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Sosialterapeutisk Forbund
Sosialterapeutisk Forbund (SF) består av selvstendige virksomheter som arbeider med mennesker med spesielle behov: barn,
ungdommer og voksne. Til grunn for forbundets arbeid ligger
det antroposofiske menneskesyn, slik det er utformet av Rudolf
Steiner.
SF har i dag 14 antroposofiske medlemsvirksomheter som gir
skole-, bolig-, og arbeidstilbud til ca. 280 elever/beboere. SF er
med i Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi.
SF har lagt grunnlaget for en bachelorgrad i Sosialpedagogikk
somstartet opp høsten 2012 på Rudolf Steinerhøyskolen i
Oslo. Studiet gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på
steinerpedagogiske metoder. Les om utdannelsen på deres nettside: www.rshoyskolen.no/sp

Medlemmer i SF:
Granly Stiftelse, Østre Toten
Grobunn, Hedemarken
Virksomheten Helgeseter,
Bergen
Helsepedagogisk Steinerskole
på Hedemarken
Ljabruskolen, Oslo
Steinerskolen på Skjold, Bergen
Rostadheimen, Bergen
Camphill Rotvoll, Trondheim
Hogganvik Landsby, Rogaland
Jøssåsen Landsby, Sør-Trøndelag
Camphill Solborg, Buskerud
Vallersund gård og FRAMskolen, Sør-Trøndelag
Vidaråsen Landsby, Vestfold

Kontakt:
Sosialterapeutisk Forbund, Oscars gate 10, 0352 OSLO
Geir Legreid, mobil: +47 408 28 444. E-post: geir@helgeseter.no
Sissel Jenseth: mobil + 47 975 63 875. E-post: sissel@dialogos.no

Les mer om alle stedene bakerst i bladet.
Foto: Borgny Berglund

Helsepedagogiske skoler

Sosialterapeutiske hjem

Det er foreløpig 4 helsepedagogiske skoletilbud i Norge.
Skolene følger en godkjent fagplan og tilbyr en tilrettelagt
undervisning hvor innslaget av praktisk-estetiske fag og kunst
som faglig innfallsvinkel, er sterkt tilstede. Skolene tilbyr
undervisning i integrerte klasser, og/eller individuelt evt
spesialklasser. I likhet med det som er vanlige i norske steinerskolene, har helsepedagogiske skoler som målsetting å være en
dannelsesvei for «hele» mennesket – kropp, ånd og sjel.

Det er 4 sosialterapeutiske bofellesskap i Norge, alle med sine
egne særtrekk. Tre av stedene tilbyr beboerne arbeid i et bredt
utvalg av verksteder, hagebruk og kulturelle aktiviteter. Denne
helhetsmodellen (bolig, arbeid, kultur) utgjør i stor grad det
metodiske grunnlaget for driften, og er med å sikre et mangfoldig livsinnhold.

Camphill Landsbystiftelse
Camphill landsbyene tilbyr en beskyttet bo- og arbeidssituasjon for voksne med særlige omsorgsbehov. Det er seks
Camphill landsbyer i Norge; tre i Trøndelag, en på Vestlandet
og to på Østlandet.
Kunst og kultur vever seg inn i alle sider av livet, og landsbylivet er preget av økologisk bevissthet. I arbeidstiden er
alle sysselsatt med landsbyens mange oppgaver; håndverk,
jordbruk, matlaging og hushold. Alle har oppgaver som dekker reelle behov, og alle utfører sitt arbeid etter egne evner og
forutsetninger.
Noen av landsbyene tilbyr også dagplasser i verkstedene. Framskolen er et toårig tilbud for ungdom og ligger på Vallersund
i Trøndelag. Landsbyene har husfellesskap samt selvstendige
boformer, der mennesker med ulike behov for bistand lever
side om side med medarbeidere.

Camphill Landsbystiftelses (CLS) formål er å skape inkluderende arbeids- og levefellesskap med utgangspunkt i Rudolf
Steiners tregrente samfunnsbilde, og i legen Karl Königs arbeid
med å virkeliggjøre dette. I landsbyene tilstreber man å leve
etter den sosiale grunnlov.
Camphill landsbyene tar imot unge mennesker som ønsker et
år som frivillig, eller å være medarbeidere for lengre tid. Alle
søknader om plass eller arbeid rettes til den aktuelle landsby.
Kontakt:
Camphill Landsbystiftelses sekretariat
Malvikvegen 1333
7550 HOMMELVIK
Tlf: +47 73 97 84 60
E-post: landsbystiftelsen@
camphill.no
www.camphill.no
Foto: Nils Langeland
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Leder
Camphill i Norge feirer 50-årsjubileum, og redaksjonen har i
samarbeid med jubileumskomiteen og landsbyene i Norge,
samlet artikler som viser et glimt inn i landsbylivene.
Vidaråsen landsby, som startet i 1966, ble utgangspunkt for
et nytt liv for mennesker med utviklingshemming. Flere flyttet til
landsbyene fra sentralinstitusjoner. Mange medarbeidere kom til
landsbyene for å finne alternative, praktiske løsninger for fellesskap, andre kom for «å finne seg sjæl», som vi sang på 70-tallet.
Landsbyene var og er pionerer og foregangssteder på mange
områder.
Temaet for 50-årsfeiringen – et verdig liv – utgjør et viktig
fokus under jubileet. Landsbyene gir rom for mangfold og det
uperfekte. Dette var utgangspunkt for starten på Vidaråsen, og
blir stadig mer aktuelt.
I denne jubileumsutgaven får du noen innblikk i ideer som
ligger til grunn for Camphill, og hva et landsby-liv innebærer.
Hvem var pionerene? Hva innebar denne impulsen for de menneskene som har funnet sine hjem i landsbyene? Vi bringer
intervju og artikler om landsbyboere og pårørende. Og russens
lysaksjoner, som var avgjørende for utviklingen.
Feiringen av 50-årsjubileet startet allerede i pinsen, og den
fortsetter i høst med arrangement på Litteraturhuset, festival på
Holmenkollen Park hotell, utstilling i Rådhuset og marked på
Youngstorget.
Vi ønsker dere god lesning! Og frembringer samtidig et ønske om overbærenhet til alle som ikke har fått sine historier og
navn med i dette nummeret. Det har vært mange gode hjelpere
med for å virkeliggjøre noe som har blitt mer enn et sosialt eksperiment. Og vi er dere alle takknemlige.
Rigmor Skålholt
Leder av representantskapet i Camphill Landsbystiftelsen i Norge
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Ej för de starka i världen
men för de svaga.
Ej för krigare men för bönder som plöjt
sin jordlott utan att klaga
spelar en gud på flöjt.
Det är en grekisk saga.
I pinsen 2016 var det 50 år siden oppstarten
av Vidaråsen på Bakke gård. Da ble synge
spillet Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson
og Hjalmar Gullberg fremført (se side 1011). Diktsuiten står i samlingen Kärlek i tjugonde seklet (1933). Verket er basert på det
greske sagnet om guden Apollo som kom til
jorden forkledd som tjener. Ingen gjenkjenner ham som en gud, men han bringer med
seg lys og forvandling.
Tro på fremtiden
Og et liv i fellesskap
En glødende impuls
Og sterk vilje
På denne grunn ble Vidaråsen landsby
bygget.

Den sosiale grunnlov
Et samarbeidende menneskesamfunns velferd
er desto større jo mindre den enkelte stiller krav
om selv å få utbytte av sine ytelser.
Velferden øker jo mer den enkelte avgir til sine
medarbeidere og jo mer hans egne behov
tilfredsstilles av de andres ytelser.
Alt som innenfor et menneskesamfunn motvirker
denne lov, må i lengden på den ene eller annen
måte avle ulykke og nød.
Rudolf Steiner
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Besøk hos HM Kong Harald
9. mai 2016
Tekst: Will Browne
Reidun Tyvold Larsen, Ola Henningsen, Will Browne og
Kirsti Hills-Johnes fikk æren av å representere landsbyene i audiens hos HM Kong Harald i anledning 50-års
jubileet. Vi hadde med oss en stor stjerne av silkepapir
som mange i landsbyen hadde vært med på å lage, og en
kurv med bland annet skohorn i tre til kongen, tovede
tøfler til dronningen, urter, og andre gaver fra landsbyen, i tillegg til siste utgave av LandsByLiv. Før avreise
fra Vidaråsen stod vi pent kledd under morgensangen
ved Askeladden, og vi ble sendt avgårde med hoiing og
mange hilsener til kongen. Runa Evensen var også med
som en støttespiller.
På vei inn til Oslo snakket vi om mange av dem
som har vært med på å skape landsbyliv, så vi følte at

vi hadde mange flere med enn bare oss fire. Tinken
Laurantzon og fotograf Mathias Bolt Lesniak møtte oss
i Slottsparken og det ble tatt noen bilder på forhånd av
oss, mens vi både var anspente og forventningsfulle.
Vi stilte oss presis opp ved slottsporten og hadde
ID-sjekk hos gardisten. Morsomt var det at «knekten»
som tok oss varmt imot på slottet, var ingen andre enn
Ingunn Kroken, en god gammel venn av landsbyene.
Vi ble hentet av en lakei og ført opp til det vakre Fuglerommet. Der ble vi møtt av adjutanten som prøvde å
roe nervene våre med å si: «Ta det helt med ro. Nå skal
dere møte en av Norges hyggeligste menn. Når klokken
slår inne hos kongen, åpner jeg døren for dere». Etter
det som virket som en evighet, ringte klokken og vi ble
sluppet inn mens adjutanten og lakeien sammen bar på
stjernen slik at vi kunne hilse kongen på en ordentlig
Jubileum 2016
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ID-sjekk hos gardisten
før audiensen.
Gavekurv.

måte med bukking
og neiing og det hele.
Kongen virket vennlig,
avslappet og inviterte
oss til å sitte med ham
rundt et langt, blankt,
ovalt bord. Etter en
kort runde med småprat om det deilige
været og turen opp fra
Andebu (eller Andeby
som han kjente fra
tegneseriene!), spurte kongen om hvordan vi har det på
Vidaråsen og hva vi holder på med.
Ola fortalte at han jobber på snekkerverkstedet og i
bakeriet, noe som kongen syntes var en artig kombinasjon. Han spurte om han hadde laget det fine skohornet. Ola fortalte at på Vidaråsen kan man jobbe med
forskjellige ting uten å ha forhåndskunnskaper for man
blir lært opp av medarbeiderne, noe som han synes er
veldig bra. Will fortalte at han egentlig er arkitekt, men
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jobber for tiden mest med
administrasjon. «Noen må
gjøre det og», kommenterte kongen trøstende.
Reidun forklarte at hun
jobber på snekkerverkstedet og på malerverkstedet.
Stolt overrakk hun en bok
fra malerverkstedet som
kongen bladde lenge i.
Han sa at han visste godt
hva eurytmi var, da han så
de malte eurytmi-figurene
til Reidun. Han syntes det
var mye fint i boken, men
at dronningen ville antagelig ha bedre greie på det
enn han.
Kongen ville se nærmere på de andre gavene
og ba Ola og Will holde
opp stjernen mot vinduet
slik at han kunne se den
bedre. Mens vi holdt den
opp, forklarte Kirsti om
fellesprosjektet med å lage
stjernen og leste de ordene
hun hadde skrevet som hyllest og takk for alt han står
for: «Stella Polaris har lyst på nattehimmelen og gitt retning og håp til mennesker i havsnød i uminnelige tider.
I dag er det retning og håp i indre havari, fortvilelse og
redsel for ikke å være bra nok, menneskene leter etter.
Alle i Vidaråsen Landsby vil takke H.M. Kongen inderlig for at han på så mange måter viser til og fremhever
livsviktige egenskaper som kjærlighet, mot, verdighet,
undring og glede. Dette er som stjernestråler som kan gi
retning og håp til alle mennesker som vil finne veien til
ett verdig liv. Hjertelig takk!»
Kongen virket rørt, og dette var et sterkt øyeblikk for
oss alle. Han ba oss være meget forsiktig da vi satte stjernen tilbake på den blanke kommoden slik at han kunne
være trygg på at den ikke kunne falle ned. Han smilte da
han tok frem tøflene og de andre gavene, og takket overstrømmende for så mye fint.
Kongen hadde mange spørsmål til oss om landsbyene og hvordan vi har det sammen. «Er dere som en stor
familie?», lurte ham på. Vi forklarte så godt vi kunne
om alle de forskjellige sidene av landsbylivet og det som
er spesielt. Han syntes det var bra at vi har forskjellige
mennesker i alle aldre og lurte på hvordan vi klarer å
finne plass til alle som ønsker å bo der. Kirsti fortalte at
vi ser det som en hovedoppgave å verne om det allmenmenneskelige og hva det vil si å være menneske. Kongen
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sa da: «Ja, det menneskelige i mennesket». Han sa at han
er veldig opptatt av hvordan vi kan ta vare på og sette
pris på mangfoldet i samfunnet. Han stusset over begrepet integrering som blir så mye brukt for tiden, men
som ikke holder mål. Det skaper heller inntrykket av
«vi og dem». Vi skal ikke forvente at alle blir som oss. Så
lenge vi kan godta hverandres forskjellighet, burde det
være bra og viktig med mangfold. Han sa at han trenger
hjelp til å finne et bedre begrep enn integrering for dette
aktuelle samfunnstemaet. Kirsti fortalte hvor glad vi
er for at Märtha Louise tør å snakke om det som ligge
skjult for øyet. Hun informerte også kongen om jubileumsfestivalen til høsten med
tittelen «Et verdig liv», og vi ga
ham programmet og sa at kongefamilien er hjertelig velkommen.
Da han hørte at vi hadde leid hele
Holmenkollen hotell til anledningen, spurte han om det inkluderte
skibakken! Da måtte vi alle le.
Samtalen gikk over til landbruk, og kongen var meget imponert av å høre at vi har drevet
økologisk/biodynamisk i alle
disse 50 år. «Da blir det ordentlig», sa han og ville høre om vi
er påvirket av sprøytemidler fra
omkringliggende gårder, noe
som var en kjent problemstilling
for ham tydeligvis. Han ville vite
hvor mange kuer vi har og syntes
det var litt synd at vi må pasteurisere melken. Han var også interessert i å høre om komposteringsanlegget på gartneriet og om vårt
naturbaserte avløpsrenseanlegg.
Da Will fortalte om de fredete
storsala-mandere som er oppdaget i dammene, minnet det ham
om den gangen de ble oppdaget i
dammen i Slottsparken og at det
ble trøbbel fordi endene spiste
dem opp.
Det ble en veldig varm og
hyggelig samtale med enda flere
spørsmål. Vi fikk mer enn dobbelt så lang tid som vanlig (klokken hadde ringt to ganger!), og

kongen sa at vi kanskje burde avrunde, og han takket oss
for besøket og gavene, og ønsket oss lykke til med jubileumsfeiringen og livet videre på Vidaråsen.
Adjutanten og knekten som ledet oss ut, var begge
overasket over at audiensen hadde vart så lenge, noe
som egentlig er veldig uvanlig. Etterpå ble det tatt flere
foto foran slottet, og vi spiste en deilig middag i byen
sammen med Tinken som vi kunne takke for at hun
hadde fått i stand audiensen.
Dette var en stor begivenhet som vi kommer til å
bære med oss lenge. Ola sa at det var som å bli møtt av
en hyggelig onkel!

Reidun Tyvold Larsen
overrakte kongen en bok
med malte eurytmifigurer.
Alle foto: Mathias Bolt Lesniak.

Jubileum 2016
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Jubileumsfeiring på Vidaråsen
Tekst: Arnkjell Ruud
Vidaråsen Landsby markerte
sitt 50-årsjubileum som en
pinse- og landsbyfest under
fanen «Et verdig liv» i dagene
13.-15. mai. Dette omfattet
Arn
blant annet framføring av mukjell Ruud
sikkstykket «Forkledt Gud»
av Lars Erik Larsson og Hjalmar
Gullberg, med kunstnerisk ledelse av Cornelius
Evensen, i Kristofferhallen fredag 13. mai om
kvelden. Etterpå var det kveldsmat i teltet på tunet.
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Lørdag 14. mai klokka 10 var det først
«Undringsvei» fra parkeringsplassen til åpning av
den nye verkstedbygningen, der det var taler, gaveoverrekkelser, avduking av navneskiltet, tanker om
navn til huset og omvisninger og felles folkedans,
og man kunne spise lunsj i teltet, og landsbyens
butikk var åpen slik at gjestene kunne handle, og
det kom gjester fra forskjellige Camphillsteder
pluss de som tidligere hadde bodd på Vidaråsen.
Umiddelbart etterpå kunne man møtes i
Kristofferhallen der vi sammen
med Kirsti Hills-Jones
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kunne se tilbake på 50 års landsbyliv med forskjellige bidrag, og om kvelden var det bibelaften, først
samling i Andreasbygget og deretter var det samtale på forskjellige steder, og de som orket og hadde
lyst kunne gå til Askeladden og avrunde dagen der.
Søndag 15. mai, som var jubileumsfeiringens
siste dag, hadde vi først offerhandling i Andreasbygget, før alle kunne gå til urnelunden hvor vi
sang, før Andrew Layfield og Simone lanserte boken til Jaap van Dam, og vi hørte planetsanger med
Bernt Evensen, og i teltet på tunet var det kirkekaffe
og bursdagskake.
I Kristofferhallen var det fremtidens vyer og
ønsker med diverse innslag ved Saskia Barnes og
dette ble avsluttet med festmiddag.
Hovedfeiringen av Camphill 50 år vil foregå
28. september – 2. oktober i Oslo.
Det blir marked på Youngstorget fredag og lørdag og
flott festival på Holmenkollen Park hotell alle dager.
Se side 13 og nettsiden: www.jubileum.camphill.no
Foto fra 50-års feiringen på Vidaråsen i pinsen.
Foto: Will Browne og Sissel Jenseth (øverst).
Jubileum 2016
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”Förklädd Gud” fremført på Vidarås
Tekst: Simone Wantz. Foto: Will Browne.
Förklädd Gud er en lyrisk suite med tekst av dikteren
Hjalmar Gullberg og tonesatt av Lars Erik Larsson. Verket ble uroppført i 1940. Det er et verk for kor, orkester
og tale, og handler om guden Apollo som måtte tilbringe
et år på jorden som en hyrde, altså som en forkledd Gud.
Inspirasjonen til å ta fatt på dette verket oppsto i en samtale 17. mai 2015. Liv Helene Geelmuyden, som bor på
Vidaråsen, og jeg møttes hos en venninne, Gunilla H.
Rønnblom i Andebu. Under samtalen som gikk delvis på
svensk mellom Gunilla og Liv Helene, anbefalte Gunilla
oss å lytte til fin musikk, og hun nevnte spesielt et kjent
svensk musikkstykke kalt Förklädd Gud. Liv Helene og
jeg ble interessert, og vi reiste hjem til meg for å høre
dette verket. Det rørte oss begge dypt, og vi snakket om
denne musikken gang på gang. Var det mulig å oppføre
et slikt verk på Vidaråsen? Jeg opplevde sterkt at idéen
oppstod nettopp fordi Liv Helene var til stede.
Da vi i løpet av høsten startet planleggingen av jubileumsfeiringen i 2016, fortalte jeg om denne musikken,
og jeg ba flere om å høre verket for å se om det kunne
vekke interesse. Og de som var ansvarlig for å forberede
feiringen, ble alle begeistret og støttet ideen. Vi tenkte at
en slik satsing kunne løfte oss litt, gi oss glede og kraft
gjennom vinteren. Og det gjorde det!
«Bjuder et mänskoöga till stilla kärleksfest oss,
kyliga och tröga, som folk är mest. Lägger, som
himmelsk läkning før djupa själasår, en vän,
fri från beräkning, sin hand i vår, synes en
ljussglans sprida sig kring vår plågobädd –
då sitter vid vår sida en gud förklädd.»
Men hvordan klarte vi oss med noe så stort og krevende?
Det var litt av et under!
Cornelius F. Evensen tok på seg å være kunstnerisk
leder. Han øvde med oss, dirigerte oss, arrangerte
musikken for orkesteret, kor, solister og klokkespill, fant
musikere, og ikke minst begeistret oss og innga oss mot.
Han fikk oss til å klare langt mer enn vi egentlig kunne.
Det ga mye glede! Teksten ble sunget på svensk mens
talekoret leste på norsk. Kirsti Hilles-Jones hadde oversatt teksten.
Øvelsene begynte for alvor ved nyttår. Vi øvde to
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ganger i uken, noen ganger hver dag! Den stille påskeuken feiret vi med å øve og lage kulisser med silkemaling.
Så skulle verket fremføres fredag 13. mai i pinsehelgen under jubileumsfeiringen. Alt var snudd opp ned
denne dagen i Kristofferhallen. Publikum satt på scenen
mens musikere og sangere var der publikum pleide å
sitte. Orkesteret besto hovedsakelig av medarbeidere og
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sen, pinse 2016
medarbeiderbarn fra Vidaråsen, pianist Katinka Kirjak,
kor, talekor, klokkeorkester og solister. Alt ledet av de to
dirigentene, Cornelius F. Evensen og Nils Harald Løvehaug. Hallen var pyntet med hvite duer, blomster og
silkemaling. Publikum utstrålte så mye varme og åpenhet at det ble til en gledefylt hendelse for alle parter.
Og vi fikk det til – sammen! Et ekte «Gesamtkunstwerk». Og hvem vet – det var nok flere forkledde Guder

til stede i salen. På første rad satt Liv Helene. Som barnebarn til Phyllis og Ivan Jacobsen – pionerene på Vidaråsen – hadde hun hjulpet oss i å gripe idéen og ta fatt på
denne oppgaven.
Vi gleder oss nå til en ny fremføring i Oslo under
festivalen 29. september, og vi håper mange har mulighet
til å komme og være med.
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Askeladden og urtehagen

