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De första Eurytmi-Pedagogerna

i Sverige

Den första eurytmisten som kom till Sverige var Agnes Spiller. Hon gav 
kurser i Stockholm för vuxna och barn, åren 1921 – 1923. Hon hade 
faktiskt en liten elevuppvisning våren 1921.

Den första svenska eurytmisten var Astrid Frykman-Sundell (1891-1992). 
Hon var med på den första eurytmikursen hos Rudolf Steiner och förde 
omfattande anteckningar. Hon fick även särskilda anvisningar av Rudolf 
Steiner om hur de svenska ljuden skulle gestaltas. Astrid Frykman-Sundell 
började sin verksamhet i Stockholm i början på 1920-talet och hade 
eurytmiundervisning framförallt med skolbarn, dels i Sunnerdahlska 
stiftelsen, en internatskola, men även i en vanlig folkskola. Hon 
undervisade många barn under årens lopp. I början på 1930-talet hade 
hon hand om eurytmiundervisningen i den första Waldorfskolan i 
Stockholm. Hon var även läkeeurytmist. 

Britt Virke minns:                                                                                           
1926 kom Eva Schuchhardt till Stockholm och som barn var jag med på 
hennes kurser. Hon var oerhört inspirerande, full av entusiasm. Jag minns 
att vi elever for på en liten turné med henne till Södertälje och uppträdde 
på en liten skranglig uppbyggd scen på hotellet där, för en liten fnissande 
publik. 

Eva Schuchhardt lämnade Sverige 1927. 

Ingeborg Friedensburg, nyutbildad eurytmist vid
Goetheanum i Dornach, Schweiz, kom till
Stockholm i mitten av 1930-talet och blev
eurytmilärare i den första Waldorfskolan i
Stockholm. När skolan upphörde 1939, lämnade
Ingeborg Friedensburg Sverige, men återkom
flera år senare, 1958, som eurytmilärare till
Kristofferskolan. 

Den danska eurytmisten Sonja Wrechner,
utbildad i Holland, var verksam i Leksand under
åren 1931-1932, men antagligen redan tidigare,
då det finns ett fotografi från året 1929 med en
grupp eurytmibarn i Björsgården i Leksand. 

Ingeborg Friedensburg



Efter Sonja Wrechner kom 1932 Marga Tuschoff (1908-2007) från Dornach
till Leksand, där den lilla Internatskolan Björsgården
hade börjat sin verksamhet samma år med ca 10
elever. Marga Tuschoff hade gjort sin eurytmiutbildning
i Stuttgart 1926 hos Alice Fels, grundaren av
Eurythmeum i Stuttgart (1923).

Marga Tuschoff hade lärt känna systrarna Runström,
Björsgårdens grundare, i Dornach och följde med dem
till Sverige, hon var då 24 år gammal. Systrarna Helena
Runström (1878-1969) och Anna Runnström (1876-
1961) hade utbildat sig till Waldorflärare i Stuttgart
1926-1929 under Rudolf Steiners ledning.  

Som eurytmilärare var Marga inte bara ansvarig för
eurytmiundervisningen i Björsgården utan undervisade
även i andra konstnärliga ämnen som musik, målning,
handarbete etc.

 När den svenska eurytmin började att utvecklas 1941, åkte Marga från 
Leksand till Gertrud Klingborg i Stockholm, för att utarbeta 
eurytmiprogram anpassad till det svenska språket. Marga Tuschoff 
stannade i Leksand ända tills Björsgården stängdes år 1949.  Då hade ca 
100 elever genomgått skolan på
Björsgården.

Gertrud Klingborg (1914-1997)
gjorde sin eurytmiutbildning hos
Isabelle de Jaager i Dornach,
Schweiz och återvände 1941 till
Stockholm. Hon började med
eurytmikurser för vuxna samt
med barneurytmi. Från 1946
utvecklades arbetet med
barngruppen till två timmar två
gånger i veckan med ibland upp
till 25 barn i förskoleåldern.
Dessa barn bildade kärnan till
första klassen i den nya
Waldofskolan, Kristofferskolan,
som började 1949 i Stockholm.
Gertrud var eurytmilärare i
Kristofferskolan från 1949-1958.
När Ingeborg Friedensburg kom
tillbaka, grundade Gertrud år
1958 eurytmiutbildningen i
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Sverige, uppmuntrad av eurytmisten Marie Savitch. De första fyra 
utbildade svenska eurytmister fick sitt diplom år 1962.

