 186, i Liitto ännu bara 58 och i Sällskapet 128. Men redan år 1938 
har medlemsantalet stigit till 240 av vilka Sällskapets medlemmar är 173 och Liitto ca 70. Man kan 
lägga märke till att medlemsantalet i Sverige är lägre, endast 215.  
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1930-talets sista år är också annars en märklig tid i Finland. Kersti Bergroth började, tillsammans 
med sina vänner Astrid Reponen, Maija Juvas och Helmi Helminen publicera tidningen ”Päiväkirja”, 
en tydligt antroposofisk tidning. År 1937 ges en bok ut som fick en stor spridning. Det var teologen 
Osmo Tiililäs ”Salatiede päivänvalossa” i vars källförteckning de dåtida nazistiska teologerna är väl 
företrädda.  
Som vi väl minns förbjuds det Antroposofiska Sällskapet i Tyskland av det nazistiska styret år 1935. 
Detta leder samma år till ett märkligt samarbete mellan Sällskapet och Liitto. Några medlemmar 
skriver då ett brev till Utrikesministeriet i Tyskland, inte till den finländska ambassaden vilket 
någon gång påståtts. Brevet skrivs inte av styrelserna för Sällskapet och Liitto utan det 
undertecknas av femton bemärkta finländska antroposofer. Lyckligtvis undertecknar också de 
dåvarande ordförandena för Sällskapet och Liitto brevet medan styrelserna håller sig tillbaka.  
I brevet meddelas att man djupt ogillar och beklagar att det tyska Antroposofiska Sällskapet 
förbjudits. Lyckligtvis liknade brevets innehåll inte det som sändes från det Allmänna 
Antroposofiska Sällskapet till Adolf Hitler där samma sak, utan Ita Wegmans och Elisabeth Vreedes 
underskrifter, beklagas i horribla och underdåniga ordalag (länk). Detta brev som sändes till Adolf 
Hitler och undertecknades av Albert Steffen, Marie Steiner och Günther Wachsmuth är en 
smutsfläck i den antroposofiska historien eftersom man på den tiden kände till flera antroposofer 
som aldrig skulle ha godkänt innehållet så som det skrevs.  
Under krigsåren är det svårt att samlas i större grupper. Flera medlemmar är med i kriget. Kriget 
sänker medlemsantalet kraftigt men inte på grund av dem som dött vid fronten. Få av Sällskapets 
och Liittos medlemmar dör där. Det är nu en tid då de första medlemmarna börjar avlida på grund 
av hög ålder. År 1945 då kriget tar slut är Sällskapets medlemsantal 140, Liitto har 60 medlemmar.  
År 1947 har Sällskapets medlemsantal sjunkit ännu mera och är nu 135 Liittos medlemsantal har 
stigit till 81. Några medlemmar har börjat flytta över från Sällskapet till Liitto.  
År 1948 sker i Allmänna Sällskapets historia en mycket tragisk händelse. Under hela 1940-talet har 
kontakten mellan Albert Steffen och Marie Steiner blivit allt kyligare. Redan i början av 1940-talet 
har Marie Steiner bestämt att grunda ett nytt förlag och en förening vars uppgift det skulle bli att 
ta hand om Rudolf Steiners kvarlåtenskap. Senare får denna namnet Rudolf Steiner 
Nachlasswervaltung. Redan detta är i sig för mycket för Albert Steffen och Günther Wachsmuth 
förutom att Marie Steiner inte heller tänker sig att någondera av herrarna, hennes kolleger i 
styrelsen för Allmänna Antroposofiska Sällskapet, skulle sitta med i styrelserna för dessa. Detta 
utgjorde den sista spiken i kistan. Under hela 1940-talet är Marie Steiner ännu medlem i styrelsen 
för Allmänna Antroposofiska Sällskapet men deltar inte under hela decenniet i ett enda 
styrelsemöte. Hon tar del av protokollen men påverkar inte styrelsebesluten alls. En annan sak är 
att verksamheten i Goetheanum under krigsåren inte är stor. Goetheanum är stängt under 
krigsåren och används som kasern för den schweiziska armén. Antroposofisk verksamhet sker inte 
i Goetheanum under dessa år, inte förrän igen år 1945. Här finns under kriget mycket plats för 
soldater och gränsbevakare. Schweiz var under kriget i fortgående alarmberedskap. Ett stort under 
var ju att Hitler aldrig gick över Schweiz norra gräns vilket skulle ha varit mycket enkelt. Det finns 
ju inga alper där vilket gör att det skulle ha varit lätt att komma in i landet via Basel.  