Tale holdt av Rosemaria Bühler ved innvielsen.
Foto: Nils Langeland (øverst) og Will Browne.
Tanken om at Vidaråsen trenger en stor urtehage kom
til meg rundt årtusenskiftet, og jeg bar den tanken med
meg en lang stund før jeg våget å snakke om denne
drømmen. I utgangspunktet handlet tanken og drømmen bare om en hage og ikke om et hus, men når min
tanke og min drøm langsomt ble til vår drøm, ønsket vi
først å skape et hus, et verksted og et hjem til alle som
jobber i urtehagen. Huset er ferdig, og det er det huset
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vi innvier i dag. Sammen med arkitekt Jacob Slettevold
skapte vi et helt fantastisk hus. Vi hadde gjennom hele
prosessen mennesket i sentrum og skapte huset slik at
det er mulig å være en del av prosessen fra frø til plante
og fra plante til te. Jeg må si at vi klarte det meget bra,
det er et helt fantastisk bygg. Huset har fått navnet
Askeladden.
I de siste 50 årene har det blitt bygget mange hus og
flotte bygg på Vidaråsen. Noen av dem er Andreasbygget, Kristofferhallen, fjøset og nå også Askeladden som
stod ferdig før vi fylte femti år. Det kommer en fremtid
etter jubileet, og ut av fremtiden vil urte- og sansehagen
etterhvert få liv. Den opprinnelige tanken og drømmen
blir virkelighet.
Vi lever i en spesiell tid. Mange må forlate sine hjem
og flykte til et helt nytt sted hvor alt er fremmed. Men
jord, planter, vann og ild, kjenner vi alle.
I byer over hele verden oppstår det nå hager. Det
dyrkes på takene og asfalt blir erstattet med jord. I hager
kan vi møte hverandre og skape sosiale bånd. Naboer
som aldri har møttes før, jobber nå sammen og møtes til
et fellesskap i hager over hele verden. I mange århundrer
har mennesker bygget mange flotte bygg som katedraler
og moskeer. Hvert trossamfunn har bygget sine bygninger, men disse er ikke noe vi har sammen som menneskehet. Men jorden, den har vi til felles, og himmelen
spenner seg over oss alle.
Når vi er i en hage, er undringen en nær følgesvenn.
Ut fra undring kommer interesse, interesse blir til takknemlighet, og vi kan åpne oss opp for noe som er større
enn oss selv.
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Jubileumsfestival i
Oslo 29. sept - 2. okt
Jubileumsfestivalen
foregår på
Scandic
Holmenkollen Park hotell i Oslo og åpnes torsdag 29.
september av Oslos ordfører Marianne Borgen. Mottoet
for feiringen er «et verdig liv». Dette er mer enn et festtema, men utgår fra de tre grunnsøylene vi kjenner fra
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne: Selvbestemmelse – Likeverd –
Inkludering. Disse idealene omfatter alle mennesker og
er hverdagsutfordringer i landsbyene.
På Holmenkollen Park hotell samles landsbyfolk fra
hele Norden, Russland, Baltikum, pårørende, samt nye
og gamle venner til en «Landsby-happening».
For billetter og detaljert program, se nettsiden:
www.jubileum.camphill.no eller kontakt jubileumskoordinator, Tinken Laurantzon, tlf 95153844.
Mikkelsmessfeiring 29. september
Åpning i Saga Hall kl 9.30 med Einar Steen-Nøkleberg
(klaver). Mikkelsmessbetraktning ved John Baum.
Eurytmifremføring av Camphill-eurytmister.
Kl 11.30: Karin Endsjø: Polio, - en følgesvenn, ledsager og
døråpner. Lars Vik: Kunsten å falle. Kl 14.00: Mot-prøver
utendørs ved hotellet. Kl 17.00: Syngespillet «Förklädd
gud». Kl 18.00: Middag. Kl. 20.00: «Ildmagi» med
Stella Polaris.
Deretter blir
det dans.
Fagdag
30. september
Under fagdagen
ønsker vi dialog
med alle som
er interessert i
spørsmålet:
Hva er et verdig,
inkluderende liv?
Kl 9.30: Johans
Tveit Sandvin:
FN-konvensjonen

om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Cecilie Willoch: Visjon og virkelighet for personer med
utviklingshemming sett fra pårørendeperspektiv.
Kl 11.30: Arbeidsgrupper og minikurs.
Flere ledes av landsbyenes beboere og medarbeidere.
Kl 15.00: Landsbymøte – en plenumssamtale i form av
landsbyenes allmøte.
Markedsdager på Youngstorget 30. sept og 1. okt
Fredag 30. september kl 11.00-17.00 og lørdag 1. oktober
kl 10.00-17.00 vil landsbyene presentere seg for et
større publikum på Youngstorget i samarbeid med
Camphillbevegelsen i Skandinavia, Finland, Baltikum og
Russland, ØKO-UKA/Biologiskdynamisk Forening og
Bondens marked. Det blir salg av håndverksprodukter,
biodynamiske frukt og grønnsaker og meieriprodukter.
Matservering, samt kulturelle innslag, utstilling og informasjon.
World Wide Weave
Utstillingen World Wide Weave vises i Rådhusgalleriet,
Oslo Rådhus, fra mandag 26. september til søndag 2.
oktober. Utstillingen markerer 75 år med Camphill i
verden og består av 75 tekstilkunstverk, laget av voksne,
barn og unge med nedsatt funksjonsevne og som lever i
bofellesskap i 19 land, fra California i vest, India og Vietnam i øst, Skandinavia og Russland i nord, og Sør-Afrika
i sør. Les mer om utstillingen på neste side.
Jubileum 2016
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Camphill Foundation ‘World Wide Weave’

Rådhusgalleriet, Oslo Rådhus, 26. september – 2. oktober
Tekst:
Peter Bateson
Utviklingskoordinator og utstillingskurator, Oldburyon-Severn, South
Gloucestershire.
Etter mer enn et års
forberedelser ble
utstillingen World
Wide Weave Exhibition en realitet.
Intensjonen var
opprinnelig å lage
ett stort tekstilbilde
satt sammen av
små bidrag fra alle
Camphillstedene i
verden, for å markere Camphills 75-årsjubileum i 2015.
Men prosjektet vokste til noe mye større, og underveis har det involvert hundrevis av mennesker.
Den ferdige utstillingen rommer tilsammen 75 vev- og
tekstilarbeider fra i alt 61 Camphillsteder i Skottland,
Nord-Irland, England, Wales, Irland, Nederland, Frankrike, Sveits, Østerrike, Norge, Sverige, Finland, Estland,
Russland, USA, Canada, Sør-Afrika, India og Vietnam.
Utstillingen inneholder også noen bidrag fra enkeltpersoner.
Sin egen historie
Hvert eneste av de 75 verkene er unikt og har sin egen
historie å fortelle. For å velge bare noen av dem: Et
vakker tovet bilde av et russisk landskap, fra Camphill
dagsenter Turmalin, Moskva. En fortryllende billedvev
fra og av Tapola i Finland, fargesprakende og med detaljer av landsbyen og livet der. En tilsvarende fargerik
kreasjon fra Kyle i Irland. Et par tovebilder med vår- og
høstmotiv fra Corbenic i Skottland. Fra Camphillskolen
nær Aberdeen, et veggteppe som inkorporerer et vell av
arketypiske Camphillbilder og -symbolikk. Fra Mountshannon (Irland), Rotvoll (Norge), Oaklands Park (England) og Loch Arthur (Skottland) er det selve strukturen
i vevnaden som er vesentlig. Fra California to komple-
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mentære halvabstrakte bilder, som representerer havet
og mektig vertikalitet i redwoodskogen.
Flere budskap
The World Wide Weave er en kunstnerisk bestrebelse,
og utstillingen er ment å bli verdsatt og nytes som sådan.
Men den bærer også med seg flere viktige budskap.
Det første er prinsippet om enhet i mangfoldet. Til
tross for sine store forskjeller i størrelse, beliggenhet
og oppgaver, i sin rike blanding av mennesker som stadig fletter sine liv og skjebner sammen i nettverket av
Camphillsamfunn, bærer de alle det samme grunnprinsippene i hjertet.
For det andre er utstillingen en uttalelse om likeverd
med hensyn til muligheter for mennesker med lærevansker, både som håndverkere og kunstnere.
Et tredje element er at flere har arbeidet sammen om
å skape ett enkelt kunstverk. Hver enkelt har bidratt med
det de kunne for det endelige verket. I tillegg til selve
tekstilarbeidet er World Wide Weave et eksempel på
sosial veving.
Det fjerde budskapet er at de fleste stedene har
benyttet hjemmeproduserte og i mange tilfeller også
resirkulerte materialer. Omsorg for våre naturressurser,
resirkulering og fornyelse er et eget tema som går gjennom hele utstillingen.
Respons
Responsen på utstillingen har vært varm og positiv.
Mange besøkende er forbauset over at de aldri har hørt
om Camphill. Andre sier at de hadde hørt om det, men
er overrasket av bredden og internasjonalismen den
representerer. Og de viser også en dyp respekt for idealene rundt fellesskapsdannelse som de kan ane lyser
fram gjennom bildene og tekstene på utstillingen. Som
en besøkende uttrykte: «Det beste av alt er at dette kommer fra en levende opplevelse av fellesskap. Det er noe
vi alle trenger i dag.» Ikke minst er mange imponert av
dyktigheten og evnene til alle de som var vært med og
skapt utstillingen.
Informasjon om utstillingen finnes på nettsiden
www.camphillfoundation.net. Se også Facebooksiden
Camphill Foundation UK & Irland som jevnlig blir oppdatert, og Twitter @camphillFD.
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Fullstendig reiserute:
13. desember 2014 - 10. januar 2015: Old Town Hall,
High Street, Stroud, Gloucestershire. 12. januar - 2.
februar: The Island Gallery, Bridewell Street, Bristol. 5.
februar - 3. mars: Winchester Cathedral. 25. mars - 12.
april: North Wall Arts Centre, Summer, Oxford
21. april - 7. mai: National Wool Museum of Wales, Drefach Felindre, Llandysul. 11.-25. mai Central Library,
Cambridge. 27. mai - 13. juni: Leeds Corn Exchange. 18.
juni - 19. juli: London - Conway Hall, Red Lion Square,
Holborn. 23. juli - 6. august: New Lanark World Heritage Site, South Lanarkshire. 14.-29. august: Haddo Hus
(National Trust), Ellon, i nærheten av Aberdeen. 1.-10.
september: Newton Dee Camphill fellesskap, Bieldside,
Aberdeen. 14.-18. september: Det skotske parlamentet
Members’ Lobby, Holyrood. 19. september - 3. oktober:
Omagh Library, Nord-Irland. 5.-12. oktober: The Curve

Gallery, Bangor Carnegie Library, Bangor, N. Ireland.
13.-30. oktober: Belfast City Hall, East Wing. 1.-6.
november: Carroll Gallery, Sean Hollywood Arts Centre, Newry, Nord-Irland. 10. november - 3. desember:
Atrium, Civic Offices, Dublin, Irland. 5.-29. desember:
Camphill fellesskap Ballytobin, Callan, Co. Kilkenny,
Irland. 1.-7. januar 2016: Museum in the Park, Stroud,
Gloucestershire. Januar-februar 2016: Camphill Perceval,
St-Prex, Genève, Sveits. Mars-april: Camphill Ontario,
Canada. April-juni: New York City, Hudson NY, South
East Pennsylvania, USA. Høsten 2016 Cape Town,
Sør-Afrika. 26. september - 2. oktober 2016: Rådhusgalleriet, Oslo Rådhus, Norge.
Teksten er oversatt av Nils Langeland.
Teksten er noe forkortet.

Nils Christie og landsbyene
15. september, Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram, kl 19.30
Antroposofisk Selskap
og Landsbystiftelsen
ønsker velkommen til
en kveld som vi dedikerer til Nils Christie
og landsbyene.
Professor Nils
Christie, som en
mannsalder arbeidet
ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet
i Oslo, hadde en nær
tilknytning til Camphill landsbyene fra
1970 og fram til sin
død våren 2015.
Nils Christie, hadde en dyp undring overfor landsbyboerne, og beundret det «sosiale eksperiment» som
landsbyene representerte. Selv var han leder for Landsbystiftelsens representantskap i en årrekke. Han skrev

boken Bortenfor anstalt og ensomheten. Om landsbyer for
usedvanlige mennesker som utkom 1989.
Først og fremst var Nils Christie en menneskevenn.
Ikke bare overfor de utviklingshemmede, men de «sårbare i samfunnet». Og han etterlater seg mange spor.
Opprettelsen av konfliktrådene i Norge var Nils Christies
impuls. Hvordan kan menneskene få eierskap til egne
konflikter, delta aktivt og ta ansvar for å finne løsninger.
På Litteraturhuset 15. september vil Kirsti Hills-Johnes
gi et bidrag om Nils Christie og landsbyene. Kirsti har
vært medarbeider på Vidaråsen siden 1974.
Dag Hareide, tidligere rektor ved Nansenskolen og nå
seniorrådgiver for Regnskogsfondet, vil holde et innlegg
kalt «Bærekraften i det sårbare».
Karin Kristin Paus, seniorrådgiver ved Sekretariatet for
Konfliktrådene, vil snakke om «konflikt som eiendom»
ut fra betydningen av konfliktrådene.
Litteraturhuset, Amalie Skram, 15. september kl 19.30.
Entré: kr 100,-.
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Arven etter Karl König
telsen av Vidaråsen landsby i Andebu kommune.
I dag finnes det over 100 Camphill-landsbyer
og -skoler fordelt på flere kontinenter. De fleste
Camphill-stedene ligger i Europa og NordAmerika, men det er også landsbyer i Afrika,
samt noen få spirer i Asia.
Landsbyideen har vist seg å være bærekraftig,
og den har tiltrukket seg idealistiske mennesker
som har identifisert seg med Karl Königs livsverk.

Tekst: Cato Schiøtz
Karl König (1902-1966)
er i dag et ukjent navn i
norsk offentlighet. Hans
livsverk har imidlertid
i 50 år hatt stor betydning for en viktig gruppe
nordmenn – de vi normalt
betegner som psykisk
utviklingshemmede.
Bevegelsen begynte
ved Aberdeen i Skottland
i 1939. Her grunnla den
østerrikske legen Karl
König sammen med en
gruppe krigsflyktninger
skole og hjem for barn
med spesielle behov. Da
disse barna hadde avsluttet sin skolegang, ble den første Camphill-landsbyen
opprettet. Målsetningen var å tilby en livsform som var
tilpasset voksne – og ikke som tidligere, oppdragelse og
undervisning.
Camphillbevegelsen var i etterkrigsårene i sterk
vekst. Til Norge kom Camphill i 1966 gjennom oppret-
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Dr. Karl König
Karl König ble født i en jødisk familie i Wien i
1902. Han konverterte imidlertid til kristendommen i begynnelsen av 20-årene. Etter først å ha
vært tilknyttet den sosialistiske bevegelse, gikk
han over til antroposofien som han stiftet inngående bekjentskap med gjennom studier av Rudolf
Steiners bøker og antroposofisk sekundærlitteratur. König ble ferdigutdannet lege i 1927, og han
reiste kort tid etterpå til antroposofenes hovedkvarter
i Dornach, ikke langt fra Basel i Sveits. Der praktiserte
han hos den nederlandske legen Ita Wegman på hennes
klinikk i Arlesheim, like ved Dornach.
König begynte å arbeide ved en antroposofisk helsepedagogisk institusjon i Tyskland i 1928. Men på grunn
av økende jødeforfølgelse tidlig på 30-tallet, reiste han
i 1936 til Wien, hvor han fortsatte sin antroposofiske
legevirksomhet. Etter Hitler-Tysklands overtakelse av
Østerrike, forsto König at situasjonen snart ville bli
uholdbar, og han forlot Wien i mars 1938. Sammen med
sine medarbeidere flyttet han til småbyen Insch i Skottland, nordvest for Aberdeen, og mottok de første elevene
våren 1939.
I 2011 utga Antropos forlag biografien Karl König.
En mellomeuropeisk biografi i det 20. århundre, skrevet
av Hans Müller-Wiedemann. Boken gir et bilde av en
mann som også etter sin død i 1966 har vært inspirasjonskilde for en viktig del av tilbudet til hundrevis av
psykisk utviklingshemmede i Norge – et viktig komplementært tilbud i forhold til det offentliges tilbud.
Flere av Karl Königs bøker er utgitt på norsk og kan
kjøpes hos Antropos bokhandel, blant annet Impulser
for en sosial fremtid. Samliv med usedvanlige mennesker,
som inneholder ni foredrag av König holdt for medarbeidere i Camphill i Storbritannia i perioden 1962-1964.
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Rudolf Steiner og antroposofien
Karl König var inspirert av antroposofien som bygger på Rudolf Steiners (1861-1925) livsverk. Steiners
hovedanliggende var å bekjempe den materialistiske og
reduksjonistiske verdensanskuelse. Han ville utvide vår
erkjennelse til også å omfatte tilværelsens metafysiske/
spirituelle side. Steiner pekte på at denne utvidelsen i så
stor grad som mulig skulle bygge på erkjennelse, ikke
tro, og Steiners livsverk inneholder en rekke metodiske
anvisninger som grunnlag for en slik utvidelse.
I Norge har antroposofien hatt en særlig betydelig
innflytelse på kulturlivet. Den antroposofiske bevegelse
har også initiert en rekke sosiale impulser. Størst suksess
har Rudolf Steiners pedagogiske ideer hatt gjennom
utbredelsen av steinerskolene. Det finnes i dag over 1000
steinerskoler fordelt på alle fem kontinenter. Rudolf
Steiner var en av de første økologer og grunnla biologisk-dynamisk landbruk. Fra ca. 1930 til langt inn på
1960-tallet var antroposofiske bønder i Norge nærmest
enerådende innenfor økologisk landbruk, og de har ytt
vesentlige bidrag til utviklingen.
Antroposofenes bidrag til den komplementære medisin må også fremheves. Antroposofisk medisin er basert på en utvidet menneskeforståelse, og Rudolf Steiner
utviklet denne i samarbeid med den nederlandske legen
lta Wegman. I Norge er det en egen forening for antroposofiske leger, og like syd for Stockholm finner man det
antroposofiske sykehuset Vidarkliniken.
Antroposofenes siste tilskudd til sosial nytenkning er
opprettelsen av en alternativ bankvirksomhet som drives på grunnlag av et annet syn på penger enn det man
finner i konvensjonelle banker. I Norge har denne form
for etisk bankvirksomhet eksistert siden 1997 gjennom
Cultura Sparebank, som har søsterbankene Eko-banken
i Sverige og Merkur Sparekasse i Danmark.
Helsepedagogisk kurs
Rudolf Steiner holdt i dagene 25. juni - 7. juli 1924 tolv
foredrag i Dornach som har fått betegnelsen «Helsepedagogisk kurs». I denne foredragsrekken la Steiner
grunnlaget for det arbeidet som bare i Norden i dag har
betydning for over 1000 psykisk utviklingshemmede og
mennesker med spesielle behov. I Norge begynte dette
arbeidet i 1938 med Solveig Nagel og hennes virksomhet
på Sletten gård, senere Granly Stiftelse på Toten.
Ordet «helsepedagogikk» refererer seg til spesifikt
steinerpedagogiske/antroposofiske tiltak for barn med
spesielle behov. I dag har Norge fire såkalte helsepedagogiske skoler for barn og ungdom i henholdsvis Oslo,
Bergen, Hamar og Trondheim, samt Grobunn stiftelse i
Stange. For voksne betegnes det tilsvarende antroposofiske tilbudet som «sosialterapi».

En film lages om Vidaråsen i 1974.

I Norge er de ulike virksomhetene og institusjonene
samlet i et eget forbund, Sosialterapeutisk Forbund
(www.sosialterapi.no). Det er tre institusjoner som
driver sosialterapeutisk virksomhet for voksne; Granly,
Helgeseter og Rostadheimen. Den andre delen av tilbudet utgjøres av de norske Camphill-landsbyene, i alt
seks landsbyer; Vidaråsen, Hogganvik, Solborg, Rotvoll,
Jøssåsen og Vallersund.
Doktorgradsarbeid
Bente Edlund tok i 2008 en doktorgrad med tittelen
Forpliktende idealisme under skiftende betingelser. Antroposofiske tiltak for utviklingshemmede 1924-1990, som
er presentert i bokform og utgitt på Antropos forlag.
Boken gir en meget grundig og interessant redegjørelse
for bakgrunnen for antroposofenes arbeid med psykisk
utviklingshemmede, og hvordan bevegelsen har utviklet
seg. Her finnes også en nærmere fremstilling av Karl
Königs biografi og beskrivelse av fremveksten av
Camphill i Norge.
Bente Edlund fremhever spesielt tre inspirasjonskilder for Königs tanker: Den første er betydningen av
1600-tallsfilosofen, -teologen og -pedagogen Amos
Comenius og hans kristen-humanistiske universaltenkning. Den andre er Brødremenigheten, de såkalte
«herrnhuterne», som var et fellesskap bygget på det
König betegner som hjertekvaliteter og broderlighet.
Den siste inspirasjonskilden er agitatoren og entreprenøren Robert Owen som vektla handlekraft og mot til
samfunnsforandring – verdier som forsøksvis skulle
realiseres i Camphill.

Jubileum 2016

18

Bente Edlund.

Utbredelsen i Norge og østover
Begynnelsen i Norge var beskjeden: Det hele startet ved
kjøpet av gården Bakke i Andebu kommune i 1966 og
de fire pionerene, legen Margit Engel, Trygve Thornæs
og det norsk-amerikanske ekteparet Ivan og Phyllis
Jacobsen.
Landsbyimpulsen ekspanderte deretter til Hogganvik
Landsby i Vikedal kommune vest for Haugesund i 1972,
kjent blant annet for sitt ysteri. Neste gren på stammen
var kjøpet av Alm gård og Solborg på Ringerike, som ble
kjøpt i 1977. Stedet rettet seg de første årene mot ungdom med miljøskader, men ble etter hvert en landsby for
voksne psykisk utviklingshemmede. Neste ervervelse var
Jøssåsen Landsby i Malvik kommune i Sør-Trøndelag,
som ble kjøpt i 1978. Stedet har også eget bokverksted
og kulturhuset Yggdrasil. Deretter kom Vallersund Gård
i Bjugn som ble kjøpt i 1981. Stedet ligger helt vest på
Fosenhalvøya og er et gammelt kysthandelssted. I tillegg
til å være et tilbud til voksne psykisk utviklingshemmede, har det tidligere hatt et tilbud til rusavhengige.
I dag driver de også Framskolen, et toårig folkehøyskolelignende lærested for unge voksne. Siste tilvekst
er Kristoffertunet ved Rotvoll like utenfor Trondheim.
Kristoffertunet er nå utvidet til Camphill Rotvoll med et
dagtilbud i verkstedene, bl.a. Corona Safteri, for folk fra
kommunen.
Fra slutten av 1990-tallet har Landsbystiftelsen i
Norge vært en viktig støttespiller for opprettelsen av
Camphill-landsbyer i Øst-Europa. Initiativ ble tatt både
i Russland, Polen, Baltikum og Tsjekkia, som alle har fått
verdifull støtte fra sine norske søster-landsbyer.

Jubileum 2016

HVPU
Da HVPUreformen ble
vedtatt i Norge
i 1991, ble ikke
Landsbystiftelsen inkludert i denne.
Landsbyene
hadde allerede
i 1986 fått en
egen ordning
da Stortingets
sosialkomite
bestemte at
landsbyene
skulle tas ut av
de respektive
fylkers helseplaner. Landsbyene ble overført til en egen post på Statsbudsjettet for
spesielle helseinstitusjoner og er i dag regulert gjennom
et eget rundskriv fra 2013.
Bente Edlund gir i sin doktoravhandling en grundig
innføring i de bærende ideer for Landsby-/Camphillkonseptet og beskriver hva som adskiller dette tilbudet
fra andre tilbud innen omsorgen for psykisk utviklingshemmede. Strukturen i Camphill bygger på en
familiemodell ut fra en oppfatning av at dette ivaretar
landsbyboernes følelsesmessige behov på en god måte.
Landsbyene er organisert i form av et bo- og arbeidsfellesskap mellom medarbeidere og landsbyboere. Man
deler med andre ord stue, kjøkken, bad, og integrasjonen er således meget sterk. Noen kaller dette omvendt integrering.
Den Sosiale Grunnlov
I tillegg er lønnssystemet i Camphill spesielt. For König
var det viktig at man skulle arbeide uten ordinær lønn,
basert på et solidaritetsprinsipp. Medarbeiderne skulle
få dekket sine behov til bolig, mat mv fra landsbyen i
tillegg til et mindre beløp som nærmest har karakter av
lommepenger. For øvrig skulle den enkelte medarbeider
yte etter behov og motta det vedkommende trengte i den
løpende husholdning.
En sentral referanse for denne tankegangen er den
såkalte «sosiale grunnlov» som var formulert på følgende måte av Rudolf Steiner: «Velferden til en gruppe
mennesker som arbeider sammen blir større jo mindre
den enkelte gjør krav på utbyttet av egen innsats for egen
del, det vil si jo mer han gir av utbyttet til sine kolleger,
og jo mer hans egne behov blir tilfredsstilt ikke gjennom
egen innsats, men gjennom de andres ytelse.»
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Felles måltid Brendan hus
på Vallersund. Camphillstedet ligger ytterst på
Fosenhalvøya og er et
gammelt kysthandelssted.

