
Antroposofisk Selskap 

 

Antroposofisk Selskap, forening grunnlagt i februar 1913 i Köln, rekonstituert under ledelse 

av Rudolf Steiner1923–24 under navnet Det allmenne antroposofiske selskap (Allgemeine 

Anthroposophische Gesellschaft). Antroposofisk Selskaps formål er å fremme og utvikle 

antroposofien, en åndsvitenskapelig forskningsretning grunnlagt av Rudolf Steiner (1861–

1925). Organisasjonen omfatter i dag antroposofiske landsselskaper eller arbeidsgrupper i mer 

enn 50 land på alle kontinenter. Gjennom studiearbeid, foredrag, seminarer og andre 

aktiviteter gir selskapets virksomhet anledning til å lære antroposofien å kjenne. Enhver kan 

bli medlem, uansett vitenskapelig, politisk, kulturell og religiøs orientering eller 

overbevisning. Selskapet har ingen organisatorisk eller formell tilknytning til de praktiske 

virksomhetene som utgår fra antroposofien (f.eks. steinerskoler), men betrakter seg som 

tjenesteytende. 

 

I årene 1902–12 utarbeidet Rudolf Steiner antroposofien innenfor rammen av Teosofisk 

Samfunn (Theosophical Society, stiftet av H. P. Blavatsky og H. S. Olcott i 1875). I denne 

fasen benyttet Steiner også betegnelsen teosofi om sin åndsvitenskapelige retning. Da Steiner 

i 1912 ikke kunne akseptere de rammene som sentralledelsen i Teosofisk Samfunn la til grunn 

for arbeidet, ble løsningen å stifte et eget selskap for antroposofien. 

Ved rekonstitueringen av selskapet i 1923–24 grunnla Steiner også en høyskole for 

åndsvitenskap (Freie Hochschule für Geisteswissenschaft). Virksomheten i høyskolen er av 

fordypende, forskningsmessig karakter og er organisert i en allmenn antroposofisk seksjon 

samt en rekke fagseksjoner knyttet til antroposofiens praktiske arbeidsfelter (landbruk, 

medisin, pedagogikk, kunst, sosialvitenskap osv.). 

Antroposofisk Selskap og Høyskolen for åndsvitenskap har sitt arbeidssentrum ved 

Goetheanum i Dornach, Sveits. Selskapet har i dag i overkant av 50 000 medlemmer (2008). 

Antroposofisk Selskap i Norge ca. 900 (2008). 

 

Antroposofisk Selskap i Norge ble stiftet 17. mai 1923 som en sammenslutning av 

antroposofiske grupper rundt i landet som hadde bestått siden 1913. Stiftelsen skjedde under 

nærvær av Rudolf Steiner. Det finnes i dag arbeidsgrupper innenfor Antroposofisk Selskap på 

ca. 20 steder i Norge. Selskapet utgir bladet Antroposofi i Norge, og informerer om 

virksomheten og antroposofisk orientert arbeid i Norge og verden på www.antroposofi.no. 

Les mer om Høyskolen for åndsvitenskap ved Goetheanum på www.goetheanum.org  
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