Marie Steiner avlider år 1948. Till årsmötet samma år där hon inte själv deltar hinner hon via sina 
vänner att hon anser att uteslutningarna år 1935 var ett misstag. På sätt och vis ber hon på detta 
sätt om förlåtelse för händelserna år 1935. Hon avlider snart efter detta.   
År 1948 har Sällskapet ett medlemsantal på ca 130 personer. Nu avgår ca 30 medlemmar och 
grundar ett självständigt sällskap med medlemskap direkt till Allmänna Antroposofiska Sällskapet. 
Först heter denna grupp ”Uriel-gruppen” och år 1952 blir gruppen registrerad under namnet 
”Steinerförbundet i Finland”. Från år 1942 till år 1962 är det svenska antroposofiska arbetet i 
Finland splittrat. Steinerförbundet i Finland leds en lång tid av Carin Reuter. Kvar i Sällskapet blir 
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en falang som kraftigt följer Marie Steiner vilket innebär att det i Finland sker ett märkligt under. 
Denna falang som följer Marie Steiner har här det största medlemsantalet medan motsvarande 
grupp i Schweiz skriver ut sig ur Sällskapet helt och hållet. Detsamma sker i Norge där en del av 
dem som följer Marie Steiner träder ur det norska landssällskapet. Den största delen blir kvar i det 
Allmänna Antroposofiska Sällskapet som leds av Albert Steffen. Men i Finland är den del av 
antroposoferna som hålls kvar som medlemmar i Allmänna Antroposofiska Sällskapet medlemmar 
som följer Marie Steiner.  
Men på initiativ av och under Carin Reuters ledning ansluter sig medlemmarna i Steinerförbundet i 
Finland tillbaka till Sällskapet år 1962.  

Carin Reuter bör nämnas speciellt eftersom hon under 
årens lopp gör många förslag och försök att Liitto och 
Sällskapet igen skulle förenas. Ibland ger Liitto ett 
finkänsligt nekande svar och ibland lämnar man frågan 
helt och hållet obehandlad. Det är klart att vilja till detta 
inte finns hos Liitto men i Sällskapet är man i frågan om 
sammanslagning aktiv, åtminstone ända in på 1970-talet.  
På 1950-talet har vi i Finland Förbundet, Sällskapet och 
Liitto. Då ser vi också de första större frukterna av det 
antroposofiska arbetet i Finland, nämligen Rudolf 
Steinerskolan i Helsingfors. Skolan är tvåspråkig och 
grundas år 1955.  
1961 föreslår Förbundet, alltså inte Sällskapet, att alla 
antroposofer i Finland skulle förena sig i ett Sällskap. 
Förslaget framställs främst av Carin Reuter.  
Nu har Sällskapet på gång en annan lägenhet, en rätt stor 
lägenhet på 132 m2 på Estnäsgatan 7 A som man innehar 
från år 1961 ända till 1973. Detta är den första 
lägenheten som Sällskapet äger själv. Mycket nära låg, 

och ligger ännu, det Teosofiska Samfundets och Kristosofernas lägenheter. En stark esoterisk 
koncentration fanns i Kronohagen då. För Sällskapet skulle dylika köp av lägenheter och också 
grundandet av Rudolf Steinerskolan i Helsingfors ha varit 
helt omöjliga utan Sällskapets märkbara medlemmar: 
Gyllenbergarna.   
Ane Gyllenberg gav, då nöden kändes som störst stora 
donationer till Sällskapet och till skolrörelsen.  
Då paret Donner avlider i slutet av 1950-talet 
testamenterar de sin ofantliga förmögenhet till Åbo 
Akademi. Åbo Akademi får genom donationen möjlighet 
att grunda en helt ny fakultet, Fakulteten för 
religionsvetenskap och under den ett 
religionsvetenskapligt bibliotek och under det ännu 
Steinerbiblioteket. I det dåtida Finland var summan 
otroligt stor. Det leder också till att då Olly Donners 
släktingar får höra om detta bryter de all band till Olly 
eftersom hennes egendom inte kommer att stanna inom 
släkten Sinebrychoff. Uno Donner har inte så stor 
personlig egendom. Testamentet är skrivet som paret 
Donners testamente men för donationen kan man i  
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första hand tacka Olly Donners personliga egendom, inte Uno Donners. Man bör i alla fall minnas 
att det är Uno och Olly Donner som gjort donationen. Frågan väcks i alla fall, varför donerades 
hela egendomen till Åbo Akademi? Självklart är att inget donerades vare sig till Sällskapet eller till 
Liitto. Banden hade redan i tiotals år varit brutna men varför donerades inget alls till det i slutet av 
1950-talet fattiga Allmänna Antroposofiska Sällskapet? En orsak till detta som Marina Reuter i 
publiken framställer är att man uppvaktade Uno Donner på hans dödsbädd och fick honom att 
skriva på donationshandlingarna. 