Kultur og arbeidsliv
I Landsbyen legges det
vesentlig vekt på arbeidstilbud gjennom gårdsdriften og ulike type verksteder som snekring, veving,
toving, urter med flere.
Mange av arbeidsoppgavene er knyttet til stell
av dyr eller dyrking av
jord. Forholdene legges
til rette for at mennesker
med ulike funksjonsnivåer
kan arbeide side ved side.
I alle landsbyene er
det et rikt kulturliv hvor
man prøver å aktivisere
landsbyboerne og medarbeiderne i skuespill,
musikk, foredrag og årstidsfester. På denne måten
stimuleres de kreative
evner som finnes i alle
mennesker.
Spesielt for Camphill
er posisjonen som det religiøse livet har. En hjørnesten siden starten i 1939
har vært faste bibelaftener
på lørdager, som innebærer en felles stille stund og et måltid før samtale og lesning av en utvalgt bibeltekst. I tillegg gis det et religiøst
tilbud på søndager.
Støttespillere
Landsbyimpulsen i Norge har i årenes løp hatt glede
av å få stor sympati og sterk støtte fra flere sentrale
personligheter i norsk offentlighet. Forlagsmannen og
forfatteren Øistein Parmann var en varm støttespiller
for Landsbyene, også overfor Storting og departement.
Han var både medlem og formann i Landsbystiftelsens
representantskap og utga i 1996 boken Skjebnemøter.
Vidaråsen og Camphill - en spire for fremtiden. Boken
beskriver Landsbystiftelsen rent faktisk, men den legger

også vesentlig vekt på å fortelle den indre historien «om
de mennesker og de menneskemøter» som har funnet
sted innenfor bevegelsen.
Kanskje enda viktigere har professor i kriminologi,
Nils Christie, vært. Også han satt i Landsbystiftelsens
representantskap, både som medlem og som formann
i mange år. I tillegg bodde han seks måneder på Vidaråsen og kjente derfor godt til landsbyens interne liv. I
både skrift og tale har han gjort seg til talsmann for de
bærende ideer som impulsen hviler på, selv om han aldri
selv fikk et forhold til den underliggende antroposofien.
I 1989 utga Nils Christie boken Bortenfor anstalt og ensomhet på Universitetsforlaget, hvor han som fagperson
beskriver landsbybevegelsens idealer og virksomhet.
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Fire pionerer med en
allsidig kulturell kapital
Tekst: Bente Edlund
Sosialt og organisatorisk ble Vidaråsen bygd opp lik sine
forbilder i Storbritannia og kom inn i norsk sosialfaglig
sammenheng som et radikalt eksperiment. Det handlet
ikke bare om en ny måte å tenke handikapomsorg på,
men om en livsform som fant gjenklang hos en generasjon unge mennesker som snart begynte å strømme til
landsbyen. Landsbyen ønsket ikke å se omsorg som en
profesjon, men som et personlig livsprosjekt. For å forstå
et slikt forhold, kan det være av interesse å se nærmere
på hva slags bakgrunn de jsom startet opp i 1966 hadde.
Det første man kan slå fast er at initiativgruppen ikke
var satt sammen av unge radikalere, men av mennesker
midt i førtiårene med familieliv og karriere bak seg.
Ivan Jacobsen var amerikaner med skandinavisk
bakgrunn og hadde eksamen i statsvitenskap fra Berkeley. Under krigen hadde han oppholdt seg i Norge, der
han drev illegalt arbeid, ble arrestert og sendt til Grini,
men senere utlevert til USA. Etter 1945 arbeidet han
som journalist i Washington og New York i tilknytning
til det norske diplomatiet og kunne følge oppbygningen
av FN på nært hold. Senere flyttet han med familien til
Norge og drev blant annet PR-virksomhet på høyt nivå
og var også sekretær for Trygve Lie i en periode, før han
«hoppet av» og omskolerte seg til snekker.
Phyllis Jacobsen var også amerikaner med norsk
mor. Som ung i California begynte hun å interessere seg
for antroposofi, tok undervisning i kunstfag og arbeidet
som animatør ved Walt Disneys filmstudios. Her var hun
med på å danne den første fagforeningen ved konsernet,
og var aktiv som streikeleder under en stor og langvarig
streik. Senere studerte hun steinerpedagogikk og arbeidet i flere år på Hestafivel skole og med hjelpeundervisning på Steinerskolen.
Margit Engel var barnebarn av den kjente hvalfangeren og sydpolforskeren C.A. Larsen fra Tjølling.
Foreldrene hennes hadde truffet hverandre i Grytviken
på Syd-Georgia. Hennes tyske far var lege og etnolog, og
foreldrenes liv var viet forskningsreiser til fjerntliggende
områder. Margit Engel tilbrakte sine første år i et samisk
miljø i Tana. Senere ble det kortere opphold i Italia,
Norge og Øst-Afrika, samt lengre perioder i Tyskland.
Etter at hun var ferdig utdannet lege, fant hun frem til
Camphill, der hun hadde vært virksom i 14 år. I tillegg
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hadde hun arbeidet som lege ved institusjoner i Norge.
Den fjerde i pionergruppen var Trygve Thornæs
som var utdannet mekaniker og hadde drevet eget
bilverksted i mange år. Thornæs blir beskrevet som en
jordnær og praktisk person med kontaktskapende evner.
Han var den første som flyttet ned til Andebu og gikk i
gang med det praktiske arbeidet. Noen av medlemmene
fra den opprinnelige Wøyengruppen kom senere til.
Det som karakteriserte pionergruppen var altså ikke
først og fremst sosialfaglig kompetanse, selv om Margit
Engels legetittel og praksis veide tungt. De som utgjorde
kjernegruppen på sikt, forvaltet fremfor alt en allsidig
kulturell kapital hentet fra ulike miljøer på ulike kontinenter. Det handlet om barndomsopplevelser blant samer i Finmark, masaier i Øst-Afrika og indianere i USA.
Senere hadde man stiftet bekjentskap med vidt forskjellige institusjoner som Disney-konsernet, Berkeley, FN,
Grini fangeleir, PR-bransjen, Utenriksdepartementet,
Camphill, Emma Hjorths hjem og Steinerskolen. Med
til disse erfaringene hørte også en rekke kontakter som
kunne være verdifulle: Margit Engels forbindelser innen
norsk omsorg og psykiatri, og Ivan Jacobsens kontakter
innen politikk, kultur og næringsliv. Phyllis Jacobsen
var knyttet til steinerskolemiljøet i Norge og hadde sittet som leder for Hestafivel i en periode. Det var en hel
verden disse menneskene brakte med seg til Andebu.
Denne gruppens bakgrunn var virkelig internasjonal.
Forpliktende livsvalg
Begrunnelsen for å gå opp i landsbysamfunnet, og dermed gi avkall på borgerlige goder som fritid, lønn og
privat bolig, kunne formuleres ulikt.
Margit Engel beskriver sitt første bekjentskap med
Königs foredrag i 1949 under overskriften «I dag har
jeg møtt min skjebne!». Fortellingen handler om møtet
med en utfordring og en idé som umiddelbart slår inn
og fører til et forpliktende livsvalg. Man kommer ikke
utenom betegnelsen «kall» når man leser om hennes
beslutning om å ta med seg datteren og straks dra over
til Skottland. I fortsettelsen følger hennes mann etter.
Phyllis Jacobsens tilfelle beskriver et eksempel på et
handlende sosialt engasjement, sprunget ut av konkrete
livssituasjoner. Phyllis og Ivan Jacobsens hadde en
poliorammet og bevegelseshemmet sønn. Det motiverte
henne til å gjøre noe som også kom andre til gode, og
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hun samlet nabolagets barn til kunstverksted hjemme
hos seg selv. Phyllis hadde også tatt opp to av elevene på
Hestafivel som fosterbarn og pendlet daglig med trikken
mellom Bærum og Smestad med disse to, pluss en elev
til som hun plukket opp underveis. Da hun hørte om
muligheten for å bo og arbeide på samme sted, forteller
hun at hun syntes ideen var genial.
Ivan Jacobsen beskriver seg selv som et nøkternt
menneske som i mange år forholdt seg avventende
skeptisk til antroposofien. Først og fremst var han samfunnsengasjert og opptatt av politikk. Kapitalismen, slik
han kjente den fra USA, hadde han tatt avstand fra, men
etter å ha vært interessert i marxistisk-leninistiske løsninger en stund, var han kommet frem til at menneskelig sett ble prisen for det sosialistiske systemet for
høy. Han lette etter en tredje vei, og her ble Steiners tanker om sosial tregrening avgjørende, slik de ble praktisert i Botton Village. Dette møtet med landsbymodellen
som han fikk opplevde i Botton, beskrev han slik: «Om
den kunne føre til en sånn praksis, var han interessert,
nær sagt uansett hva slags tanker som lå bak.»
Fjerdemann Trygve Thornæs var aleneforsørger
og hadde fire barn, hvorav to flyttet med ham ned til
Andebu. Det skal noe til å bryte over tvert etter 30 år i
bilbransjen, kommenterte Dagbladet i en artikkel, og
spurte om det var noen spesiell grunn. Thornæs svarte
at det i lengden ble «tomt å jobbe og skuffe inn penger til
seg og sitt hus». Men det var ingen plutselig innskytelse,
skrev avisen videre, for Thornæs hadde studert Rudolf
Steiner og livsfilosofi i
mange år. Alt ble meningsfylt, selv om man måtte
avstå fra mye nå som man
ikke lenger var privatmenneske, men hadde gått inn i
et fellesskap.
Det personlige utgangspunktet kunne altså være
ulikt hos de forskjellige.
Det kunne ha trekk av et
kall, det vil si en forpliktelse overfor en spesiell idé
og særskilt oppgave, handle
om et mer situasjonsbestemt sosialt engasjement,
eller uttrykke seg i form av
en politisk og samfunnsmessig holdning. Forestillingen om at det skulle

være en spesiell mennesketype som følte seg tiltrukket til
slike idealistiske prosjekter, blir ikke bekreftet når man
ser på beveggrunnene til den enkelte i dette lille pionerkollegiet. Tvert om vil en suksess snarere være avhengig
av at det er mennesker med ulike forutsetninger og
egenskaper involvert.
Noe som går igjen i disse og andre personlige bidrag,
er den mer overordnete opplevelsen av livet i landsbyen
som et svar på aktuelle sosiale problemstillinger, og er
også meningsfylt i eksistensiell betydning, slik det kommer frem i Thornæs’ uttalelser til avisen.
For individualistiske
Karl König skal ikke helt ha trodd på Camphills muligheter i Norge, for nordmenn var så individualistiske!
Ivan Jacobsen har fortalt om sitt møte med König i Botton før oppstarten. König ga motstand, men da de sa at
de ville starte uansett, hadde han oppfordret dem til å gå
i gang straks. Skulle man vente til alt var sikkert, ville det
ikke bli noe av. Karl König fikk selv aldri opplevde realiseringen av landsbyideen i Norge. Han døde i mars 1966.
Teksten er fra Bente Edlunds bok «Kulturøyer - Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov. 1924 1990» (Antropos 2010), som bygger på hennes doktoravhandling i spesialpedagogikk 2008.
Personbeskrivelsene er hentet fra Øistein Parmanns bok
«Skjebnemøter. Vidaråsen og Camphill - en spire for fremtiden», Dreyer 1996.

Lars, Trygve Thornæs,
Bjørn Haugen, Phyllis
og Ivan Jacobsen, Unni
Thornæs, Margit Engel og
Arne på Vidaråsen 1967.
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Phyllis Lambertson Jacobsen
24. mars 1919 – 30. juni 2009
Tekst: Nils Langeland
Når jeg nå skal prøve å skrive noe om min mor, Phyllis
Jacobsen, er dette ikke så enkelt. Hun og far ble gjerne
nevnt i samme åndedrag, Phyllis og Ivan. Å prøve å
si noe bare om henne er nærmest umulig. De jobbet
sammen som et team, gjennom hele sitt 61-årige samliv,
enda så ulike som de var – eller kanskje nettopp derfor.
Phyllis Lambertson Jacobsen ble født i Chicago den 24.
mars 1919. Hun hadde to søsken, Bruce som var eldre,
og Mannette var yngre. Alle tre er født i løpet av fire år.
Da Phyllis var et par år gammel, flyttet familien til
Los Angeles i California. Hennes far, Everett, var lege og
etablerte seg ganske raskt blant byens sosietet. De bodde
i utkanten av det som i dag er en storby, og barna kunne
gå rett ut i bushen og oppleve dyrelivet der. Barna fikk
tidlig stor frihet til å utforske en verden full av firfisler,
slanger, skilpadder og edderkopper. Foreldrene lå på
knærne sammen med dem med forstørrelsesglass for å
vise alt det spennende som naturen hadde å by på.
Etter noen år flyttet de til Nevada. Faren var blitt
tilbudt å bygge opp og lede et sanatorium ute i ørkenen.
De bodde på en ranch som drev med sauer og kveg. I
ørkenen var det store flokker med villhester som var
blitt igjen etter de første spanske conquistadorene. Da
barna ble store nok, fikk de lov å ri ut i ørkenen sammen
med indianerbarna som var deres nærmeste naboer.
Phyllis forteller hvordan de lærte å fange klapperslanger
og hvordan de holdt dem fanget i en innhegning og de
fanget mus til dem. Hun og søsteren Mannette kunne
også sitte oppe i et tre og kikke på alvene som lekte blant
bladene.
Sanatoriet ble aldri bygget, men faren hadde en
stor praksis blant indianerne og cowboyene i området.
Men han ønsket noe mer utfordrende og lukrativt, og
de flyttet tilbake til Los Angeles. Phyllis begynte nå på
skolen. I Nevada hadde barna ikke gått på skolen, men
blitt undervist av foreldrene. Phyllis måtte derfor starte
i første klasse, men det viste seg ganske raskt at hun
kunne flyttes opp i tredje klasse. Å gå på skolen var en
glede, og Phyllis var skoleflink. Engelsk litteratur og
geometri var favorittfagene.
På denne tiden forlot faren familien, og det blir en
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vanskelig tid. Barnebidragene kom sent, sjelden eller
aldri, og ofte hadde de lite mat. Etter noen år valgte
broren, Bruce, å flytte til faren.
Flere ganger hadde de ikke penger til husleien og ble
satt på gaten. De opplevde ofte at strømmen blir stengt
og gassen slått av. Men moren var en fighter og klarte å
holde liv i familien og sa når hun ga dem av sin mat: «det
er den første og den siste biten som er best, så kan dere
få resten». Phyllis sier selv at det var moren, det nære
forholdet som hun hadde til naturen, og at hun elsket
fagene på skolen, som holdt henne oppe.
En annen viktig faktor i oppveksten var at Phyllis’
mor var interessert i antroposofi. Hun var med i en
studiegruppe som pleide å møtes hver uke. Det var
ikke trygt for barna å være alene hjemme om kvelden,
så de ble med og anbrakt i en sofa med tepper for å
sove. Der lå de og hørte på de voksne snakke sammen.
- Reinkarnasjon og karma har for Phyllis alltid vært en
realitet.
Forholdet til faren var vanskelig, og da hun ønsket
å studere på universitetet, spurte hun faren om støtte
til dette. Hun fikk aldri svar på sine brev, selv ikke da
flere lærere skrev til ham og anbefalte at hun burde
studere. Bitterheten mot faren var i begynnelsen stor.
Noen ganger tenkte hun at hun ville gå og skyte ham på
kontoret hans, men da hun ble eldre, visste hun at det
var ikke veien å gå. Hun måtte arbeide med seg selv og
lære å tilgi ham. Dette klarte hun og selvskolering ble en
del av Phyllis’ liv.
Da et universitetsstudium ikke var mulig, fant hun en
jobb i en fasjonabel blomsterbutikk. Hun og søsteren var
begge flinke til å tegne og modellere, og da Walt Disney
trengte flere tegnere for å lage sine animasjonsfilmer,
fikk begge jobb i Disneys studio. Her var Phyllis med på
og laget blant annet: Fantasia, Pinocchio, Dumbo, Bambi
og den Fredsommelige Dragen. Tiden hos Disney var
både spennende og givende. Hun ble involvert i streiken
som fant sted i 1941, som sekretær for streikekomiteen.
Disney hadde involvert en mann fra mafiaen, og en gang
kom det til en skarp våpenkonfrontasjon. Disney ble
dømt for å ha brutt streikeloven og måtte gi seg. Kort
tid senere ble alle som hadde vært med på streiken sagt
opp, og Disney mistet mange av sine dyktigste tegnere til
konkurrentene.
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Phillis og Ivan med barna Nils og Karen hjemme på Nadderud i Bærum.

Det var på denne tiden at Phyllis traff Ivan. Ivan
skulle holde et foredrag om sine opplevelser i Norge
under krigen. Han var blitt arrestert av Gestapo og kom
som første amerikaner tilbake med beretninger om
Norge og situasjonen der. Phyllis og moren dro for å
høre foredraget. Da det var tid for spørsmål, var Phyllis
frampå, og hun og Ivan oppdaget begge raskt at det var
noe spesielt ved den andre. Da de et par dager senere var
ute og danset sammen, sier Ivan til henne: «Når vi har
giftet oss, flytter vi til Norge.» – Og Phyllis overrasker
seg selv med å si: «Ja, det gjør vi.» Begge hadde norske
aner.
De giftet seg i 1943, og Ivan begynte å studere
statsvitenskap i Berkley, samtidig som de jobbet på et
skipsverft, han som snekker med innredning av lugarer,
og hun tegnet arbeidstegninger.
Da Ivan var ferdig med studiene, som han avsluttet
med de beste karakterer, ble han ansatt i utenrikstjenesten i UD og de flyttet østover. Ivan var redaktør for News
of Norway samtidig som han arbeidet i opplysningstjenesten. De bodde litt her og litt der, i New York og
Washington DC. I en periode også på Eidsvold i Katonah, et sted som under krigen ble brukt som hvilehjem
av krigsseilere. I tiden etter krigen ble stedet brukt som

representasjonsbolig for utenrikstjenesten. Her var
Phyllis vertinne for mange av dem som senere ble politikere i Norge etter krigen, og Ivan fikk en stor bekjentskapskrets som senere skal komme godt med.
Nils ble født i 1946 og Karen i 1948. I 1950 fikk Ivan
tilbud om et ett-års engasjement i UD i Oslo, og Phyllis
og Ivan oppfyller avtalen fra den første dansen i 1941.
Da engasjementet i informasjonstjenesten er over, velger
familien å bli i Norge. Ivan har en rekke forskjellige jobber, han hjelper Trygve Lie med hans memoarer, er korrespondent for det amerikanske tidsskriftet LIFE, og har
stadig forskjellige oversettelser. Etter hvert starter han
et PR-byrå sammen med en gammel venn han ble kjent
med i Statene, Egil Tresselt.
På denne tiden skjer det et avgjørende innslag i
familien. Nils får polio og kommer først ut av sykehuset
rett før han skal begynne på skolen. Nils er mye inne,
og for at han skal komme i kontakt med andre, inviterer
Phyllis inn barn fra nabolaget. Hun kjøper malersaker,
bast, peddigrør og leire og får tak i en keramikkovn, og
ganske snart er det 130 barn innom huset i løpet av en
uke. Selv om det ennå er rasjoneringstider i Norge, får
de lov å bygge ut huset på Nadderud i Bærum med et
hobbyrom.
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Phyllis og Ivan skaper en varm og trygg familie for
oss barn. Musikk og sang, høytlesing og samtaler er en
del av hverdagen. Karen og jeg har ingen opplevelse
av at ikke alt er perfekt, men det var ett område som
våre foreldre ikke kunne dele. Helt siden Phyllis som
barn lekte med alvene i trærne i California, og var med
i studiegruppen med moren, har hun levd med en
overbevisning om at tilværelsen består av så uendelig
mye mer enn bare det man kan se og ta på. For Ivan var
det ikke slik, og selv om han hadde hatt en sterk nærdøden opplevelse i 50-årene, var det som Phyllis gjerne
ville snakke om et ikke-tema for ham.
I 1956 var Ivan med på et åtte måneder langt
filmtokt med Christian Radich. Resultatet ble filmen
Windjammer. For Phyllis (37 år) blir det et briste eller
bære, og hun bestemte seg for at nå måtte hun ta fatt i
antroposofien. Samme uke som hun beslutter seg for
dette, kommer et brev fra moren med en stor sjekk.
Moren skriver «at nå tar du barna med deg, kommer
hit til Los Angeles og tar lærerseminaret». Resultatet
er at mens Ivan reiser rundt i Danmark og bodde på
hoteller for å vise filmen Windjammer for danskene,
reiser Phyllis, Karen og jeg til Los Angeles. Phyllis går
på Steinerskoleseminaret og vi på Steinerskolen i North
Hollywood.
Da året er omme, spør Phyllis om vi skal bli i California eller reise hjem til pappa. For oss barna er det et
ikkespørsmål: «Selvfølgelig skal vi hjem!» Først lang tid
senere forstår jeg at for Phyllis var dette et eksistensielt
spørsmål.
Jeg husker godt da vi sto ved rekka mens gamle Stavangerfjord seg mot kaia i Oslo, og jeg så at Ivan hadde
fått grått hår.
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Året er 1960. Familien er igjen samlet og et nytt
kapittel kan begynne. Ivan bryter nå over tvert, avslutter
sitt partnerskap i PR-byrået og begynner i lære som
møbelsnekker. Phyllis blir lærer på Steinerskolen på
Smestad og senere på Hestafivel helsepedagogiske
skole. Økonomien i familien blir mye dårligere, men
Phyllis er en genial husholder, så vi barna merker
veldig lite. Vi kommer nå plutselig i kontakt med en
helt ny gruppe mennesker. Tidligere var det for det
meste folk fra Ivans omgangskrets, nå er det lærere fra
Steinerskolen, antroposofer, merkelige og interessante
mennesker. Phyllis tar med seg barn hjem fra Hestafivel.
I ganske mange år var det en gutt med autisme som
bodde hjemme hos oss fordi det var vanskelig for
foreldrene hans å ha ham hjemme. Phyllis og Ivan sov på
sovesofaen i stua slik at han kunne ha eget rom. En jente
bodde også i perioder hos oss.
Det er stadig studiegrupper i stua hjemme hos oss.
Etter hvert blir Phyllis med i en gruppe som vil starte
«ett eller annet sosialt tiltak i Oslo området». Men
arbeidet kommer ikke ut av startgropa. Etterhvert fikk
gruppen navnet Wøyengruppen, da de på ett tidspunkt
nesten fikk napp på en eiendom med dette navnet
utenfor Sandvika.
I 1964 kommer Margit Engel til Norge. Flere har
skrevet til henne, uavhengig av hverandre, og sagt at hun
trengs her. Ganske raskt får gruppen en klar oppdrift.
Margit har sin bakgrunn i Camphill, og hun inspirerer
gruppen til å ville starte en landsby for mennesker med
utviklingshemming. Det var til tider mange mennesker
med i Wøyengruppen, men da spørsmålet kom om
hvem som vil være med og faktisk gjøre dette, står til
slutt fire mennesker igjen: Phyllis og Ivan Jacobsen,
Trygve Thornæs og Margit Engel.
Ivan har hele tiden stått på sidelinjen, men Margit
klarer i 1965 å overtale ham til å bli med dem da hun
og Phyllis reiser til England og Skottland for å møte
doktor König og besøke Botton Village – urlandsbyen
i Yorkshire. Møtet med doktor König og landsbyen
blir avgjørende for Ivan. Hele sitt liv har han vært på
jakt etter en sosial sammenheng som setter mennesket
i sentrum. Dette finner han nå i Camphill og i Steiners
ideer om samfunnsdannelse. I landsbyen finner han et
samfunnssystem som setter menneskets vesen i sentrum
og ikke hva mennesker kan. Ivan har nå et klart mål for
hva han vil gjøre.
De fire reiser tilbake til Norge med doktor Königs
fulle støtte til å starte en landsby – og nå går det fort.
Gruppen har allerede sett seg rundt etter en høvelig
gård. Den som var mest nedslitt og grå, er den de
velger. Det har noe ved den som de ikke kunne komme
unna. De eneste verdier som finnes er leiligheten vår på
Nadderud. De søker om et lån med sikkerhet i denne,
og på veien ned for å signere kjøpekontrakten på Bakke
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gård i Andebu, stopper de for å ringe banken og får
bekreftet at lånet er innvilget.
Pinsen 1966 er de i gang og allerede den første julen
holder russen i Vestfold og Oslo en lysaksjon til inntekt
for bygging av det første huset. Phyllis’ entusiasme er
avgjørende for at de klarte å lage alle bivokslysene. Da de
alle sto og dyppet lys på harde livet, ringer det fra Oslo
for å høre om de klarer 40 000 til. Og Phyllis svarer ja!
De besøker departementet for å se om de kan få
økonomisk støtte. De har med seg en modell Phyllis har
laget av hvordan landsbyen skal se ut i framtiden, med
hus og verksteder. Deres begeistring for prosjektet er så
overbevisende at de reiser hjem med en sjekk på 50 000
kroner og lovnad om støtte til driften.
Livet på Vidaråsen som landsbyen ble kalt, er en
arbeidsom tid, med klesvask i dammen bak Smestad
hus, matlaging for en storfamilie og å være vertinne for
en stadig strøm av mennesker som kommer for å se hva
de driver med der nede i Andebu.
Studiet av antroposofi går som en rød tråd gjennom
landsbytilværelsen, ja, antroposofien ligger til grunn
for alt det de gjør. Endelig er Phyllis kommet «hjem».
Sammen med Ivan er de en varmepol i landsbyen. Helt
siden den gang Phyllis og Ivan åpnet hjemmet vårt for
leirekursene på Nadderud, har den «åpne dør» vært
tegnet for deres hjem. «Hjertenes dører står åpne» var
Ivans avsluttende ord til russen når de kom på besøk.
Mange unge mennesker fant veien til Vidaråsen, og
samtalene med Phyllis og Ivan i stua på Bakke hus ble
retningsgivende for mange i deres videre livsvalg.
Phyllis og Ivan er aktive på Vidaråsen helt til 1973. Da
kjøper Landsbystiftelsen et hus nede i Sandefjord, i
Stensveien 11. Her starter Phyllis og Ivan det som vel i
Norge er det første bofellesskap i byen for og med mennesker med psykisk utviklingshemming. Det var nok
ikke lett for Phyllis å forlate Vidaråsen, det store fellesskapet og det gjestfrie hjemmet er hennes arena.
Samtidig med oppstarten i Sandefjord, blir også
arbeidet i Hogganvik Landsby påbegynt. Det var en vanskelig oppstart, for det var stor motstand i omgivelsene
mot at det skulle komme «rare mennesker» og attpåtil
antroposofer for å overta «Rogalands perle». I 1974 blir
de «evige pionerer», Phyllis og Ivan, bedt om å komme
dit for å hjelpe til. Slik var holdningen i Camphill på den
tiden. Oppstår det et behov og man blir spurt om man
vil dra dit for å hjelpe, så gjør man det.
På Hogganvik var det bruk for Phyllis og Ivans lange
livserfaring. Med hjelp av Phyllis’ pragmatiske varme
og Ivans erfaring med å få «ting til å ordne seg» blir
Hogganvik rodd i land. Jeg, Anne og barna våre var på
Hogganvik på denne tiden, og i noen år kunne vi arbeide
sammen med dem, som kollegaer – Mamma og Pappa
blir Phyllis og Ivan.