Annemarie Groh (1891-1976), kom redan som 18 åring från Tyskland till 
Dornach där hon var delaktig i byggandet av första Goetheanum. Hon 
utbildades till eurytmist av Rudolf Steiner och Marie Steiner. Hon arbetade
länge i Oslo och tidvis även i Skottland. Efter andra världskriget var hon 
verksam i Sverige och mötte år 1940 Stella Hellström på Mikaelgården i 
Järna. När Stella Hellström år 1958 grundade det läkepedagogiska 
Institutet Årstahemmet i Stockholm verkade Annemarie Groh där som 
eurytmist i 21 år.  

                             

Den norska eurytmisten Eva Lunde (1914-2015) utbildad i Dornach, 
arbetade i början på 1940-talet som eurytmist på Mikaelgården, Järna. 
Efter andra världskriget började hon sin livslånga verksamhet i Norge.

Annemarie Groh med elever



Irmgard Ruf ( 1925-2017) kom 1953 som eurytmilärare till Mikaelgården, 
Järna. Snart började ett kontinuerligt samarbete med eurytmisterna Elke 
Bornhost ( 1927-2011) och Agathe Ritter (1919-2018) som båda var 
verksamma på Solbergahemmet i Järna.
Elke Bornhost hade börjat sitt arbete på
Solberga 1951. Agathe Ritter kom redan
år 1939 som flykting till Sverige och 1941
först till Mikaelgården.  

År 1957 började euytmisten Renate
Wierscher (född 1927) sitt arbete på
Mikaelgården. Irmgard Ruf, Elke Bornhost
och Renate Wierscher hade gjort sin
utbildning hos Else Klink i Köngen,
Tyskland. Agathe Ritter utbildade sig
delvis i Sverige samt även i Dornach.
Dessa fyra eurytmister utgjorde början till
en eurytmigrupp som hade ett
kontinuerligt konstnärligt samarbete
genom alla år. Under hela sitt liv förblev
de verksamma på Mikaelgården och på
Solbergahemmet.

                                                                                                                     
Nina Leskov-Schweigler, född 1895 i St. Petersburg, död 1980 i Malmö, 
fick sin eurytmiutbildning hos Tatiana Kisselef i Dornach. Under året 1923 
var Nina verksam vid Goetheanum-Bühne i Dornach. Efter det undervisade
hon i ljud - och toneurytmi i den första eurytmiutbildningen i Dornach 
under ledning av Tatiana Kisselef och Isabelle de Jaager. Nina var gift med
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målaren Emil Schweigler. När deras dotter gifte sig med en svensk man   
följde Nina med dem till Sydsverige. Till hennes elever hörde musikern och
eurytmisten Elly Berner-Knierim och den svenske musikern och 
waldorflärare Pär Ahlbom. De utvecklade Ninas impulser vidare, Ellie 
Berner genom kurser och Pär Ahlbom som lärare i den första 
Waldorfskolan, numera Solvikskolan, i Järna. 

 Den första offentliga eurytmiföreställningen i Sverige ägde rum på 
Musikaliska Akademin i Stockholm 1928. Det var en grupp från 
Goetheanum i Dornach, med många kända eurytmister bl.a. Marie 
Savitch, Ralph Kux, Emica Fränkl (Mohr), Friedl Thomas-Simon m.fl. 
Föreställningen fick en nedgörande kritik i pressen!

Elena Zuccoli ( 1901-1996) från Goetheanum i Dornach, var i Stockholm 
en tid 1936. Hon gav kurser och var med i en föreställning på 
Borgarskolan och hon inspirerade Gertrud Ekedahl, sedermera Klingborg, 
att utbilda sig till eurytmist i Dornach.

Marie Savitch (1882-1975), kom varje år på besök. Hon höll kurser och 
seminarier och skapade flera stora föreställningar med de i Sverige 
verksamma eurytmisterna.

 Sissy Laudon-Pracht kom och höll kurs och Daffi Niederhäuser-de Jaager 
kom kontinuerligt i många år. Hon höll kurser, ledde och deltog i flera 
offentliga föreställningar.

Dessa människors engagemang, stöd och inspirerande verksamhet har 
bidragit mycket till  eurytmins utveckling i Sverige. 

  

Brigitte Deck, Aurora Granstedt                                                                    

                                                    

 

Barneurytmi på Björsgården 1929



Källor:

Britt Virke: 2000/ Eurytmi i Stockholm, en historik 1920-2000

Christhild Ritter: 2000/ Annons om ett ledigt hus

Torsten Lundberg: 2011/ En studie av Björsgårdens Skol-och Feriehem i 
Leksand 1932-1949 

Denna artikel publicerades på tyska i tidskriften ”Auftakt” juni 2019, 
(Berufsverband der Eurythmisten in Deutschland und Eurythmieverband 
Schweiz ) i samband med serien: 100 Jahre Eurythmie in der Pädagogik.