Man kan anta att Uno Donner gärna skulle ha donerat åtminstone en del av kvarlåtenskapen till 
Allmänna Antroposofiska Sällskapet. Vid den här tiden hade nämligen flera som följde Ita Wegman 
redan börjat flytta tillbaka till Allmänna Antroposofiska Sällskapet trots att Albert Steffen och 
Günther Wachsmuth ännu levde.  
 
Idag befinner vi oss i denna lägenhet på Nylandsgatan 25 A på grund av att de dåvarande 
ordförandena för Sällskapet och Liitto: Carin Reuter och Reijo Wilenius i början av 1970-talet 
förhandlar om att köpa en gemensam lägenhet. Så sker enligt godkännande av båda styrelserna. 
Man säljer de tidigare lägenheterna och lyckas köpa 
den här lägenheten på Nylandsgatan 25 A. Små lån 
måste tas för att affären skulle lyckas. Vid den här 
tiden är Liittos medlemsantal redan större än 
Sällskapets. Då lägenheten köps firar man på samma 
gång Sällskapets 50-års fest. I november år 1973 
flyttar man in. Efter det har Sällskapet och Liitto levt 
tillsammans i denna lägenhet.  
Vad som därefter skett hör kanhända till någon annan 
att berätta om. Dessa händelser som vi talat om idag 
är viktiga att känna till då man någon gång skriver 
Sällskapets historia.  
Bakom mig på väggen hänger målarinnan Eva Collins 
självporträtt. Eva Collin var en långvarig medlem i 
Sällskapet. Hennes mest sedda verk finns på Svenska 
Teatern. Väggmålningarna i övre aulan har hon målat. 
Eva Gyldén var en skulptris. På bordet en liten skiss. 
Eva Gyldéns största verk var, om andra världskrigen 
inte skulle ha inträffat, de stora statyerna som 
flankerade ingången till järnvägsstationen i Viborg, en 
lillasyster till Helsingfors järnvägsstation. Till stationen i Viborg skapade hon kvinnliga statyer som 
bar på facklor, motsatsen till grantimännen i Helsingfors. Tyvärr förstördes stationen i Viborg 
under bombardemanget i kriget. Den Collinska släktgraven på Sandudds begravningsplats har en 
staty som liknar de Viborgska fackelbärerskorna av Eva Gyldén.  
En annan av Sällskapets mera bemärkta medlemmar var Ragnhild Malmsten, Georg Malmstens 
fru. Vi vet ur släktforskningen att hela den Malmstenska familjen hade ett starkt antroposofiskt 
intresse. En av de främsta kompositörerna inom den lätta musiken, Georg Malmsten och hans 
familj var antroposofer. Det var endast Ragnhild som trots det var medlem.  
En annan musiker litet senare är antroposofen Jukka Kuoppamäki vars betydelse för den 
finländska lätta musiken inte på något vis kan förringas.  
Carin Reuter blev ordförande för Sällskapet år 1964. Det var ett självklart val. År 1971 då 
ordförande skulle väljas var inte alla Sällskapets medlemmar glada över att man planerade att gå 
samman med Liitto, inte ens att man skulle köpa en gemensam lägenhet och flytta samman. 
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Speciellt de av Sällskapets medlemmar som följde Marie Steiner motsatte sig detta och på 
årsmötet skedde ett ovanligt val. Mot varandra stod Carin Reuter och Monica Kahelin. Monica 
Kahelin förlorade ordförandeomröstningen med en röst. Denna ena röst skulle ha varit avgörande. 
Om inte Carin Reuter skulle ha fortsatt som ordförande  
är det sannolikt att denna lägenhet inte skulle ha köpts. Åtminstone skulle det ha varit svårare. 
Dylika delande strömningar fanns tydligen ännu då. Då jag själv började mitt arbete här hos Liitto 
år 1984 kunde hos vissa Sällskapets medlemmar ses en stark anknytning till Marie Steiner. Man 
kan inte säga att någon anknytning till Albert Steffen skulle ha förekommit, det var mera allmänt 
redan då. Men kärleken gentemot Marie Steiner hos vissa av Sällskapets medlemmar var mycket 
stor. Deras gemensamma historia med henne verkade på hur man ännu på 1980-talet talade om 
vissa andra antroposofer.  
 
Översättning och bearbetning 
Thomas Dahlström 