På 1970 og 80-tallet var Camphill i sterk vekst.
Solborg på Ringerike ble startet i 1977. Her sto arbeidet
med vanskeligstilt ungdom i sentrum. Da Alm gård,
vegg i vegg med Solborg, kunne kjøpes, var tanken at
det der kunne bli en landsby. Phyllis og Ivan flyttet fra
Hogganvik for å starte opp. Etter hvert ble Solborg og
Alm forenet og arbeidet med ungdommene avsluttet.
Phyllis og Ivan blir på Solborg i mer enn 20 år og er
stadig i begivenhetenes sentrum, med et års intermesso i
Polen og ett år på Island for å hjelpe nye landsbyinitiativ
i gang. Pionerviljen deres er ukuelig.
Etter mange år trekker Ivan seg tilbake og sier
at nå involverer han seg ikke mer i det som skjer i
administrasjonen. Han vil ikke stille på møter mer, men
han er fortsatt tilstede for ethvert spørsmål som måtte
komme. For Phyllis er det ikke så lett. Hun vil så gjerne
være med og hun gjør det så lenge hun kan. Det var nok
vanskeligere for henne å bli gammel, enn det var for
Ivan.
Phyllis og Ivan elsket å reise. Det besøkte Japan,
Kina, Karibien, Hawaii og mange av landene i ØstEuropa. De var i Tsjekkoslovakia i 1968 og opplevde
Prag-våren. Cuba var det siste landet som de opplevet
sammen.
Ivan døde i 2004, og tiden etter var ikke lett for
Phyllis. Å bo alene i et hus var ikke hennes greie. Selv
om Karen bodde rett ved, og hun stadig fikk besøk av
folkene på Solborg, medarbeidere og landsbyboere, følte
hun seg ensom. Hun sa ofte at hun opplevet at Ivan var
der, rett rundt hjørnet, men det var som om en av
veggene i huset hennes var falt ut.
Da det ble riktig ille, dro Anne og jeg sammen med
henne til Hawaii for å besøke søsteren. Vi regnet med
at det var hennes siste tur, men da Phyllis fylte 90 år,
ville hun igjen på reise. Vi fant da ut at Casas Heddy på
Lanzarote var en trygg og sikker plass for en nittiåring.
Barn, svigerbarn og et av barnebarna fikk her være
sammen med henne i to uker. 24. mars 2009 feiret vi
hennes 90-årsdag. Men halvparten av tiden på Lanzarote
var Phyllis på sykehus. Hun hadde fått et lite drypp, men
frisknet heldigvis til, nok til at vi kunne få henne med
hjem.
Som Ivan fikk også Phyllis muligheten til å tilbringe
den siste tiden av sitt liv på Vidaråsen. På Ita Wegmann
hus var det plass for henne, og der kunne hun få den
pleien som hun etter hvert trengte. Selv opplevde hun at
ved å komme tilbake til Vidaråsen, ble ringen sluttet.
I juni fikk hun problemer med hjertet og pusten og
ble lagt inn på sykehuset i Tønsberg. Selv kom hun ikke
på tanken på at hun var ved å legge ut på sin siste reis, og
tar seg god tid så venner, barn, barnebarn og oldebarn
får tid til å komme og ta farvel.
Hun dør den 30. juni 2009 på sykehuset i Tønsberg.
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Ivan Abner Jacobsen
12. oktober 1918 – 30. januar 2004
Tekst: Karen Nesheim
I år er det 50 år siden Vidaråsen Landsby ble grunnlagt.
I en alder av 48 år var Ivan Jacobsen en av gründerne,
sammen med sin kone Phyllis. De viet resten av sin tid
til dette livet og arbeidet.
Ivan ble født på vestkysten av USA i 1918. Han var født
tre måneder for tidlig, det ble en nøddåp – far lå i skyttergravene på vestfronten – men Ivan levet opp. Da
han var 11 år gammel måtte familien, etter det såkalte
«Cracket» i 1929, flytte fra byen og ut på landet. De
hadde mistet alt de eide bortsett fra en liten gård, og nå
måtte familien greie seg som best de kunne. Faren var
utvandret bondesønn fra Nordfjordeid og vant til «bondelivet», mens moren var pianist og såkalt fin dame, og
hun måtte radikalt forme om de fleste sider av livet sitt
for å kunne stå som husmor og oppdra og ernære fem
barn – uten barnepike og hushjelp og med meget begrensete midler. Ivan forteller om den ytterste fattigdom,
men som ikke ble opplevet som noen nød, for slik hadde
alle det. Det var likt for alle der i den lille tømmerhuggerbygda dypt inne i de store skogene, og Ivan vokste
opp blant ulike grupperinger av mennesker. Det var et
sterkt norsk innslag, det var mange fra Libanon, svensker, og selvfølgelig indianerne; et broket konglomerat av
forskjellige nasjoner og kulturer kom her sammen.
Ivan var liten og spe av vekst, og han forteller hvordan han gjennom hele ungdomstiden slet med å bli stor
og sterk. Han trente og han løp, men nådde aldri opp,
han ble aldri «en av de andre», men han var flink på
skolen og en dyktig musiker. Hans jazz-trombone spilte
for mang en dans. Han fikk stipend og kunne gå videre
til et prestisjetungt universitet der han valgte å studere
statsvitenskap – et felt som allerede fra tidlig barndom
hadde engasjert ham: hvordan mellommenneskelige
relasjoner bygger seg opp. «Kan det være riktig at menneskets hovedbestrebelse skal være å karre til seg så mye
som mulig, på den mest gunstige måte, for så å selge det
igjen til en høyest mulig pris og klatre opp i systemet,
men på andres bekostning?» På universitet måtte han
for å klare seg, jobbe for de rike studentene. Han vasket for dem, tjente dem, men likevel ble han tatt opp i
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deres brorskap – Phi Beta Capa. Han fortalte under de
siste dagene av livet, at det var sårende når han av og til
kunne overhøre at de snakket om ham som slakteren fra
Morton. Hans far var nemlig slakter, drev et slakteri i
hjembyen Morton.
Da han en dag våknet opp, liggende på gulvet i en
krets av lamslåtte medstudenter som så på ham med
sjokkerte øyne, da gikk det opp for ham at han virkelig
ikke var som de andre. Det viste seg at han i en alder av
sytten år hadde fått epilepsi, uten helt å vite hva det var
og uten noe ønske om å oppsøke lege for å finne det ut.
Han følte seg så stigmatisert og satt utenfor, nå som de
andre hadde blitt oppmerksomme på hans situasjon,
at han bestemte seg for å forlate universitetet. Han fikk
muligheten til å studere videre ved det Amerikanske
Universitetet i Beirut i Libanon, for slik å kunne komme
tilbake med noe å fortelle om; noe som kanskje kunne
være på høyde med det de andre hadde å fare med, det
de andre brukte for å fronte sin identitet. Han arbeidet
seg over Atlanteren på en frakteskute, mønstret av i
Amsterdam med noen måneder fri før studiene skulle ta
til, og dro til Norge for å besøke gamle-folket. Fem søsken hadde forlatt fedregården på Nordfjordeid og reist
over Atlanteren. Ivan var den første som kom den andre
veien. Mens han var der, brøt krigen ut. Som amerikansk
borger fikk han ikke lov til å reise inn i krigssonen så
han dro til Oslo og begynte på universitetet der. Her
kom han fort inn i den gryende motstandsbevegelsen.
Som amerikansk borger hadde han relativt stor bevegelsesfrihet og reiste som kurer frem og tilbake til Sverige
en rekke ganger. Han ble tilbudt post som legasjonssekretær i den Amerikanske ambassaden i Moskva, og
kvelden før han skulle ta toget via Sverige ble han bedt
om å ta med noen dokumenter ut av landet. På Magnor
sto Gestapo og ventet på ham, og han måtte gjøre vendereis og satt i lang tid i enecelle på Møllergata 19. Her
ble han i ni måneder før han, like før Pearl Harbour, ble
utvekslet med noen tyske agenter som var arrestert i
USA. Hjemme igjen ville han verve seg, men helsen hans
var så nedbrutt etter «Møllergata Hotell» som han sa, at
han ikke ble akseptert. I stedet takket han ja til et engasjement fra det norske Utenriksdepartementet for å reise
rundt i Statene og informere om den virkelige situa-
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sjonen i det okkupert Norge – Look to Norway!
I Los Angeles i det kommunistiske partis lokaler, ser
han en vakker pike i forsamlingen som til og med stilte
intelligente spørsmål. Etter foredraget tok han kontakt
for å høre om de ikke kunne spise sammen, han ville
gjerne utdype noen av svarene sine som ikke hadde vært
fyllestgjørende nok . . . Phyllis ville gjerne være med
om da hennes mor, som også var tilstede på foredraget,
kunne få være med. Da de danset sammen den første
kvelden, var det aldri et spørsmål om de skulle gifte seg,
men bare om når, og etter to dager var de forlovet.
Året etter er de gift, og Ivan tar opp igjen studiene.
Om dagen er han på universitetet, så drar de begge til et
skipsverft der de laget Liberty Ships for den Amerikanske krigsmaskinen, han som snekker og hun som tegner
på arkitektkontoret – i
ellevetiden drar de hjem,
så noen timers lesning, litt
søvn, for så igjen å ta veien
tilbake til universitetet.
Dette pågår i flere år, til
han avslutter med de høyeste utmerkelser.
Han fikk jobb i den
norske utenrikstjenesten
i New York, og Phyllis ble
husmor på ambassadens
representasjonsbolig,
Eidsvold, utenfor Washington. I løpet av kort tid
opparbeidet Ivan seg en
stor bekjentskapskrets i det
norske diplomati og i utenrikstjenesten.
Barna Nils og Karen ble
født, og i 1950 ble Ivan tilbudt et ettårs-engasjement
ved opplysningstjenesten
i Utenriksdepartementet
i Oslo. Familien flyttet
til Norge for ett år, og da
engasjementet var over,
valgte de å bli i Norge.

Nå fulgte en rekke forskjellige jobber. I over to år
arbeidet han for Trygve Lie, FNs første generalsekretær,
samlet og ordnet arkivmaterialet hans og forfattet hans
trebinds biografi. Vi kan tenke oss hvilken innsikt han
fikk gjennom dét arbeidet. Sammen med en venn fra
New York-dagene grunnla han Norges første PR-byrå,
han var en sentral medarbeider på filmtoktet med Christian Radich, da de laget storfilmen Windjammer. Da den
skulle vises i Danmark, reiste han med og holdt en innledning slik at filmen kunne kjøres som dokumentarfilm.
Dermed kunne man unngå avgiftene og tjene mer.
Men nå var det nok, Ivan opplevet å møte «veggen».
På den ene siden syntes alt det han og Phyllis hadde
prøvd å legge bak seg da de dro fra USA, å ha innhentet
dem, og på den andre siden opplevet han å få se skrek-
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ken i sin kompanjongs øyne da han fortalte om sin epilepsi, for å forklare hvorfor han hadde dager da han ikke
var helt på topp. Ivan sa opp der og da, kom hjem og
fortalte at nå sto han der, uten arbeid, og at hans innerste
drøm alltid hadde vært det å bli snekker. Og Phyllis stod
parat, som hun alltid hadde gjort i deres tid sammen, og
sa: «Gjør det, Ivan. Gjør det som du vil!» og slik ble det
til at Ivan, 42 år gammel, gikk i lære som møbelsnekker
– med lærlinglønn – og med to tenåringer hjemme.
Phyllis hadde hele sitt liv hatt en dragning mot det
åndelige. Hennes mor var antroposof, og hun hadde hele
tiden fått med seg spørsmål omkring det oversanselige
og hadde selv evner som barn. Det var en selvfølge for
henne at det finnes en tilværelse ut over det som det
vanlige øye kan se og oppleve. Ivan på sin side kunne
aldri imøtekomme henne på dette området når hun
brakte slike ting på bane, selv om han i forbindelse med
sin sykdom flere år tidligere hadde hatt en sterk nærdøden opplevelse. Det gjorde at deres ekteskap ikke var
av de letteste, selv om vi barn aldri opplevet dette.
Ivans interesser gikk utover, og Phyllis sine gikk innover. Men nå med snekkerarbeidet beveget Ivan seg inn
i nye områder, så også Phyllis som hadde begynt som lærer på Hestafivel helsepedagogiske skole på Smestad. Slik
ble det til at Ivan lot seg overtale til, først å være med på
et antroposofisk sommerstevne i Järna sommeren 1964,
og så året etter å bli med på et besøk til Camphillsteder
i England og Skottland. Her møtte han «Landsbyen» for
første gang: Botton, et samfunn bygget opp rundt og
med det voksne mennesket med utviklingshemming,
med verksteder og et rikt kulturliv – og han fikk også
treffe og snakke med Karl König.
I Botton var det at Ivan, etter bare noen få dager,
kunne fornemme at «her ligger det noe bak! Hva er det
som dere ikke forteller meg om? Hva kan det være som
gjør at så mange ulike mennesker kan fungere sammen
på en slik strålende måte, og at dette utrolige stedet har
kunnet vokse frem?» Så viser det seg at Ivan hadde
smuglest Steiner; den ene boken etter den andre hadde
han lest og lagt til side, inntil han kom til «Kjernepunktene i det sosiale spørsmål». I tregreningen fant han
tanker som harmonerte med dem han selv tumlet med.
I Botton fikk han så en bekreftelse på at denne Steiner
visste hva han snakket om helt inn i det praktiske, her
kunne han se og erfare et slikt samfunn.
Slik ble det til at da Vidaråsen Landsby ble grunnlagt
pinsen 1966, så var Ivan med som en av de fire
grunnleggerne.
Ivan forteller hvordan han opplevde at den lange,
kostbare og høyt spesialiserte utdannelsen ikke var verdt
noe her i Norge, og egentlig ikke var ham til noen nytte.
Men vi som sto omkring ham, kan nå i ettertid se hvordan den kunnskapen og de ferdighetene som han hadde
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opparbeidet seg i de så mange og forskjellige områder
han hadde beveget seg, nettopp var de verktøyene som
han trengte da han og Phyllis sammen med Margit Engel
og Trygve Thornæs startet Vidaråsen.
Ivans møte med det handikappede mennesket åpnet
noe i hans egen sjel; noe som i hele resten av hans liv
skulle være et sterkt innslag. Han hadde en utrolig empati for dem som vi kaller landsbyboerne. Han var deres
store venn og forkjemper.
Ivan og Phyllis ble på Vidaråsen til 1973. Da flyttet
de til Sandefjord for å opprette Norges kanskje første
bofellesskap for mennesker med utviklingshemming,
ute i det «åpne» samfunn. I Stensveien bodde de, og
Ivan skaffet arbeid til alle beboerne innenfor det vanlige
arbeidstilbudet som da fantes der i byen.
Etter et par år ble de bedt om å komme til Hogganvik
i Rogaland, under den vanskelige oppstarten, og hjelpe
til for å få en god forbindelse til nabolag og myndigheter.
Dette var et hardt og møysommelig arbeid, der alle hans
diplomatiske evner ble kalt fram.
Noen år senere blir de kalt videre til Solborg på
Ringerike der man ønsket at noen eldre og erfarne
«Camphillere» skulle komme for å hjelpe til for å bære
kulturlivet, Offerhandlingen, men også for å lede snekkerverkstedet med ungdommene som da kom til Solborg. Her levde Phyllis og Ivan de siste 23 år av sine liv.
Men fortsatt hadde de nye impulser. De var med på
oppbyggingen av et sted på Island, Skaftholt, hvor de
bodde et helt år og ga av sine krefter og impulser. Senere,
da det ble et landsbyprosjekt i Polen, engasjerte de seg
sterkt, og reiste dit mange ganger i året. De bodde også
der ett år.
Vi kan vel si om Ivan at han nok var den yngste av oss
alle! Da han på nyåret 2003 var på sykehuset for å «få
den siste dommen», som han sa, tok han seg tre dagers
permisjon, reiste til Oslo og deltok på det store internasjonale ATACK-møtet som ble holdt i Folkets Hus. Han
kom tilbake full av begeistring: «Der møter vi de menneskene som vil noe i tiden. Det er der antroposofene
må være til stede. Der er de som vi er sjelelig forbundet
med.»
Det var den samme gløden som også brant da han
året før fikk trommet sammen en stor flokk fra Solborg,
og med sin krykke marsjerte under banneret «Rudolf
Steiner kjempet for tregreningen» i det store demonstrasjonstoget mot verdensbanken og globalisering. Ivan var
fremtidsrettet, engasjert i den videre utvikling, og ikke
fastlåst i gamle dogmer og rustne sannheter.
Selv i en alder av 85 år, hadde han evnen til å se potensialet i hver og en av dem han møtte. Han hadde evnen til å gi deg opplevelsen av at den du var, det var noe
viktig, noe verdifullt, uansett hvilken stilling du hadde,
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Hobbyrommet på Nadderud i Bærum.

om du var en viktig person i samfunnet, eller om du var
liten og beskjeden. Ivan hadde også evnen til, slik som
da han hadde fått et glimt av hva Rudolf Steiners tregreningstanke virkelig går ut på, å holde fast på dette glimtet hele livet ut. Den samme trofastheten hadde han også
overfor det individuelle mennesket. Hadde han en gang
sett deg, så bar han deg i sitt vesen og holdt kontakt over
år og over store geografiske avstander. Han hadde den
lange viljen: utholdenheten til å gå veien helt ut, selv om
den var full av torner, hindringer og formørkelse. Han
mistet aldri troen på viktigheten av det arbeidet som
han hadde trådt inn i. Ivan var en som aldri lot idealene
miste sin glans.
Det var som om alle ting føyet seg sammen
rundt Ivan det siste året av hans liv: han var med på
Camphillsamvær i landsbyene i Estland og Latvia, der
hans kjærlighet og hans engasjement for utviklingen av

Camphillarbeidet mot «øst» tydelig kunne komme til
uttrykk og få sin bekreftelse; det at han, da sykdommen
(uhelbredelig kreft) utviklet seg og ble mer fremtredende
og han trengte mer pleie og omsorg, fikk den hjelp han
trengte: Vidaråsens nye omsorgshus – Ita Wegmann
hus – åpnet sine dører og tok imot både Ivan og Phyllis
på den mest usedvanlige måte og ga de siste måneder et
preg av lys varme og kjærlighet.
Den kontaktflate som han hadde til så mange mennesker omkring i hele verden, viste seg egentlig bare det
siste året. Da vi gikk igjennom hans skrivebord fant vi en
tykk bunke med brev. På omslaget sto: Brevveksling ved
sykeleiet. I kalenderen hans kunne vi se der han daglig
hadde notert ned hvem som hadde besøkt ham, skrevet
eller telefonert. Hver eneste dag var det en liste på ti-tolv
navn. Slik kunne han ta avskjed med alle de som han bar
med seg.
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Et viktig middagsbesøk hos Margit
Gerd Eva med barna i Camphill Sheiling School 1966.

hjelpe andre. Margit hjalp meg på vei i dette valget og til
at det fikk et dypere perspektiv.

Tekst: Gerd Eva Baum Thoresen
Møtet med Margit for 50 år siden, da jeg var bare 17 år
gammel, har preget livet mitt. Hvorfor? Hva gjorde så
inntrykk? Hvilken kraft hadde hun som fikk mitt liv til
å endre retning? Et helt liv som helsepedagog, spesialpedagog og logoped med barn og voksne, begynte med
mitt møte med Margit.
Hva gjør at man velger et yrke? Er det en iboende
kraft som hjelper til? Er det noe man skal utvikle i dette
livet? Kunne jeg ikke heller blitt økonom? Der ville jeg
vært mer begavet, men jeg hadde tidlig i meg at jeg ville
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En annen person var årsaken til mitt møte med Margit.
Det var Trygve Thornæs, en av grunnleggerne av Vidaråsen Landsby. Jeg var bare 13 år gammel da jeg møtte
Trygve. Han var far til en av mine venninner og en veldig klok mann. Han satt i lenestolen sin ved vinduet. På
den andre veggen sto et sort og hvitt piano. Trygve fortalte om idéer jeg aldri hadde hørt om før, om reinkarnasjon og om jordens ulike utviklingsfaser. Jeg var aktiv
speider og gikk i kirken, men dette var en helt ny måte å
tenke på den åndelige verden.
Ofte var det viktige møter i stuen hos Trygve når
Wøyengruppen møttes der. Det var en gruppe med mennesker som ønsket å starte et samarbeidsprosjekt for
gamle, unge og for mennesker med psykisk utviklingshemninger på Wøyen gård i Bærum. Gruppe var på cirka 20 mennesker med blant annet Johannes Hertzberg,
Thorbjørn Laurantzon, Phyllis og Ivan Jacobsen. Også
Reidun og Helge Hedetoft var med. Vi jentene måtte
være på kjøkkenet når møtene fant sted. Det var en alvorlig stemning man kunne fornemme helt ut til oss. Jeg
husker ennå hvor trangt de satt i sofaen. Men prosjektet
lot seg ikke realisere.
Trygve tok oss med til julemarked på Steinerskolen
i Oslo, og vi fikk hjelpe til med hagearbeid på Hestafivel Helsepedagogiske skole. Det var Arnika Friele som
hadde startet den skolen. Jeg var så heldig å få være
med på ferie med Arnika, som eide en stor gård i Førde,
sammen med Trygve og døtrene. Arnika fortalte meg
at det var ‘noe’ friskt i hvert menneske man måtte lete
etter, selv om det var aldri så funksjonshemmet. Dette
gjorde sterkt inntrykk på meg, og det fikk meg til å søke
en sommerjobb på Oslo Observasjonshjem, et hjem for
barn og voksne med store psykiske utviklingshemninger.
Uten Trygves og Arnikas tanker, ville jeg aldri klart å
arbeide der. Det var for øvrig på Hestafivel at de første
lysene senere skulle bli støpt til lysaksjonen for Vidaråsen.
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Margit Engel var nå kommet tilbake til Norge fra
Camphill i Storbritannia, og hun ble samlingspunktet
for noen av Wøyengruppen, som de fortsatt kalte seg. De
var begynt å planlegge en landsby i Norge. Elever som
gikk på Hestafivel Helsepedagogiske skole hadde behov
for et sted de kunne bo som voksne. Det var denne lille
gruppen av Margit Engel, Trygve Thornæs og Phyllis
og Ivan Jacobsen som til slutt klarte å sette planene ut i
livet.
Trygve var en god venn av Margit Engel, og derfor
ble jeg invitert til middagen hos Margit våren 1966,
sammen med Trygve og noen av døtrene hans. Margit
bodde da på Majorstuen. Hun arbeidet med sin norske
godkjenning som lege. Margit hadde spisebordet sitt nær
vinduet. Rommet var enkelt. Hun viste meg lyren for
første gang. Ja, hun gjorde et mektig inntrykk.
Jeg ønsket å begynne på sykepleierskolen eller vernepleierskolen, men Margit mente at jeg absolutt måtte
reise til Camphill for å ta helsepedagogisk utdanning.
Dette klarte hun fint å overbevise meg om. Da kunne jeg
komme tilbake og arbeide i landsbyen. De var i ferd med
å kjøpe Bakke gård, hvor Vidaråsen Landsby ble etablert.
Hjemme var de ikke fullt så begeistret, men siden det var
en utdanning, fikk jeg lov til å reise.
Men før jeg dro, var jeg på Vidaråsen sommeren
1966 og plukket stein bak låven. Phyllis og Ivan hadde
flyttet inn i Bakke hus. Trygve og Margit bodde på Smestad. Familien Bager bodde på nedre Bakke som ikke var
en del av landsbyen. Landsbyen besto av husene; Smestad, Bakke hus og låven. Margit var ennå ukependler, da
hun ikke var ferdig i Oslo.
Den 22. august gikk turen med båt til England. Underveis overnattet jeg på ungdomsherberget i London.
Neste dag, på min 18-årsdag den 24. august, var jeg
framme ved Sheiling Schools, Hampshire, en Camphillskole for barn. Jeg ble tatt imot av Gustav og Marianne
Schram i Watchmoor hus. I en stor blå koffert hadde jeg
med dyna mi, og i hånden en gitar.
En uke senere, 31. august, hadde Alex Baum, leder

av stedet, fødselsdag og hele landsbyen sang for ham.
Der var det en langhåret, ung mann, barbeint med sorte
bukser og brun høyhalset genser, som jeg fikk et glimt
av. Han var hjemme på ferie fra sine studier. Noen uker
senere opptrådte han som Prinsen i Karl Königs Mikkelmessspill, og jeg var en av folket. Ja, det er 50 år siden jeg
møtte John, som har vært min ledsager gjennom livet!
Og uten Margit, ingen John for meg. Møte med Margit
ledet til at jeg ble helsepedagog og har arbeidet med små
og store med ulike hjelpebehov hele livet, og jeg holder
på med det fremdeles. De menneskene som har lært meg
så utrolig mye gjennom livet.
Inspirasjonen fra antroposofien har gitt meg et større
perspektiv på arbeidet. Trygve var nok min første og
største inspirasjonskilde, men uten Margits overbevisning og viljesimpuls hadde jeg ikke gått den veien. Takk!

Margit Engel og Trygve Thornæs foran Smestad i 1967.
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Margit Gjertrud Engel
19. januar 1921 – 9. april 2015
Tekst: John Baum
«Først etter fire års øvelse i skyteteknikk og selvforglemmelse, var tiden inne for å skyte på skive.»
Rådet om å ha tålmodighet i forberedelsen er gitt av den
tyske filosofen Eugen Herrigel (1884 – 1955) i boken
han skrev i 1948: ZEN i bueskytingens kunst. En av hans
studenter hadde vært den unge, utålmodige Margit.
Det tok mange år før hun var tålmodig nok for å treffe
sin livsoppgave. I 1966, 45 år gammel, var Margit toneangivende da Vidaråsen Landsby ble grunnlagt.
Margit Engel døde 9. april 2015, 94 år gammel, i eldrehjemmet Johanneshaus, Öschelbronn i Tyskland, hvor
hun bodde i de senere årene. Når Margit så tilbake på et
langt liv, beskrev hun ikke fødestedet først, men stedet
familien bodde den gang: «Unnfanget i Tana nær Nordkapp» og hun tilføyde: «i dag nær den russiske grensen».
Foreldrene, faren Ludwig Kohl-Larsen, lege og etnologisk forsker, og moren, Margit Kohl-Larsen, likeledes
forsker, også kjent på Vidaråsen som «Bestemor», valgte
for en gangs skyld det trygge for deres datters fødsel.
Moren reiste til Kristiania så at barnet kunne fødes i
Kvinneklinikken i Josefines gate 30, hvor Margit så
dagens lys 19. januar 1921. Klinikken ble bygd noen år
tidligere i bakhagen til Oscars gate 27. Da Rudolf Steiner
besøkte Kristiania samme år og holdt foredragene, kun
et godt steinkast fra hvor Margit ble født, var den lille
jenta for lengst blitt båret langt nord til faren og hennes
syv år eldre bror i Finnmark. Foreldrene hadde møttes
langt i sør, i Sør-Georgia. Ludwig Kohl reiste i 1911 som
skipslege på en tysk ekspedisjon til Antarktis, men fikk
blindtarmbetennelse og ble operert om bord. Da ekspedisjonen kom til Grytviken i Sør-Georgia, var han for
syk til å være med videre. Der møtte han Margit Larsen,
datteren til Carl Anton Larsen, sørhavsfarer og hvalfanger som grunnla Grytviken. Ludvig Kohl og Margit
Larsen giftet seg i 1913.
Margits foreldre var mennesker som fulgte idéene
sine. De deltok i forskning på Sør-Georgia, med Margit
plassert hos slektninger, i Tanzania var hun med forel-
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drene, og videre der hvor deres interesser brakte dem.
Fra en tidlig alder opplevde Margit at det var ledestjernen, idéen, man fulgte, alt annet måtte tilpasse seg.
Da Margit var fem år gammel flyttet familien til SørTyskland. Hun besøkte familien i Norge og bodde også
her for en lengre periode. I 17-årsalderen var Margit
i Norge og med på en speiderleir. Margit satt ute i
naturen og opplevde en lysende skikkelse, en indre opplevelse så sterk som en ytre erfaring: «Kristus er». Mens
nazismens skyer vokste over Europa, og krigen raste i
Europa, i det stille av sitt indre søkte Margit etter religiøse muligheter som tilsvarte henne indre erfaring.
Under krigen bodde familien i Sør-Tyskland og
Margit studerte medisin. Hun giftet seg i 1944 med Hans
Heinrich Engel, en medstudent. Våren 1945, da krigen
ble avsluttet med ufattelig lidelser, ble Margit og Hans
Heinrich leger, og i juni 1945 ble datteren Birgit født. I
begynnelsen av 1947 døde sønnen Margit ventet i mors
liv. Det ble komplikasjoner som legene trodde var dødelig. Påsken 1947, helt uventet, ble Margit bedre. I månedene da hun var syk, leste Margit brevene hun hadde
fått etter krigen fra sin kusine, Gustava Hertzberg (kalt
Lillemor, eller Elizabeth) i Norge. Elizabeth fortalte i et
brev om Rudolf Steiner og antroposofien. Margit lånte
fra biblioteket Steiners Hvordan når man til erkjennelse
av de høyere verdener? Boken gjorde et dypt inntrykk.
Margit søkte etter en oppgave som var i tråd med hennes indre opplevelse. Karl König, grunnleggeren av
Camphill, besøkte Stuttgart i 1950, og søndagen etter
påske den 16. april, fortalte han om arbeidet i Camphill
og Margit hørte på. Hun gikk direkte til ham etter foredraget og spurte om hun kunne komme til Camphill.
Fire måneder senere, i august 1950, kom Margit til
Camphill i Skottland med fem år gamle Birgit. Hennes
mann ble igjen, men fulgte henne senere. Det var begynnelsen av Margits nye liv i og for Camphill, en hengiven
søken som varte resten av livet, nær 65 år. I Karl König
fant hun sitt forbilde og mentor. Medlem av Antroposofisk Selskap ble Margit i mars 1951, og antroposofien var
det indre landskap for Margits virke for resten av livet.
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Birgit, Ivan, Phyllis, Margit og Terje på Vidaråsen 1969.

I november 1952 dro Karl König og Margit til Norge,
og i Bergen fortalte König fortalte om Camphill. Kate
Rieber ble meget begeistret, og Margit ble spurt om hun
og Hans Heinrich var villige til å flytte til Bergen og
begynne et Camphill-lignende sted. Med Karl Königs
samtykke sa de ja. Noen måneder etter, i april 1953, var
König, Margit og Hans Heinrich igjen i Bergen. Kate og
Paul Rieber hadde ordnet det finansielle, Fana kommune
hadde gitt en tomt, og arkitekten hadde tegnet et stort
hus. Da Helgeseter ble innviet 28. august 1954, holdt
Paul Rieber, Karl König og Margit Engel taler. Men allerede etter et halvt år oppstod samarbeidsvansker som
førte til at Camphill-medarbeiderne som var kommet
dit fra Skottland, reiste tilbake igjen. Hans Heinrich ble
ikke med til Helgeseter, og ekteskapet gikk mot slutten.
Senere ble Hans Heinrich sentral i utvikling av Camphill
i Nord-Irland. For Helgester, i et tilbakeblikk etter over
60 år, var det avgjørende at Camphill engasjerte seg det
første året. For Margit var det en smertefull, men hardt
vunnet erfaring som senere i livet skulle bli verdifull.
Margit reiste tilbake til Camphill i England hvor hun var

aktiv i et ungt Camphillfellesskap i Sheiling i flere år, før
hun returnerte til Camphill i Aberdeen. Etter å ha vært
i ulike Camphill-sammenhenger i 14 år, skrev Margit
1. mars 1964 til Johannes Hertzberg, den gang prest i
Kristensamfunnet i Oslo (og den eneste i Norge): «For
øyeblikket er jeg i en artig, men mindre behagelig situasjon, alle broer under meg er mer eller mindre brent,
og jeg søker meg frem til en ny skjebne. [...] I mitt yrke
som lege i Camphill har jeg i de siste årene vært ute av
stand til å finne en skikkelig plass og har overtatt andre
jobber imellomtiden. I fjor bestemte jeg meg til å forlate
Camphill-stedet selv og lever siden i høst i (The Grange)
Village. Et vidunderlig sted hvor jeg gjerne skulle forbli
resten av mitt liv om der ikke var noe i meg som sier
jeg får enda ikke lov å leve her i små hus sammen med
voksne tilbakestående. [...] Mitt store ideal er å få i stand
en slik village (landsby) i Skandinavia.»
Margit var i tvil. Skulle hun dra tilbake til Tyskland,
og ta opp tråden som hun hadde forlatt i 1950 for å reise
til Camphill? Kanskje hun gjorde en feil ved ikke å begynne på Kristensamfunnets presteseminaret i Stuttgart
i 1950, som var alternativet – før hun hørte
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Königs foredrag? Så mye i tvil var Margit at hun skrev videre: «Tiden i Camphill har sikkert ikke vært forgjeves.
Det er et enestående sted og jeg tror jeg har gått igjennom en usedvanlig skolering på mange måter.» Margit
var da 43 år gammel og brevet gir innblikk i hvordan
Margit strevde, midt i livet, med å finne livsoppgaven.
Sommeren 1964 skulle Margit til Norge, og besøkte
Dr. Munch som hadde tilbudt henne å være reservelege
på Emma Hjorths hjem. I denne forbindelse skrev hun
til Johannes: «Håper at dette besøket til Norge vil hjelpe
å klarlegge meningen med at jeg enda har Skandinavia
som endelig mål».
Flere hadde imellomtiden oppfordret Margit til å
undersøke mulighetene i Norge. Besøket og samtaler
med menneskene hun møtte, ga Margit troen på hennes
mål – å grunnlegge en landsby i Norge. Karl König
ville egentlig at hun skulle hjelpe til i Camphill i SørAfrika. Men hun trosset König, nesten uhørt denne
gangen, og han støttet henne senere. Margit arbeidet
som lege ved Emma Hjorths hjem. Samtidig ble hun
kjent med en gruppe som søkte et sted som kunne være
for eldre, samt å påta seg andre sosiale oppgaver. Denne
initiativet strandet, men med sin målrettethet fant Margit en kjerne av erfarne mennesker som ble entusiastisk
med på landsbyidéen hun brakte med seg, og etter hvert
søkte de etter et sted ute på landet. Bakke gård i Andebu
ble funnet og kjøpt.
Vidaråsen ble grunnlagt av fire helt forskjellige mennesker for 50 år siden: Margit var toneangivende, den med

erfaring fra landsbyliv, og glødet for idéen. Phyllis og
Ivan Jacobsen brakte en usedvanlig varme og interesse i
medmennesker. Trygve Thornæs’ jordnærhet var vesentlig for at idéen kunne bli jordisk virkelighet. Fremfor alt
trengtes alle fire. De første årene var fylt med begeistring. Russen samlet inn penger slik at et nytt hus kunne
bygges hvert år, samtidig som Margit arbeidet for at alle
skulle akseptere at stedet ble et Camphillsted. I denne
prosessen reiste Trygve fra Vidaråsen. Samtidig begynte
unge menneske å søke seg dit. Det var de unge Margit
kunne arbeide best med. Hun viste at alt var mulig hvis
man bare hadde troen på det. Utfordrende var Margit
alltid, med ønske om at en klar bevissthet skulle belyse
hvert eneste nye skritt som landsbyen tok. Fremfor alt
var hun lydhør overfor landsbyboerne, som opplevde
Margits varme og omsorg.
Gjennom årene har mange mennesker betydd mye for
Vidaråsen og de andre landsbyene, de som har bodd i
landsbyene og de som har besøkt disse. Fire personer vil
her bli fremhevet og kan representerer de flere hundre
som ble berørt av Margit og ikke minst hjalp henne.
Karl Engqvist, prest i Kristensamfunnet i Sverige,
var av stor betydning i de grunnleggende første årene,
når det rådet usikkerhet rundt Vidaråsens identitet. Karl
kjente Camphill i Skottland, hvor hans sønn, Steffen,
hadde vært elev. Margit bad Karl Engqvist om å være
den første leder av Representantskapet. Det var av uvurderlig hjelp da Karl også hadde god forbindelse med
det antroposofiske miljøet i Norge, og han var et varmhjertet menneske. Det
gode samarbeidet med det
Antroposofiske Selskap
ledet senere til at Margit
ble medlem av arbeidsledelsen i Norge fra 1976 til
1980.
Irmgard Lazarus
betydde mye for Margit
gjennom nær 25 år. I 1941
var Irmgard en av de aller første til å komme til
Camphill etter
ungdomsgruppen fra
Wien som grunnla
Camphill. Hun var
Camphills første eurytmist
og hadde studert i DorMargit Engel og
Nils Christie.
Foto: Nils Langeland.
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nach med sin venninne Eva Lunde i 1930-årene. Etter
flere år i Camphill i Sør-Afrika, ønsket Irmgard da hun
fylte 70 år i 1970, å returnere til Europa for å trekke seg
tilbake. Margit inviterte Irmgard til Vidaråsen. Gjennom dette spørsmålet om å komme til Vidaråsen, skulle
Irmgard bli en meget viktig ressurs i landbyen i nesten et
kvart århundre. Med sin jordnærhet og spiritualitet hjalp
hun sin venninne Margit å bygge en bro til mange unge
mennesker og til Camphill i andre land.
Mellom Nils Christie og Margit oppsto et unikt
samarbeid. De utfylte og utfordret hverandre, jordnære
og radikale som de begge var. I sitt siste foredrag på
Vidaråsen i november 2014, fem måneder før sin død,
mintes Nils Christie Margit: «I går da jeg satt og så på
filmen fra Vidaråsen, så tenkte jeg på Margit Engel. Hun
var jo en risikosøker. Hun fant seg ikke i regler fra myndighetene. Jeg husker så godt det var kommet noen brev,
som for de fleste av oss var ganske uforståelige, og hun
sa: Vi skal iallfall ikke svare dem med det språket, vi skal
ikke tilpasse oss styringsverket i Norge, vi! Vi skal være oss
selv! Svare med å fortelle om hva vi driver med og si det
ordentlig. Ikke nøle og late som om vi er noen andre enn
det vi er. Dette har preget mitt forhold til myndighetene,
bestandig.» Nils Christie døde 27. mai 2015, syv uker
etter Margit. Sammen bygde de gode broer for Vidaråsen
til omverdenen.
Lars-Henrik Nesheim kan stå som representant for
de mange unge mennesker som kom til Vidaråsen fra
slutten av 1960-tallet og i årtier deretter. Lars-Henrik
kom dit som en ung ingeniør i 1971, og med sin selvstendige forankring i antroposofien kunne han bidra
med mye i den fysiske utviklingen, så vel som i det øvrige livet til landsbyen. Lars-Henrik og Margit var begge
begeistret for idéene, og et nært samarbeid oppsto. De
var begge meget engasjert, sammen med mange andre,
da Andreasbygget og Kristofferhallen ble bygget. I det
stille av vårt indre kan vi ‘vandre’ gjennom Vidaråsen og
alle de andre landsbyene, og se alt som har vært skapt
gjennom 50 år, og samtidig kan vi forestille oss for vårt
indre øye alle de gode mennesker som har vært med på å
frembringe dette. Gjennom mulighetene som landsbyene
ga, samarbeidet Margit med mange mennesker. Samtidig
har mange funnet et hjem gjennom Margits livsgjerning,
i en av landsbyene eller i idéene som de møtte der.
På et karneval engang på 1970-tallet skulle Johannes
Hertzberg forestille et annet menneske mens alle til
stede skulle gjette hvem dette var. Sketsjen avsluttet med
ordene ‘vilje, vilje, vilje’, og det var ingen tvil om at det
var Margit han mente. Margits vilje var lang – med en
gjennomføringskraft av det sjeldne. Samtidig kunne
hennes vilje være for sterk, og hun ga ikke alltid de som
var rundt henne, et frirom for å gi sine bidrag. I en sam-

Margit Engel på Steffens Hus, Vidaråsen.

tale da hun var i 80-årene og hadde gitt over alt ansvar,
hvor hun så tilbake på livet, undret Margit seg over
hvorfor noen mennesker hadde funnet deres samarbeid
vanskelig. Margit kunne ikke helt begripe det. Det ledet
til smerte hos andre og hos henne selv.
Fra den sarte begynnelsen har Vidaråsen og de andre
landsbyene i Norge utviklet seg, og landsbyene i ØstEuropa har blitt framelsket. Med føttene godt plantet på
Vidaråsen, ble Margits hjerte mer og mer forbundet med
Russland og de baltiske landene. Disse landene og oppgavene der vekket påny pionéren i Margit.
For et menneske som ble gitt samme fornavn som sin
mor, som tok sin manns etternavn, og ble medisiner som
sin far, har Margit oppnådd mye originalt i livet. I tilbakeblikket på Margit Engels liv lyser hennes søken etter
det åndelig, ofte en betingelsesløs søken som også brakte
henne smerte. Samtidig ga hennes søken, når hun fant
mennesker hun kunne samarbeide med og som kunne
hjelpe idéene til å bli virkeliggjort, mulighet til å gjøre
mye godt i livet.
Eugen Herrigels ord i ZEN i bueskytingens kunst
kunne ha vært sagt av Margit, når hun utfordret de hun
samarbeidet med til å streve mer: «Pilene Deres når ikke
frem, fordi De åndelig ikke strekker til. [...] Det er ikke
buen det kommer an på, men Deres åndsnærvær og
våkenhet når De skyter.» Disse ord hadde Margit Engel
hørt som ungt menneske, og selv fulgte hun dem opp
gjennom et langt, begivenhetsrikt liv.
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Margit Engel –
en fanebærer for Camphill
Tekst: Arild Smeby
Margit Gjertrud Engel, født Kohl-Larsen, kom til verden
i 1921 mens foreldrene bodde i Tana i Øst-Finnmark
hvor faren var distriktslege. Moren var norsk og faren
tysk. Morfaren, Carl Anton Larsen døde i Sørishavet.
Hun vokste opp i Tyskland og Øst-Afrika. Da hun var 14
år ble hun sendt til familien i Norge hvor hun tok middelskoleeksamen. I 1938 kom familien sammen igjen i
Tyskland. Moren holdt alltid det norske språket i hevd i
familien.
I 1947 bar Margit et barn som døde i mors liv. Det
ble en sterk forgiftning. Hun var bevisstløs i to dager
og legen trodde hun skulle dø. Hun fortalte senere at
da hun våknet til igjen, sto det klart for henne at nå
var ikke livet lenger hennes eget. Hun visste at hun
hadde en oppgave å gjøre, og hun søkte i mange år for å
finne denne oppgaven. I likhet med mange andre som
opplever å ha fått et slikt kall, satte hun alt annet til side
da hun fant sin livsoppgave.
Antroposofien ble hennes vei.
Camphill Rudolf Steiner School for barn med spesielle behov, ble startet utenfor Aberdeen i Skottland i
1939-40. Der, i et samfunn bygget opp etter antropo-

sofiske idealer, fant Margit sitt nye hjem i 1950. Den
første Camphill-landsbyen, Botton Village for voksne
mennesker med spesielle behov, ble startet i Yorkshire i
England i 1955 av folk fra Camphill i Skottland. Her fant
Margit inspirasjon til sin livsoppgave. I 1964 kom Margit
til Norge med opplevelsen av å ha fått i oppgave å bringe
Camphill-landsbyideen hjem til moderlandet
Margit var lege av yrke og hadde en enorm gjennomføringsvilje, paret med en unik evne til å se potensialet
i den andre, det være seg landsbyboere eller medarbeidere, og ikke minst en innsikt i hva som var aktuelt i
tiden ut fra antroposofien. Med en enorm viljesinnsats
satte hun i gang med de kvalitetene hun hadde til sin
rådighet.
Ut fra denne innsatsviljen og hennes ideal ut fra
antroposofien, om det sanne menneskebilde som må
beskyttes i vår materialistiske tidsalder, oppsto Vidaråsen Landsby i Andebu i Vestfold. Landsbyideen innebar
blant annet at søkende mennesker, både funksjonshemmede og såkalt normale, kunne komme og finne sin
plass. Hvis situasjoner og livet legges til rette så en funksjonshemmet person kan mestere en arbeidsoppgave eller en sosial situasjon, er vedkommende ikke funksjonshemmet i den situasjonen. Mange har vokst og utviklet
seg ved at de blir anerkjent i det at de gjør, gjennom en
oppgave som betyr noe for de andre i samfunnet.
Mange unge medarbeidere har også funnet sin vei
videre etter et opphold i en av disse landsbyene som
etterhvert oppsto i Norge. Margit hadde en egen evne til
å møte menneskene som kom, på en slik måte at de følte
seg sett og forstått.
Margit hadde en enorm arbeidskapasitet. Tidlig om
morgenen satt hun i senga og oversatte bøker og foredrag til norsk. Innimellom alt annet hadde hun en
utstrakt korrespondanse og svarte alltid raskt på brev.
Under et besøk i Moskva skrev hun et brev til Michail
Gorbatsjov om hvordan han burde gi Sovjetunionen nye
mål å strekke seg etter, for å ha en sjanse til å lede landet
inn i framtida. Om han ikke fikk brevet eller valgte å
ikke ta hennes råd, vites ikke.
Alle hennes aktiviteter gikk på bekostning av personlige forhold. En gammel medarbeider, Irmgard Lazarus,
Margit Engel, Ivan Jacobsen og Nils Langeland ved
30-års jubileet i 1996.
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som hadde vært med i Camphill-bevegelsen i Skottland fra 1941, ble en av Margits
få personlige venner. Irmgard arbeidet i
Camphill i Sør-Afrika til hun var 70 år i
1970, da ville hun hjem til Europa for å dø.
På Margits invitasjon kom hun til Vidaråsen på besøk samme år, og der ble hun til
sine dagers ende. De neste 20 årene jobbet
hun etter eget utsagn mere intensivt enn
noen gang tidligere. Irmgard og Margit
var to koleriske krigshester som nå dro i
spann, av og til så gnistene sprutet.
Margit hadde mange kvaliteter. Å reise
med henne for eks. i Russland er noe jeg
aldri glemmer. Særlig for hvordan hun
brukte sine skuespillertalenter og reagerte
instinktivt på uventede situasjoner. Dette
var i sovjettiden. Vi skulle møte en person,
men han kom ikke. Margit gikk bort til en
stor bygning for å se om han hadde lagt
igjen et tegn. Plutselig gikk dobbeltdørene
opp. Det var en politistasjon og en hel
bataljon av politifolk kom marsjerende ut.
På et blunk ble Margit til en eldgammel,
krokete kone som gikk og lette etter sigarettstumper. Ingen tok notis av henne. Da
vi forsto at vi var på feil sted, hoppet hun
rett ut i gaten foran en bil og viftet med
armene. Bilen stoppet og hun satte seg inn
og forklarte på sin russisk hvor vi skulle hen, alt mens
hun dro den ene pakken med Camel sigaretter etter den
andre opp av kåpelomma. Vi kom dit vi skulle. (Hun
hadde strømpebukser til damene.)
Margit tiltrakk seg veldig mange mennesker, og helst
unge, til å arbeide på Vidaråsen og de andre landsbyene
i Norge. På reiser traff hun ofte store kulturpersonligheter som hun prompte inviterte til Vidaråsen. Noe som
bidro til en høy kvalitet i kultur- og åndslivet.
Med all sin begavelse, dyktighet og lederegenskaper,
var Margit også et meget ensomt menneske som lengtet
etter anerkjennelse fra dem som sto rundt henne. Men
hvis man ga uttrykk for det verbalt, kunne hun ofte ikke
ta imot det, og ble forholdet for nært, skjøv hun personen fra seg.
Margit måtte også holde alle tømmene i sine egne
hender for å føle seg sikker. For de som sto rundt henne
og særlig de nærmeste, kunne det ofte bli et liv som tæret på lojaliteten.
Kaos og konflikt er en naturlig og også positiv del av
et fellesskapsliv. Det skaper utvikling og bringer livet
framover, så lenge man ikke blir sittende fast i konflikten.
I det emosjonelle kaoset som til tider oppsto, og som
alltid vil oppstå når mange mennesker samarbeider slik
de gjør i små landsbysamfunn, klarte Margit nesten all-

Margit Engel 2006. Foto Borgny Berglund.

tid å «styre skuta» sånn at det ble greit til slutt. Men det
var mange som ikke klarte å leve med de emosjonelle
berg- og dalbaneturene og som reiste vekk med bitre
følelser. Margit led under dette, men det var saken som
gjaldt og når «katastrofen var nær», måtte det handles!
Med sin innsikt i det menneskelige, kunne Margit se
potensialer i den andre som denne andre kanskje aldri
ville ha oppdaget selv, og hun kunne gi trygghet ved å stå
bak et eventuelt prosjekt.
Men hun kunne, med den samme innsikten,
også lange ut og treffe de såreste punktene i sine
medarbeidere. Noe som til tider skapte store fortvilelser.
I en samtale ble hun spurt: «Men du må jo se at uten
disse menneskene som står rundt deg og har båret deg
på skuldrene, ville du ikke ha klart å utrette alt du har
fått til i Norge og i Øst-Europa, både i antroposofisk
sammenheng og i oppbyggingen av landsbyene både
her i landet og andre steder. De har gitt deg fotfeste og
beskyttelse.» Hun tenkte et øyeblikk og sa: «Jo, jeg er
fullt klar over det.»
Da Margit tok til orde for at jeg og min kone og den
gang fire barn skulle flytte fra Vidaråsen Landsby til
Hogganvik i Ryfylke, var jeg meget betenkt og ga utrykk
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for dette. «Jeg egnet meg ikke som noen leder.» Hun
svarte: «Jo, det klarer du og er det noe, så bare ring, og
er det nødvendig, så skal jeg komme.» Hun kom én gang
for å være med på et møte med myndighetene. Det gikk
ikke så bra. Hun kom i klinsj med den øverste sjefen vår
i byråkratiet. For meg ble det en øyeåpner for at vi måtte
lære å klare sånne møter selv.
Margit var en enorm personlighet med alle sine begavelser og talenter, men disse kunne også gjøre henne
til sin egen verste fiende. Hennes temperament kunne
stå i veien. Det må ha vært en stor frustrasjon for henne.
En episode som hentyder dette, skjedde da vi var i Moskva hos en som hadde fylt 50 år. Alle medarbeiderne på
instituttet hvor vedkommende arbeidet, hadde skrevet
noe om jubilanten så ærlig som mulig på godt og vondt,
men uten signatur, og de laget en bok av det. Margit var
begeistret, og sa «Arild, i morgen på flyet skal du fortelle
meg hva du synes om meg». Jeg nektet, men hun insisterte. Neste dag på flyet sa hun: «Arild, nå vil jeg høre!!»
Jeg nektet, men hun ga seg ikke. Til slutt sa jeg «OK», og
sa følgende: «Jeg tror din gjennomføringskraft og dine
sterke karismatiske evner står i veien for deg. De gjør
deg til en sterk leder, men de hindrer deg å bli en lærer».
Det tok henne tre år å tilgi meg den.
På en annen reise i Russland sto vi en gang på flyplassen. Det var stappfullt av folk, men det var et par
tomme rondeller med glassvegger midt i hallen, hver
med plass til minst 50 mennesker. Margit så på dem og
bestemte: «Dit inn skal vi!» Hun la i vei, og jeg fulgte
i kjølvannet med koffertene. Ved inngangen ble hun
bryskt avvist av unge muskelbunter med maskinpistoler. Hun kom tilbake og sa: «Nei, dette gjorde jeg

ikke riktig.» Margit konsentrerte seg et øyeblikk og så
gikk hun rett på vaktene. De vek til side, og hun seilte
inn. Jeg stampet etter, og da de ville stanse meg, pekte
jeg og sa på min russisk at jeg var med for å passe på
«Babusjka», og dermed slapp jeg også inn. Der satt vi og
hadde det komfortabelt.
Vel framme i Irkutsk var det et møte med filmfolk
tilstede. Margit tok utfordringen og spilte sjarmerende
stjerne. Det ble vist på fjernsyn om kvelden.
Margit utfordret tradisjoner og konvensjoner (bortsett
fra 17. mai). Landsbyimpulsen hennes var omstridt og
ble mistenkeliggjort av en god del mennesker i Norge
i flere år. En av hennes argeste motstandere sa flere
år senere til meg: «Jeg var sterkt imot at Margit skulle
bringe en slik utenlandsk impuls til Norge, men jeg må
nå vedgå at livet har gitt henne rett. Vidaråsen Landsby
er blitt et flott og verdig sted».
Margit døde på et pleiehjem i Tyskland i 2015, 94 år
gammel, og begravelsen ble holdt der med få andre enn
familien tilstede.
Minnefeiringen om henne på Vidaråsen ble til en
virkelig fest, helt i hennes ånd. Etter hennes ønske spilte
Einar Steen Nøkleberg I Dovregubbens hall av Grieg.
Det var en lett, men høytidelig stemning. Flere som hadde bodd på Vidaråsen tidligere, var til stede, og mange
hadde noe å si om sine møter med Margit. Mitt inntrykk
var at mye av de bitre følelsene som noen hadde båret
på, enten allerede var borte eller de ble forløst på denne
minnefesten.
Vi har mye å takke henne for.

Russland og Margit Engel
– et møte som satte spor
Tekst og foto: Astrid Bjønness
Det var en mørk marskveld i 1977. Jeg ankom
Trondheim for å besøke Randi Normann. Hun var
på den tiden engasjert i å legge grunnen for en ny
Camphill-landsby i Trøndelag, og akkurat den kvelden
skulle det være møte for interesserte på et hotell der i
byen. Margit Engel skulle holde foredrag.
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Jeg hadde nettopp kommet fra et studieopphold i
Leningrad og var fylt av mitt møte med en antroposofisk
gruppe i byen ved Finskebukta. Margit Engel var glødende opptatt av Russland, så jeg trengte ikke si mer enn
en setning om mitt møte med gruppen, så var vi i gang.
Det ble en intens samtale som endte med at hun ba
meg til Vidaråsen for å fortelle om dette til landsbyen.
For å gjøre historien kort, så ble det både landsby i Trøn-
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Staraja Ladoga med festningen og Michaelskirken,
ligger noen kilometer fra
Svetlanalandsbyen.

delag etter hvert, Jøssåsen, og
i Russland, Svetlana.
Men veien til et Camphill
i Russland var selvsagt ikke
helt enkel. I de 5-6 årene som
fulgte etter møtet med Margit, arbeidet jeg som reiseleder for Norsk Folkeferie ved
siden av studiene. Det var den
gang omtrent den eneste muligheten til å besøke Sovjet, og
det var flere mennesker som
benyttet denne anledningen.
Jeg pleide å reise 3-4 ganger
i året med grupper, og jeg
sørget stort sett for å komme
innom Leningrad for å hilse
på mine venner. Da var det
anledning til å introdusere
både Margit og andre interesserte fra Vidaråsen til den
antroposofiske gruppen. Vi utstyrte oss med en bunke
bøker med antroposofisk litteratur og fordelte dem slik
at de ikke skulle vekke mistanke i tollen. Langsomt ble
det bygget opp et lite bibliotek, og mange mennesker
møttes. Margit var selvsagt med, og Kirsti Hills-Johns
og Lars-Henrik Nesheim var noen av dem som også ble
med. Idéer ble utvekslet, vennskap ble knyttet, og grunnen ble lagt for et samarbeid i fremtiden.
Ikke visste vi hva som skulle skje fra midten av 1980tallet og utover, men da Gorbatsjov kom til makten og
innførte både glasnost (åpenhet) og perestrojka (ombygging), var det mulighet for oss å få se litt inn bak fasaden
der i landet. Margit besøkte institusjoner for utviklingshemmede og fikk se en virkelighet som vi bare ante. Det
ble klarere og klarere at her var det et gigantisk behov
for «ombygging». Millioner av mennesker fra Østersjøen
til Stillehavet var stuet bort i disse institusjonene.
Så kom selve vendepunktet, og Sovjetunionen ble
oppløst. Margit og hennes folk var klare for å ta et videre
skritt. De fikk innpass hos lokale myndigheter og la frem
idéen om en landsby. På denne tiden var det fullstendig
åpenhet for alle nye idéer, og det var bare å velge et sted
de ble tilbudt. Det skulle bli et område øst for byen, som
nå fikk tilbake sitt gamle navn og ble omdøpt fra Leningrad til St. Petersburg. Det er rett i nærheten av der vikingene anla den første byen Aldeigjuborg, eller Staraja
Ladoga på russisk. Der er gamle gravhauger og bølgende

landskap som kan minne om noen steder i Norge.
Der ble det første spadestikk for en Camphill-landsby tatt på begynnelsen av 90-tallet. Lars-Henrik var en
primus motor i arbeidet, og Margit var superaktiv for
å drive den fram. Samarbeidspartnerne i Russland var
etter hvert flere, men utgangspunktet var gruppen i St.
Petersburg som jeg traff vinteren 1977, og navnet til den
nye landsbyen ble Svetlana, oppkalt etter en av gruppens
medlemmer som døde av kreft et par år før.
I dag er det mellom 40 og 50 mennesker som bor i
Svetlana, og enda en landsby har kommet til helt vest i
Russland utenfor Smolensk og har fått navnet «Tsjistye
Kljutsji» (Rene kilder). Men det stopper ikke med det.
Rundt omkring i Russland har det vokst opp flere sosiale
institusjoner for barn og voksne, helsepedagogiske
skoler og terapeutikum av forskjellige slag. Hundrevis
av mennesker har fått et bedre liv gjennom arbeid
og kulturliv. Det er dessuten å bemerke at det er flere
økolandsbyer i Russland enn i noe annet land, og
mange av dem er blitt inspirert fra Svetlana. Dit har folk
kommet for å studere dagliglivet, husbygging, økologisk
jordbruk og verkstedene. Fra hele det store landet har
det kommet nysgjerrige. De har skrevet om det i sine
lokale og nasjonale medier og fortalt om det til alle som
vil høre.
Slik har mitt møte med Margit Engel en mørk marskveld
i Trondheim satt sine spor i Russland.
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Camphills internasjonale
karakter og Øst-Europa
til at jeg allerede i løpet av det første halvåret fikk reise
sammen med Margit og Lars-Henrik til Russland og St.
Petersburg. Der møtte jeg de første spirer til det som i
dag er Camphill-landsbyen Svetlana. Som en ung mann
var jeg overveldet av det store engasjementet Vidaråsen
hadde i den vordende landsbyen. I St. Petersburg hadde
man etablert Karl Königs stiftelse, hvor Nils Christie
var formann. I Svetlana var det satt opp et hus som var
prefabrikkert i Larvik. Det ble brakt til Russland og satt
opp av norske håndverkere og medarbeider fra Vidaråsen. Jeg fikk vite at økonomien for dette prosjektet stort
sett kom fra medarbeidere på Vidaråsen. Det var som et
eventyr og nesten ikke til å tro at det var sant. Jeg møtte
så mye velvilje, frivillighet og tro på fremtiden av menneskene rundt meg, både russere og alle de som kom fra
utlandet for å bidra til dette prosjektet.
Gjennom flere år har det vært mange medarbeidere og
også beboere som har hatt tett kontakt med Russland
gjennom Svetlana-initiativet. Det var også mange fra
Russland som kom på besøk til Vidaråsen. Helt forskjellige mennesker kom, alt fra Jeltsins rådgiver i spørsmålet
om de utviklingshemmede menneskene i Russland, til
medarbeidere og aktive foreldre som ville forandre fremtiden for sine voksne barn.
Tekst: Vilnis Neimanis
En av grunnene til at vi kan feire 50-årsjubileum for
Landsbystiftelsen og Vidaråsen, er Camphills internasjonale karakter. Landsbyene er ikke bare enkeltstående
initiativer i enkelte land, men stedene rundt i verden har
gjennom alle disse tiårene samarbeidet på ulike plan.
Vidaråsen og Landsbystiftelsen har hele tiden vært en
aktiv del av Camphillfellesskapet i verden, og fra Norge
har det vært en sterk impuls for å bringe Camphillideene videre til Øst-Europa.
Jeg kommer selv fra Latvia, som er betegnet som et land
i Øst-Europa, og da jeg kom til Vidaråsen på midten
av 1990-tallet, bidro mine kunnskaper i russisk språk
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På min første reise til Russland fortalte Margit at det
et par år før Svetlana, ble startet en Camphill-landsby i
Estland som het Pahkla. Her hadde man klart å bygge tre
familiehus nesten samtidig. Jeg fikk besøke den landsbyen i 1996. Da oppleve jeg en velfungerende landsby, som
i tillegg til sine tre familiehus hadde et stort fjøs og et
par verkstedbygninger. Dette hadde vokst frem på utrolig kort tid. Det var i tiden etter at Sovjetsamveldet brøt
sammen, og for første gang kunne man bevege seg fritt
mellom det som ble betegnet som Øst- og Vest-Europa.
Også Pahkla har gjennom årenes løp hatt besøk fra
medarbeider og beboere fra alle de norske landsbyene.
Jeg kan trygt si at disse to initiativene til daglig – på et
eller annet vis – levde i bevisstheten til de som da bodde
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i de norske landsbyene. Etterhvert fikk jeg også vite
at Phyllis og Ivan, som da bodde på Solborg, med sin
innsats hadde støttet et Camphill-initiativ i Polen som
het Vojtovka.
Landsbystiftelsen i Norge var for fullt involvert i
utviklingen av Camphill-landsbyer i Øst-Europa på
1990-tallet. Kanskje var dette forberedt og modent, siden
det kunne skje så mirakuløst på så kort tid. Jeg vet ikke,
men 90-årene var uten tvil tiden for store omveltninger i
Øst-Europa, men ikke bare i øst. Jeg selv ble så inspirert
av alt jeg hadde sett og opplevd, at jeg på slutten av det
samme tiåret reiste tilbake til hjemlandet med familien,
for å sette i gang neste Camphill-initiativ i Øst-Europa,
denne gangen i Latvia. Og igjen, dette kunne ikke ha
skjedd uten støtte fra norske landsbyer.

Når vi nå feirer 50 år for Landsbystiftelsen i Norge, feirer
vi også at det er 50 år siden Camphill-impulsen kom til
Nord-Europa. Vi kan ikke da «bare» se på det som har
skjedd i Norge i disse årene, men må også ha et bilde av
utviklingen av Camphillbevegelsen i hele Nord-Europa,
for det ene kunne ikke blitt til uten det andre.

Jeg må tilstå at det har vært en stor gave i livet å få være
delaktig i alle disse prosessene. Det har gitt meg en viktig
og verdifull erfaring; nemlig å få lov å være med på prosjekter både i Øst-Europa men også i Vest-Europa. Jeg
har fått oppleve hvordan det er å være på begge «sider».
De fleste vil nok plassere giversiden i vest og mottakersiden i øst. Dette er også sant til en viss grad. Men jeg
husker hva Nils Christi sa på et representantskapsmøte,
at Svetlana er til stor hjelp for Vidaråsen, at det hjelper i
det sosiale å ikke bare være opptatt med seg og sitt. Eller
som et ordtak sier, at den som gir også mottar, og den
som mottar også gir. For meg har det vært viktig å være
klar over denne nødvendige vekselvirkningen.
I den nordeuropeiske Camphill Association er vi i dag
17 Camphill-landsbyer, en Camphill-landsbyskole, samt
et dagsenter. Disse Camphill-initiativene ligger i Norge,
Sverige, Finland, Estland, Vest-Russland og Latvia. De
først stedene som ble startet og fikk all mulig støtte fra
Landsbystiftelsen i Norge, har allerede eksistert i over
20 år, og Rozkalni i Latvia er i år 17 år. Det er utrolig å
tenke på at disse stedene, egentlig mot alle odds, fortsatt
eksisterer og vokser. Man får til mye hvis man kan forene
mange menneskers gode vilje. Tor Arne på Vidaråsen sa
under forberedelsene til 50-årsfeiringen at det er dugnader og landsbymøter som er det viktigste for Vidaråsen.
Jeg kan bare si meg enig i det. Det er den samme dugnadsånden som har gjort det mulig at alle disse stedene
i Øst-Europa er blitt til. Det trengs mange møter for å
planlegge, avtale og bli enige om hvilken retning denne
dugnadsånden skal ta.
Foto side 40: Rozkalni i Latvia. Øverst: Pahkla i Estland.
Arkivfoto. Nederst: Svetlana. Foto: Astrid Bjønness.
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Russens lysaksjon til støtte for
Vidaråsen landsby
- et lite historisk tilbakeblikk
Tekst: Oddvar Fosaas
Høsten 1966 ble det valgt nytt russestyre på Tønsberg
Gymnas. Jeg ble valgt til formann.
Ett av de spørsmål det nye russestyre skulle ta stilling
til, var den årlige innsamlingsaksjonen til et godt formål.
De siste årene hadde russen gitt sin støtte til Nasjonalforeningen for folkehelsen gjennom salg av lodd til 5
kroner stykket. Mange organisasjoner ønsket russens
økonomiske bidrag gjennom deres innsamlingsaksjoner.
Før noen beslutning ble tatt denne gang, falt det seg
slik at jeg hadde kontakt med den nyvalgte russepresidenten i Oslo, Aage Figenschou. Spørsmålet om en
mulig samordning av russens innsamlingsaksjon ble da
drøftet med bakgrunn i at det var kommet en henvendelse fra noen som holdt til nede i Andebu. På et lite småbruk hadde de planer om å bygge opp en liten landsby
til beste for unge og voksne mennesker med psykisk
utviklingshemming.
Selv kom jeg fra Kjærnaas Gaard på Nøtterøy, der
vi den gang drev ganske stort med gris. For meg var det
nærliggende å lure på hva de skulle drive med på dette
småbruket.
Det ble avtalt et møte med Ivan Jacobsen. Lite
visste jeg om hva han representerte. Var han bonde?
Hva bodde det egentlig i mannen? Ivan kunne fortelle
interessante ting. Først om seg selv. Han fortalte om sin
tid som karrierediplomat, men at det livet ga lite mening
for ham etter hvert. Han hadde hoppet av. Han så
smilende over på sin skjønne, amerikanske kone Phyllis.
De lot meg forstå at deres mening med livet nå gjaldt
oppbygningen av en hel liten landsby her på Bakke gård.
Der skulle det drives økologisk gårdsdrift og skapes
et bo- og arbeidsfellesskap for unge mennesker med
psykisk utviklingshemming, og hvor alle medarbeiderne
også skulle bo. Han fortalte entusiastisk om den første
Camphill-landsbyen bygget i Skottland ca 25 år tidligere.
Om den antroposofiske tenkningen som lå til grunn for
alt dette. Og hvis de greide det, ville Vidaråsen kunne bli
den første Camphill-landsby i Norge.
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Jeg ble påvirket av Ivans merkverdige ro. Men jeg
forsto at dette prosjektet brant han for. Idealismen lyste
av begge to. Hvilken personlig utstråling!
Etter hvert var dr Margit Engel og Trygve Thornæs
også kommet til. Margit fortalte –lavmælt – om at hun
selv hadde bodd på den Camphill-landsbyen som Ivan
nettopp hadde fortalt om. Og at hun hadde en visjon om
å kunne være med å bygge opp en lignende landsby i
Norge. Så ble det en lang samtale med de fire ildsjelene.
Etter møtet med disse fantastisk nydelige
menneskene, dro jeg fra Bakke gård med tårer på
kinn. De hadde enorme utfordringer foran seg med en
fullstendig nedslitt liten gård, og knapt mer midler enn
hva som trengtes til det daglige. Egentlig hadde de på det
tidspunkt intet annet alternativ enn å søke økonomisk
støtte utenfra. Ivan sa det inderlig og rett imot meg:
«Lysaksjonen er et være eller ikke være for å komme
videre.» Det sto tindrende klart for meg; det gjaldt å
skaffe penger - uten vilkår.
Det ble en takknemlig oppgave å anbefale russestyret
å fatte formelt vedtak om at neste års aksjon skulle gå til
inntekt for Landsbystiftelsen Bakke gård. Styrevedtaket
om akkurat det, ble fattet med den akklamasjon som
bare russen kan prestere.
Og det ble virkelig en samordning av Lysaksjonen
mellom Tønsberg-russen og Oslo-russen. Andre gymnas
i Vestfold sluttet seg også til. Innen Oslo-området deltok
hele 2 200 russ.
Mandag 14. november 1966 startet salget av
hånddryppede bivokslys fra Bakke gård. Og Lysaksjonen
ble utrolig vellykket - langt utover hva vi kunne ane!
Det viste seg nemlig at det første beboelseshuset på
det som skulle bli Vidaråsen, hadde en kostnadsramme
på kr 339.000. Stortinget hadde besluttet at Staten dekket
halve kostnaden, dersom institusjonen selv dekket den
første halvpart.
Russen kunne overrekke to sjekker på samlet verdi av
220 000 kroner, og bygget var mer enn sikret!
Dette første bygget på Vidaråsen landsby var tegnet
av arkitekt Aage Amundsen.
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Vidaråsens – og russens – første hus der oppe.
Det er utrolig stort å tenke på at det frø som Ivan,
Phyllis, Margit og Trygve sådde på Bakke gård i 1966
skulle spire og gro så eventyrlig godt.
Tønsbergs Blad hadde også en mening om dette den
gang: «Så gjenstår det bare å uttrykke vår beundring
for de mennesker som har tatt initiativet til å opprette
stiftelsen. Det er meget imponerende at de har nådd
så langt. Gledelig er også den innsats russen har gjort
for Landsbystiftelsen, den viser at ungdommen har pågangsmot og ansvarsfølelse som aldri før.»
Gjennom Lysaksjonene som fulgte, bidro russen til å
løfte landsbyens oppbygging videre.
Jeg er uendelig glad og takknemlig for at det betydningsfulle potensialet – som så godt ble forklart til oss
unge der oppe på Bakke gård for 50 år siden – faktisk
kunne realiseres!
Visjonen om Vidaråsen ble skapt av sterkt idealistiske personligheter; som tenkte stort, men startet smått.
Gjennomføringen og resultatet ble oppnådd i kraft av
et sterkt sosialt entreprenørskap.
Vel ett år senere var det grunnstensnedleggelse. Det
ble et beveget og stolt øyeblikk med underskrifter, også
fra noen av russens representanter, på et dokument som
ble lagt i et skrin. Det ble støpt inn i grunnmuren på

Jeg får tale for meg selv, men tillater meg allikevel på
vegne av all russ – som har fått anledning til å kunne
bidra til å skape dette helt unikt, menneskelige samfunn
– våre hjerteligste gratulasjoner til Vidaråsen med
50 års-jubileet!

Professor Nils Christie
– en nær venn av landsbyene
Tekst: Rigmor Skålholt
Nils Christie kom til Vidaråsen første gang i 1970
sammen med en gruppe studenter. Etter å ha besøkt
Drammen Kretsfengsel gikk turen videre til Vidaråsen
landsby. Her møtte de et alternativt samfunn med
utviklingshemmede og medarbeidere fra mange
land. Det ble «kjærlighet ved første blikk», - i alle fall
fascinasjon og interesse for samfunnsforskeren Nils
som kjente godt til andre alternative samfunn, f.eks.

Tvindkollektivet i Danmark og Christiania i København.
Vi opplevde ikke at Nils «forsket» på oss. Han tok
ansvar for Vidaråsen. Allerede i 1971 ble han medlem
av Landsbystiftelsens representantskap. Han var
medlem av representantskapet i hele 28 år. I mange av
disse årene var han styreformann. Margit Engel var
nestformann. Peter Roth (grunnleggeren av Botton
Village i England) sa at han opplevde at Camphill i
Norge hang på ei klessnor i spenningen mellom Margits
antroposofiske tanke- og menneskesyn og Nils Christies
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ikke-antroposofiske livssyn. I denne spenningen kunne
Camphill i Norge utvikle seg.
Nils Christie har i flere bøker og artikler skrevet om
hva han lærte i landsbyen og av landsbyboerne. I boka
Bortenfor anstalt og ensomhet. Om landsbyer for usedvanlige mennesker (Universitetsforlaget, 1989), skriver
han i forordet blant annet: «Gjennom tyve år har jeg stått
disse landsbyene nokså nær, har pendlet fram og tilbake
mellom livet i landsbyene og livet i det antatt vanlige
samfunn. Hver reise fra den ene til den annen verden
har vært en rystelse, kulturelt og emosjonelt . . .» Og i
siste setning av forordet, etter å ha takket venner og kolleger, skriver han: «Det er de usedvanlige menneskene i
landsbyene som har vært hovedlærere for forfatteren av
denne bok.»
Et uttrykk for dette synet gir den lille artikkelen Små
ord for store spørsmål i boken, som gjengis her med velvillig tillatelse fra Universitetsforlaget.
Nils Christie feiret 70-årsdagen sin på Vidaråsen
sammen med Hedda Giertsen. Foto: Nils Langeland.

Min intellektuelle helt
Teksten er hentet fra Nils Christies bok:
Bortenfor anstalt og ensomhet. Om landsbyer for usedvanlige mennesker. Universitetsforlaget, 1989.
En gang ble jeg spurt om hvem som var min intellektuelle helt.
Jeg mener det må være Tom.
Han er baker. Svennebrevet tok han på wienerbrød.
Der han arbeider, mener de at det beste bakverk lages
i vedovner. Tom er den som fyrer opp grytidlig hver
morgen. En slik aktivitet krever vekkeklokke. Tom hadde
en, men den gikk i stykker. Tre store glass vann gjorde
samme nytte, fant Tom ut og tyllet væskemengden i seg
hver kveld. Så ordnet naturen med vekking litt før fire.
Tom og noen av hans kollegaer deltok også på et
seminar jeg holdt om «prinsipper for rettferdige avgjørelser». Min innledning var en klar fiasko, - jeg begynte
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med en lang oversikt over hva jeg ville si, og hva andre
hadde sagt om temaet. Tom ledet seminaret med fast
vilje til sakens kjerne. Han ville vite helt konkret hva jeg
mente var rettferdig, og hvorfor jeg mente det jeg mente.
Slik er Tom også i andre situasjoner. Jeg feiret noe
en gang på Vidaråsen. Det var svært mange mennesker
til stede. En kjær nærstående holdt en nydelig tale, men
med varsomhet, hun ville ikke bli for privat i det offentlige rom. Men Tom grep inn. Han entret talerstolen, ville
vite ordentlig hva hun mente, rett ut, var jeg OK, eller ...?
Jeg mener nok at Tom og folk i hans krets har vært
mine viktigste lærere. De tvinger mennesker til å gå til
kjernen og bli der.
Legenden sier at italienske landsbyer ser det som en
spesiell gave fra Gud om det blir født et barn i landsbyen
med det vi kaller Downs syndrom.
Jeg tror de har rett.
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Landsbymøte
…eller: Der det skjer!
Tekst: Walter Lobsiger. Foto: Will Browne.
Papir kan skrives på, brev, e-post og SMS med budskap
sendes, aviser og beslutninger leses, TV-debatter forfølges. De er viktige medier. Det er i dag nesten utenkelig å være uten dette. Det elektroniske nettverket mellom
menneskene er alltid til stede, og «møtene» finner sted i
imaginære rom. Budskapene – «dialogene» – blir presset
gjennom millionvis av ledninger og kastet gjennom altet
– for å kunne «lastes ned» når og hvor det passer, eller
kanskje bare sletter jeg dem når de dukker opp.
Dette i motsetning til når jeg møter mennesker ansikt til
ansikt. Da kan jeg ikke slette noe i det hele tatt. Isteden
legger jeg merke til hvordan hun eller han har det, jeg
hører stemmen, tonefallet og det personen sier, jeg kan
fornemme sjeleforfatningen.
Hvis jeg sitter i et Landsbymøte og en person skrider
på sin typiske måte gjennom salen, forbi alle som er tilstede, snur seg mot publikum og sier: «Hvor er alle glass
og kopper fra Hallen??
Vær så snill, og sett dem
tilbake!!» … så ligger det
verdener mellom denne
opplevelsen og en elektronisk dialog.
På Landsbymøtet
skjer kommunikasjonen direkte, uforfalsket,
stemmene blir hørt av
landsbyens øre – et
ønske, en gledesutring,
en bekymring, et forandringsforslag, en enkel
informasjon, et spørs-

mål, alt dette sies foran utallige vitner. Det er utenkelig at
det ikke kommer noen respons på det som et menneske
her setter ord på.
Landsbymøtet er landsbyens sanseorgan og en port
til hvert enkelt felleskapsmedlem. Landbymøtet synliggjør felleskapets tilstand. Det er et instrument til å øve
seg i empati, og et sted hvor hendelser for en person kan
bli tatt imot og båret av felleskapet. Eller et sted hvor
hjertene gleder seg.
Landsbymøtet er et organ for å reflektere over
fortiden og nåtiden, hvor nye ideer fødes og det legges
planer for fremtiden. Selv om mange utfordringer ikke
kan løses umiddelbart, har de gått gjennom mange sjeler,
og tanker er satt i gang som senere kan få sin virkning.
Landsbymøtet er det stedet hvor opptil hundre ører
hører hva som skjer og kan stemme i. Landsbymøtet er
der det skjer!
Under festivalen «Et verdig liv» fredag 30. september
kl. 15.00, finner det sted en plenumssamtale i form av
landsbyenes allmøte.

Landsbymøtet – et
ukentlig allmannamøte
der alle i landsbyen kan
melde sine saker. Bildet
viser Landsbymøtet på
Vidaråsen i august.
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Torbjørn Ullereng har
bodd i Landsby i 47 år
Elisabeth Husebø i samtale med Torbjørn Ullereng

hadde vært på prøvebesøk før det.

Husker du når det var du kom til Vidaråsen?
Ja, det var 2. mars 1969 at jeg flyttet inn, men jeg

Hvilket hus bodde du i først?
Det var i Ole Bull Hus, der Reidun og Helge Hedetoft
var husforeldre, de som flyttet til Hogganvik etterpå. Og
så bodde dattera til Margit og kjæresten hennes der også.
Etterpå flyttet jeg til Falkberget, der var det Sissel Metcalf
som var husansvarlig.
I Vidaråsenfilmen fra 1969 er det en ung mann som står
og knar brøddeig under oppsyn av Reidun Hedetoft. Er
det deg?
Jo det stemmer det, jeg hjalp jo til i huset også.

Se film fra Vidaråsen 1969

NRK nett-tv har lagt ut en film som ble tatt opp
på Vidaråsen i 1969. Filmen varer i 20 minutter
og viser: Lys tennes i vindu. Psykisk utviklingshemmet gutt skriver og leser høyt. Flere hus bygges. Ekteparet Jacobsen om ideen bak Vidaråsen.
Om dr Karl König. Snekkerverksted. Stedet gir
ut en avis. Kveldsstell i fjøset. Fra vevstuen. En
av familiene på Vidaråsen. Kjøkkenarbeid (se
foto over fra NRK-filmen). Familien spiser. Fra
Landsbymøte. Lysverksted. Russ på besøk. Om
lysaksjonen. En av beboerne spiller sitar.
Filmen finner du se på internett ved å skrive i
søkefeltet: NRK arkiv: Et lys for Vidaråsen.
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Hvilket arbeid hadde du til å begynne med? Og hvem
lærte deg opp i arbeidsoppgavene?
Først jobbet jeg på lysverkstedet, der Ivar Bjelke var
verkstedsleder. Så begynte jeg på kurvverkstedet, men
jeg husker ikke navnet på han som ledet det. Men det
meste av tiden på Vidaråsen jobbet jeg på snekkerverkstedet, og det var det arbeidet jeg likte best. Når jeg kom
til Kristoffertunet jobbet jeg også på snekkerverksted,
både i et stort bygg på Ranheim noen år, og så i kjelleren
på Ole Vig hus.
Jeg har også hjulpet til på gård og i gartneri både på
Vidaråsen og her, og det var veldig koselig, spesielt om
været er fint.
Og her på Rotvoll har jeg lært meg veving, av Bente.
Jeg jobber fremdeles på vevstuen, selv om jeg nå har
kommet opp i pensjonsalder, men ikke fulltid.
Hvor lenge bodde du på Vidaråsen?
Det var i 20 år, fra mars ‘69 til januar ’89. Da flyttet
jeg til Kristoffertunet; det var helt i oppstarten her.
Hvorfor flyttet du fra Vidaråsen?
Fikk lyst på forandring, og det er fint å bo på et sted
nærmere til byen, litt åpnere til verden enn Vidaråsen.
TV var det også her. Og så flyttet kjæresten min også hit.
Og nå har vi en leilighet for oss selv. Det er veldig bra å
bo sammen med henne.
Og trives du her på Kristoffertunet?
Ja her har jeg det bra, så jeg håper jeg kan bo her livet
ut.
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Bjørn Thure Haugen
Tekst: Angela Rawcliffe
På bildet av Vidaråsens pionerer (side 21) kan man se en
høy og hengslete ung mann; Bjørn Thure Haugen. Han ble
en av de første landsbyboerne, først på Vidaråsen, så også
på Hogganvik, der han ble resten av sitt liv.
Når jeg hører Bjørns navn, stiger et bilde opp i meg av
ham: en lang, tynn mann, med et litt forsiktig smil. Jeg
kan nesten høre hans litt lave, kornete stemme: «Jeg kan
si deg så pass mye, Angela», og så kom poenget. En kontrastenes mann, flink til å jobbe i skogen og hugge trær,
og sterk. Navnet, Bjørn, passet ham fint. En person en
ble glad i.
Overraskende nok, og i sterk kontrast til alt det fysiske arbeid han utførte, likte han håndarbeid. Han kunne
sitte og brodere eller reparere sin genser med minestreng som han fant liggende ute i naturen. Om våren
elsket han å plukke brennesle som han ga som gave til
takknemlige husmødre (som de het den gangen).
Han var en mann av prinsipper: på søndager arbeidet man ikke, og derfor
ville han spise kun én
porsjon middag. Men,
så lang og hengslete
som han var, trengte
han mer. Så i samråd
fant vi på en løsning: vi
anskaffet et stort kakefat til søndags- og høytidsbruk. Det var stort
nok for en dobbel porsjon. Bjørn og jeg var
fornøyde, og han sørget
for at fatet ble satt ut
klart til middagen.
Samtidig ble prinsippet
holdt: kun én porsjon.
I mange år hadde
Bjørn ansvar for flagget og flaggheisingen
på Hogganvik. Så kom

tiden da vi trengte et nytt flagg. Men hvor skulle pengene
komme fra? Jo, løsningen var loddsalg; hver fredag kveld
i forbindelse med kiosken solgte Bjørn lodd. Lørdag var
det sang for alle, og høydepunktet var når Bjørn trakk
loddet og øyeblikket da gevinsten ble tatt frem fra under
Bjørns stol og den heldige vinner fikk en hel pose med
Twist. Den dagen han hadde samlet nok penger for flagget var en spesiell dag, og stoltheten Bjørn og vi alle følte
for «vårt flagg» da det ble heist for første gang, var stor.
Selvstendighet var viktig for Bjørn og i flere år reiste
han på bussturer til utlandet; Tyskland, Østerrike og
Nederland var favoritter. Han opplevde en masse og
fikk mye glede av turene, alt fra nye bekjentskaper til
annerledes land med andre varer og penger.
Bjørn var ikke alltid klar over hvordan kroppen hans
hadde det, og han kunne nesten besvime på grunn av for
lite væske om sommeren, eller gå med et verkende sår
inntil noen andre la merke til at noe var galt.
Han elsket naturen og skrev mangt et dikt som
nesten alltid begynte med: «Og er det ikke fint», og så
beskrev noe han hadde sett.

Bjørn, Torbjørn og
Turid lager kurver
for salg på Vidaråsen.
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I juletiden er det mulig å oppleve polaritet mellom
det å være en hyrde, en som tjener fra hjertet, og det å
være en konge som leder utfra sin innsikt og visdom.
Bjørn hadde begge disse kvaliteter. I mange år var han en
kjær Krespus i Kristi fødsel- og hyrdespillet, den fjerde
hyrden som trofast våket over saueflokken slik at de
andre tre kunne oppleve Jesus-barnet. Bjørn døde den

6. januar, som er epifania eller trekongersdag, og også
den dagen som avrunder juletiden. Det kan sees som
en slags bekreftelse på hans kongelige sider, som kanskje også pekte mot fremtiden? Vi plantet et lønnetre til
minne om Bjørn. Treet har vokst, og for oss som husker
Bjørn, minner det om alle de årene da han bidro til
Hogganviks ve og vel.

To dikt av Bjørn Thure Haugen
Diktet til den som arber

Og er det ikke fint å se at det blir laget mange ting.
Og det hender meget på hver eneste arbeidsplass.
I arbe og lek og alvor
så lenge det fins noe å ta seg til
hver eneste dag som går
i tykt og tynt hele livet igjennom.
Og det er arbe i all slags vær,
i sol og regn og snø og tåke.
Og i varmen og i kulden.
Og dag og natt er det arbe også.
I verksteder og i fjøset og i husene.
Og på gårdene og det er mange som arber hele tiden
og i gjennom arbe og arbeidsplass
hele livet og dagene og årene igjennom.

Diktet til vinteren

Og er det ikke fint å se all den snøen
som ligger på bakken.
Og om det ikke har kommet snø
så kommer den en gang allikevel.
Og vi må huske å ta på oss varme klær.
Og da må syklene inn og skiene ut.
Og vi må huske på å gi fuglene den maten de trenger
for å holde seg i live hele denne vinteren igjennom.
Og vi må huske på å finne frem kornnek
til alle små og store fugler.
Og er det ikke fint å se den snøen som dekker over
alt det som var,
og ikke fins
nå når snøen har kommet på bakken igjen i år også.
Og den dekker over det som skulle ha vært gjort
som må gjøres så snart snøen har gått igjen.
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Hallfrid Slettemoen – Camphills
første landsbyboer i Norge
Tekst: Gro Wilhelmsen
En flott sommerdag i slutten av juni 2016 sitter Hallfrid
og jeg i hagen min og koser oss og prater om Hallfrids
liv. Første gang vi traff hverandre var i desember 1970 på
dukkeverkstedet på Vidaråsen. I år er Vidaråsen 50 år,
og Hallfrid var den aller første landsbyboeren på stedet.
Det må ikke gå upåaktet hen. Hallfrid er litt sliten, for
hun kom hjem kvelden før fra en flott ukestur med
Hurtigruten langs norskekysten fra Trondheim til
Kirkenes. En tur hun tok alene, som del av et reiseselskap. Jeg føler meg litt treg for den turen har jeg hatt lyst
til å ta i mange år, men jeg sitter litt fast her hjemme i
sofaen. Hallfrid er mye sprekere enn meg!
Vi forsøker å nøste litt bakover i Hallfrids liv, og
hukommelse det har denne damen nok av! Hallfrid ble
født 5. juni 1948 og hadde en flott barndom på gården
hjemme i Hallingdal. Men da hun begynte på skolen,
gikk det ikke så lett, og hun forteller at de andre barna
mobbet henne. Det ble klart at Hallfrid trengte et bedre
skoletilbud, og fra hun var 9 til 16 år fikk Hallfrid gå på
internatskolen Eikelund i Bergen der hun lærte masse og
trivdes veldig godt, selv om hun fikk treffe familien bare
til jul, påske og i sommerferien.
Da Hallfrid var 16 år, kom hun i kontakt med antroposofisk helsepedagogikk. Noen i familien hadde fått
høre om Hestafivel, en helsepedagogisk
skole i Oslo, og Hallfrid var så heldig å få
bo hos Phyllis og Ivan Jacobsen i Bærum,
siden Hestafivel bare var et dagtilbud. På
Hestafivel var det en gruppe foreldre som
sammen med Phyllis og Ivan satte i gang
et arbeid for å starte en Camphill-landsby
i Norge. Foreldrene til Hallfrid støttet
også opp om dette arbeidet.
Og i 1966 kunne Hallfrid flytte med
Phyllis og Ivan, Margit og Trygve til nyinnkjøpte Bakke gård i Andebu kommune
i Vestfold. Det var et skikkelig nybrottsarbeid, og boligstandarden var meget enkel
de første årene. Hallfrid forteller fargerikt
om vannet som fryser på julaften og
vannspruten som står i veggen! Det var
ikke en kjedelig dag. En av de andre som

kom til landsbyen var Knut Thorsen, som senere skulle
gifte seg med Hallfrid.
Hallfrid flyttet inn i Ole Bull hus – det første huset
på Vidaråsen som ble bygget for penger samlet inn av
russens lysaksjoner. Der hadde Hallfrid en flott tid med
Reidun og Helge Hedetoft som husforeldre. Hallfrid
arbeidet med husarbeid, matlaging, barnepass, i dukkeverkstedet og på veveriet. Hun ble med på nok et pionerprosjekt sammen med Phyllis og Ivan, nemlig å starte
Solverv i 1972,
en tomannsbolig på Lasken i
Sandefjord som
ble kjøpt av Vidaråsen. Stedet
ble ominnredet
og syv landsbyboere fikk bolig
Hallfrid på
Vidaråsen.
Hallfrid giftet
seg med Knut
Thorsen. Foto:
Nils Langeland.
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og etter hvert også arbeid ute i byen. Hallfrid begynte å
arbeide på Sandefjord sykehus der hun hadde et hyggelig
arbeid i over 28 år. De andre på Solverv arbeidet på en
skofabrikk og et bryggeri. I 1977 ville Vidaråsen nedlegge Solverv etter bare 5 års drift, for å starte en ny landsby
for barn/unge på Solborg utenfor Hønefoss. Flere av oss
venner og støttespillere til Landsbyen forsøkte å hindre
nedleggelsen av Solverv. Selv overtok jeg ansvaret på
Solverv og fikk et år der sammen med Hallfrid og 6
andre beboere og 2-3 medarbeidere; Tor Andre Røkke
(sosionom), Gunn Karlsen (praktikant), Petter Werner
Andersen (praktikant) og Jeppe Sornum (medhjelper).
Men det hjalp verken med tårer eller gode argumenter,
Solverv skulle nedlegges, og siden kun én beboer ønsket
å flytte tilbake til Vidaråsen, ble det et intensivt arbeid
for å skaffe boliger og støttepersoner. Hallfrid fikk en
liten kjellerleilighet sammen med Reidun, som ikke
hadde bodd på Vidaråsen.
Senere kjøpte Hallfrid sin egen leilighet, først i
Sportsveien, og senere sin nåværende flotte leilighet
som ligger sentralt i Jernbanealléen i Sandefjord. Knut

og Hallfrid fikk 25 fine år sammen og feiret sølvbryllup
i august 2015. Knut hadde arbeid på Hinderveien
vernede verksteder, og Hallfrid arbeidet på sykehuset
inntil det ble nedlagt. I dag er hun i full aktivitet
på Forsmann eldresenter, mens Knut har dessverre
sviktende helse og bor på Ranvik eldresenter. Hallfrid
har hatt hofteoperasjon og bruker nå rullator. Hver dag
tar Hallfrid turen til Forsman eldresenter der det er
aktiviteter og kafe og mange kjente.
Hallfrid har sammen med andre tidligere beboere
på Solverv, eller Stensveien, som vi kalte oss, dannet en
klubb som møtes jevnlig. Som den meget sosiale damen
Hallfrid er, har hun også fortsatt kontakt med folkene
hun arbeidet sammen med på Sandefjord sykehus. De
møtes til mimretreff på kafe en gang i måneden. Hallfrid
er også med i Pensjonistforeningen i Sandefjord og
holder seg informert.
For Hallfrid var det en stor opplevelse å få være med
da Vidaråsen hadde sin 50-års feiring med tilbakeblikk
på landsbyens liv i form av lysbildefremvisning og
opptredener.

Men størst av alt er kjærligheten
Tekst: Hilde Østmoe, Adresseavisen

Alt kan være annerledes.
Om man bare finner kjærligheten.
– Han var så smilende blid, Torbjørn. Det var visst umulig for Berit ikke å legge merke til ham. Og så, endelig,
hadde det seg sånn at de ble sittende ved siden av hverandre på toget.
Det var den 23. november 1984. Og Torbjørn spanderte marsipanpølse. Og Berit takket ja.
Og sånn begynte det.
– Det var nok litt tilfeldig, sier Torbjørn.
– Det var det ikke, utbryter Berit.
– Hva? Og jeg har ikke fått høre det før nå!
Torbjørn ler godt. Berit ler også. For det er over tretti
år siden den togturen. Torbjørn og Berit har vært samboere i mer enn tjue år.
Det har vært en lang og kronglete vei. Men nå deler
de et rolig liv og en hyggelig stue i et blåmalt hus ved
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sjøen, på Kristoffertunet, et sted for voksne med omsorgsbehov.
– Torbjørn er pålitelig og snill. Han finner ikke på
noe tull. Han vil ikke gå fra meg. Uansett hvor urimelig
jeg kan ha vært noen ganger, så har han stått last og brast
med meg og sier at han bare blir mer glad i meg når jeg
har hatt det vanskelig, sier Berit over strikketøyet, i egen
sofa, i egen stue. Trygg. Med Torbjørn. Men det har ikke
alltid vært sånn. Den lille jenta som smiler lurt ned fra et
gammelt svarthvitt foto på veggen roper ingen ting. Men
oppveksten og ungdommen var ikke alltid lett å leve i.
Jeg hadde ingen venninner på skolen. Jeg var ikke
særlig tess til å leke som barn, forteller Berit. Men hun
kan mye annet. Spille nydelig piano, lage god mat, strikke som en gud. Og gir du Berit en dato, kan hun si deg
hvilken ukedag det er – helt tilbake til 1800-tallet.
– Det kommer av at jeg har en hjerneskade og så har
jeg Aspergers syndrom, forteller hun.
Noen som er der
Lett var det ikke å være annerledes barn. Å være voksen
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går bedre, når man bare har noen å støtte seg på. Hvis
Berit har det vanskelig i dag, er det ikke lett å berolige
henne, men det har hendt at Torbjørn får det til. For
Torbjørn er der. Torbjørn tilgir.
Ja, det har gått bra det. Vi har hatt det litt vanskelig begge to, sier Torbjørn godmodig fra stolen. Selv
hadde han greie klassekamerater, og det var ikke før siste
året på skolen at sykdommen slo til og han flyttet på
Camphill Vidaråsen i Vestfold.
– Jeg har schizofreni og bruker sterke piller. Og så
har jeg nok noe i tillegg. Men jeg var dårligere før. Jeg
hadde ikke klart meg uten medisin, sier Torbjørn.
Det var på Vidaråsen at de fant hverandre og ble
kjærester. Så gikk det noen år hvor de levde på hver sin
kant av landet. Først flyttet Berit til Hogganvik på Vestlandet. Og mistrivdes. Så flyttet Torbjørn til Rotvoll. Og
trivdes. Og så, endelig, kom Berit etter.
– Den 4. februar 1991 fikk jeg komme på tre måneders prøvebesøk. Og ikke nok med det – jeg behøvde
ikke å dra tilbake, forteller Berit strålende.
1991 var et fint år, synes Torbjørn.
Først kom Berit. Og så kom det tv i
leiligheten.
Nå har de eget tv-rom hvor de kan
slappe av i hver sin stressless. Men de
kan også tilbringe kveldene hver for
seg om det skulle være sånn at de vil
holde på med sitt. I fred og ro.
– Jeg gjør mine ting og Torbjørn
gjør sine. Han er snill mot meg og gir
meg spillerom, forklarer Berit. Og de
har hvert sitt soverom i leiligheten. For
seng vil de ikke dele.
– Nei, vi prøvde å sove sammen en
natt, men det gikk bare i floss. Ingen av
oss fikk sove, ler Berit.
Men da vi var yngre, da koste vi
oss, ja, humrer Torbjørn om gamle
dager. Og Berit forteller om den gang
da hun bodde på et stort dobbeltrom
på Smestad og det hendte at Torbjørn
kom på besøk.
– Vi hygget oss veldig, han hadde
med Solo og litt av hvert godt på lørdagene, sier Berit fornøyd. Og tenker
seg om.
– Torbjørn var så flink til å kysse
meg før. Men nå får jeg mest klemmer,
sier hun og skotter bort på samboeren,
som nikker.

– Jo, der blir klemmer.
To i en leilighet
De er over middagshøyden nå. Et langt liv har de levd
sammen. Samboere. Uten barn.
Nei, jeg ville ikke ha ansvar for barn, jeg vil le ikke
blitt en god mor heller, sier Berit raskt. Hun valgte å
sterilisere seg, valgte det selv. Torbjørn sier det samme.
- Nei, barn ville ikke være noen god idé for oss.
Men de har hverandre. De har et liv sammen i en
leilighet de steller selv. Torbjørn med støvsugeren, Berit
med støvkluten over pianoet. Og nå legger hun strikketøyet til side og spiller. Schubert. Og Torbjørn lukker
øynene og lytter.
- Vi kan ikke ha det bedre, sier Berit. Kvinnen i
Torbjørns liv.
- Ja. Jeg ble glad i henne, det er ikke så mye mer å si
om det.
For hvorfor forklare kjærlighet? Å være glad i hverandre. Å vise det. Det er nok. Torbjørn smiler. Berit
også. Kan ikke ha det bedre. Det er godt å ha funnet
noen. Godt å være to.

Leiligheten til Torbjørn Ullereng og
Berit Sunde på Camphill Rotvoll.
Foto: Terje Visnes, Adresseavisen
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Hva var det med Petter?
Kjære Petter
Det er nå 17 år siden du døde. De fant deg i leiligheten din i Ila i Trondheim. Du hadde nettopp feiret din
50-årsdag med mange gjester og stor fest på Skansen.
Trondheim bluesorkester spilte. Styreleder Geir Hansen
i Trondheim bluesklubb skrev i en nekrolog i Adresseavisen at på 50-årsfesten var du «et fyrverkeri av en
jubilant». Dessverre var jeg ikke med på festen. Heller
ikke ved din begravelse hvor jeg ble fortalt at «halve
Trondheim» møtte opp, og at musikere og dine venner
fra Trondheim symfoniorkester spilte. Men jeg fikk dele
liv og mange opplevelser med deg både på Vidaråsen og
Jøssåsen.
Du tok imot meg på Vidaråsen i 1973. Jeg kom som
tredje års-praktikant fra Sosialskolen i Trondheim. Du
viste meg landsbyen med stolthet og begeistring. Etter
en stund spurte jeg hvilket land du kom fra. Da smilte
du og fortalte litt sky at du var norsk, men hadde hatt
problemer med å lære og snakke som barn.
Jeg skulle være tre måneder på Vidaråsen og hadde
fått med meg en semesteroppgave fra skolen: Beskrive
to kasus. Møtet med deg og flere andre gjorde at jeg
leverte en oppgave om hvorfor jeg ikke klarte å skrive
om «kasus». På Vidaråsen sto mennesket i fokus, ikke
diagnosen. Det var det første du lærte meg. Først mange
år senere, etter din død, tenkte jeg, Petter må ha hatt
Aspergers syndrom. Diagnosen var aldri et tema i landsbyen. Du ble sett på som Petter, og det ble nøkkelen som
åpnet døren for stadig nye rom i ditt liv.
Nå vil jeg prøve å skildre livsveien din. Selv har jeg
opplevd hvordan du i møte med mange unge gymnasiaster åpent fortalte om livet ditt på Emma Hjorths hjem og
Fossnes Sentralhjem før du kom til Vidaråsen. Du kunne
bli temmelig opprørt når du fortalte om tilstandene. I et
brev skriver du: «Det å bo på et kjempe-stor institusjon
slik som på Emma-Hjorts-Hjemm synnes jeg ikke er noe
drivelig. Det er som om at jeg opplevdte å bo i en bås i et
samle-bånd. Jeg jobbet på et kjempe-stor arbeids-stuer
som jeg ikke stor-drivtes. Det var å skru skruer og pake
inn sand-papir osv. Og det var et mennings-løst arbeid.»
Dette er hentet fra et brev som du skrev i en høringsuttalelse som Vestfold fylke utga i 1983 i forbindelse
med planlegging av HVPU reformen. I 1981/1982 ble
det gjort funksjonsanalyser av alle mennesker med
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utviklingshemning i Vestfold. Resultatet for Vidaråsen
var at 17 av 25 landsbyboere skulle flyttes til sine hjemkommuner. Og de som kom fra andre fylker, måtte
ﬂytte til sine respektive hjemfylker. Alle kommunene og
institusjonene i fylket, samt to foreldreforeninger, fikk
uttale seg i den 124 siders høringsuttalelsen. Det store
temaet fra alle kommunene var spørsmålet om det blir
nok penger til en slik reform. Bortsett fra foreldrene og
Vidaråsen, var det ingen som uttalte seg om hvordan det
skulle bli for dem dette gjaldt. Vidaråsen la ved siden av
sin høringsuttalelse et syv siders brev fra deg. Du bodde
på den tiden på Jøssåsen i Trøndelag, men for oss var det
viktig at din stemme ble hørt.
I brevet skriver du videre: «Så kom dene tiden at
direktørene som jobet inne i H. V. P. U. og de fant ut slik
at de vedkommende som bodde i denne institusjonene
spesielt de som gikk under navnet pasientene som jeg
ikke ofte likte, og de kunne ikke være der lenge. Siden
jeg tilhørte Drammen som ligger i Buskerud fikk jeg beskiedd om at jeg måtte ﬂytte til «Fossnes-Sentral-Hjem»
i Vestfold. Der var jeg í fire lange år og de mente at jeg
også ville få det bedere. Jeg prøvde, og jeg vann-drivtes
der. Jeg opplevdte at jeg bodde i fengsel. Jeg måtte være
inne klokka fem om kvelden og det samma var det om
sommeren og det synnes jeg at det var rart. Jeg som
klarte å reise rundt omkring her i landet på egen hånd.
Og det synnes jeg var menneske-mis-handling. Jeg opplevdte også at jeg ikke fikk mine friheter og ikke fikk sakt
hva jeg ofte ønske ville snakke om. Jeg er et personn som
ville utvikle meg av det som foregår her på jorda. Jeg var
også på vei og ville bli et godt menneske men fikk ofte
negative svar igjen og dessuten fikk jeg masje medisiner
på grunn av at jeg sov dårlig om nettene.»
Du ble en viktig forsvarer av frihet og menneskeverd. Da vi startet Jøssåsen landsby i l978, spurte du om
å bli med for å hjelpe. Du møtte folk i bygda, fortalte
om landsby-prosjektet vårt til journalister både i presse
og radio. Du ble en viktig ambassadør! Du reiste rundt
sammen med Dag Gunnerød og meg og holdt foredrag
for russen som skulle selge lys til inntekt for landsbyen.
Vi var et godt team. Og stillest ble det i ungdomsﬂokken
når du fortalte.
Etter 5 år på Jøssåsen ønsket du å flytte til landsbyen
Hogganvik på Vestlandet. Om dette skriver du i samme
brev som jeg viste til ovenfor: «For leden søkte jeg meg
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på Hogganvik- landsby i Rogaland for å oppleve Vestlandet. Og jeg skrev et brev på fire lange sider til direktøren
i H. V.P. U i Stavanger og fortalte om mine interreser
om Vestlandet. Og jeg ﬁkk et brev til-bake igjen med
noen setninger og det heter slik at jeg ikke kunne få lov å
komme til Hogganvik forde at jeg ikke kommer ifra dene
fylke der hvor Hogganvik liger i. Jeg synes at det hører
helt idiotisk.»
Ja, Petter, like idiotisk er det fortsatt. I prinsippet kan
folk her til lands flytte hvor de vil. Men utviklingshemmede må ofte finne seg i det som kommunene bestemmer, og da møter mange dessverre stengte dører.
På Jøssåsen innredet vi stabburet for deg. Dette tror
jeg ikke fylkeslegen visste. For det spørs om han hadde
godkjent boligstandarden . . . Men der skapte du ditt eget
rom slik du ville ha det. Du hadde god plass for din store
platesamling. Klærne dine hang på ei garderobestang
midt i rommet. Det var en imponerende kolleksjon. Jakker i glinsende brokadestoff, fargerike med gullbroderte
kanter. Du hadde en egen evne til å finne venninner som
kunne sy for deg. Til fest og feiringer kom du staskledd.
Hår og skjegg lot du gro, og når du viste deg pyntet og
vakker, var det som å møte en verdig russisk-ortodoks
prest. Jeg kalte deg Ivan Pjotr Ivanovitsj når du kom i de
klærne, og denne russiske utgaven av ditt norske navn
tror jeg du likte.
Hverdagsdressen var joggebuksa og busserull. Du
stelte og melket kyr i mange år. Hesjet i all slags vær.
Når nordvesten og regnvær sto på i mange dager i trekk,
kunne du bli fortvilet. Jeg ser deg stå på stabburstrappa
og brøle mot vinden til du ble hes. Jeg kunne ha stilt meg
opp og brølt med. Du børstet kyrne og holdt en meget
god orden i fjøset. Du snakket med nissene som holdt til
på låven. Når du kom inn i fjøset om morgenen ropte du
ut før du slo på lyset: «Nå må alle nissene gå og gjemme
seg.» Og når fjøsstellet var over og lyset var slukket:
«Nå kan dere komme igjen.» Du fant mange venner på
Jøssåsen og i bygda. Hver søndag gikk du lange turer og
besøkte gård etter gård i bygda hvor du var velkommen.
Mange venner fikk du også i Trondheim etterhvert. Etter
9 år på Jøssåsen bestemte du deg for å flytte til Trondheim. Du fikk jobb på Steinerskolen som vaktmesterassistent og egen hybelleilighet i juli 1987.
Da du besluttet å ﬂytte ut fra landsbyfellesskapet,
var du godt forberedt til å bære ansvar for ditt eget liv. I
Trondheim hadde du mange gode venner som ble støttespillere. Det trengte du innimellom når det oppsto
uberegnelige situasjoner.
En av dine venner var Gerhard Dalen, direktør for
Olavshallen i Trondheim. I sin nekrolog om deg i Adresseavisen i 1999, skrev han: «Bare noen få dager etter

at venner hadde feiret hans 50-årsdag, døde Petter. Jeg
møtte Petter ved mange anledninger, som oftest på konsert eller på Steinerskolen hvor han hadde sitt daglige
virke som vaktmester. Han stoppet alltid opp når vi møttes i byen for å fortelle om små og store begivenheter.
Flere år på rad feiret han julen på Hurtigruten og gjorde
i god tid avtale om å møtes til kaffe ombord mens båten
lå ved kai på Skjervøy hvor vi var på juleferie. Når vi
møttes, var han alltid bekymret for at Symfoniorkesteret
ikke skulle få flere musikerstillinger. «Hvordan tror du
det blir med statsbudsjettet i år», spurte han, og da var
det bare orkesteret det gjaldt. Det var ekte kjærlighet. På
alle Symfoniorkesterets konserter valgte han å sitte på
galleriet. Fra midten av rad to satt han og nøt stunden,
tonene og orkesteret. Dersom det er rettferdighet i livet
etter døden, vil Petter få sitte på første rad.»
De siste årene av ditt liv arbeidet du på Vidarskolen
på Rotvoll. Her hadde du et rikt samarbeid med Kjell
Helge Johansen og Kristin Aase. Jeg tror du ville ha takket dem hjertelig både for 50-årsfesten og begravelsen
som ble en kroning av ditt store livsverk: Å være et sant
menneske.
I portrettintervjuet i Adresseavisen sier du bl.a.: «Når
havet er i opprør, hører jeg Griegs musikk i bølgene.» Og
når du selv var i opprør mot urettferdighet, ble vi vekket til å lytte til den musikk du formidlet. «Se den jeg er,
bak diagnosen, se det unike menneske í meg.» Du var en
moderne ridder í kamp for mer menneskeverd.
Takk, kjære Petter og gode hilsener fra Rigmor.
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Å være far til landsbyboer,
til Eskil på Vallersund Gård
foretatt blod-analyse ved regionsykehuset i Bergen, ble vi
informert om Eskils kromosom-avvik.
Ingen av oss visste noe som helst om Downs,
og fenomenet var fullstendig ukjent i våre familier.
Imidlertid, vi var voksne mennesker og håndterte
situasjonen med ro og sunn fornuft.
Noe som skulle bli en alvorlig utfordring var det
faktum at Eskil var født med en komplisert hjerte- og
lungefeil som – på den tiden – ikke lot seg reparere.
Så Eskil ble det som gjerne kaltes en «blue baby»,
men bortsett fra det vokste han opp som en pen og
sjarmerende gutt.
Eskils hjerte- og lungedefekt la selvsagt noen
begrensninger på hans fysiske utfoldelsesmuligheter. I
tillegg, i løpet av hans første ti år tilbake i Oslo, led han
av falsk krupp, særlig om høsten, så vi ble en periode
nærmest fast gjester på Ullevål sykehus.

Aage Rundberget, talen han holdt på
ECCE-møtet på Jøssåsen 21. mai 2016
Jeg er bedt om å holde et innlegg om min erfaring som
far til en landsbyboer, Eskil, på Vallersund Gård. Å tale
til en blandet forsamling som dere om Eskil, meg selv og
Vallersund, har jeg ingen erfaring med, og jeg vet ikke
helt hva dere forventer av meg.
Det synes naturlig først å si litt om det å være far
til Eskil – en liten biografi – og deretter om Eskil som
voksen landsbyboer på Vallersund og min erfaring for
så vidt og som styremedlem i to perioder på Vallersund
Gård.
Eskil ble født i 1975 på et lite sted på Vestlandet.
Eskils mor, hans to år eldre bror og jeg bodde der
et par år i sammenheng med min stilling som
dommerfullmektig ved den stedlige tingretten.
I løpet av et normalt svangerskap, i en tid da ultralyd ikke var en opsjon for gravide, hadde vi ingen
forestilling om at et Downs syndrom-barn var underveis. Da Eskil kom til verden, så han frisk og fin ut.
Imidlertid kan jeg erindre at jordmoren virket litt bekymret, men hun sa ingenting. To dager senere, etter
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Utover dette skal jeg ikke oppholde meg ved Eskils
fysiologiske helse og evner. Mer interessant var
utviklingen av språk og sosiale ferdigheter og en
livslang fascinasjon for klassisk musikk. Eskil elsker å
gå på konserter og lytte til filharmoni-orkestre, og han
tilbringer timer hver dag med å lytte til våre største
komponister. Han tar alltid med seg noen klassiske
CD’er når han skal på biltur med sin far.
Men mest av alt verdsetter Eskil et godt måltid
sammen med noen av sine mange gode venner. «Peace
and love» kunne vært hans varemerke. Mennesker i alle
aldre ser ut til å slappe av i samvær med Eskil. Hans
fredsæle og rolige væremåte har en bemerkelsesverdig
effekt, også på dyr. Jeg har sett ham sammen med hester
og kyr, og de store dyrene ser ut til å fornemme hans
fredelige vesen.
Imidlertid, som far skal jeg ikke legge skjul på at
Eskil kan være sta og viljesterk. Dette forekommer oftest
hvis du ikke holder deg til en plan eller avtale som er
inngått. Så, hvis du har med Eskil å gjøre, ikke forandre
planene med mindre du er en svært dyktig diplomat!
Så til Vallersund Gård. Eskil hadde gjennomført
både barnehage og en noe forlenget grunnskole i Oslo
og Trondheim da han i 1993 startet sin karriere som
landsbyboer på Vallersund. I mellomtiden var foreldrene
blitt skilt, og vi var bekymret for Eskils framtid.
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Til alt hell bragte gode venner oss i kontakt med
noen av Camphill-gründerne i Trøndelag, nærmere bestemt Rigmor Skålholt, Dag og Corinna, Gerrit og Soili.
Etter korte prøve-opphold på Camphill Rotvoll
(Kristoffertunet) var Eskil klar for sitt nye liv som landsbyboer på Vallersund. Til tross for lange avstander; 100
km fra Trondheim, mennesker med en noe fremmedartet kultur og en heller uformell sosial struktur, ble
Eskil raskt adoptert som landsbyboer. Han ble – om ikke
akkurat landsby-maskot – en svært populær ung mann,
noe som skyldtes hans gode humør, vidd og sjarmerende
personlighet.
Etter en tid fikk Eskil, i tillegg til forskjellige aktiviteter i landsbyen, tilbud om å delta noen timer ukentlig
på et kommunalt aktivitetssenter, Stranda i Bjugn kommune. Der tok han del i både utendørsarbeider og fikk
opplæring i skriving, lesing, husholdning og andre sosiale aktiviteter. Jeg følte at Eskil trivdes med timene på
Stranda. Dessverre har kommunale budsjetter de senere
årene medført reduksjon i antall timer for Eskil til nesten ingenting.
Til tross for en reisetid på 2,5 timer, greide jeg som
far å få besøkt Eskil ganske ofte de første årene på Vallersund. Derved fikk jeg etablert nær kontakt og gode
relasjoner til Eskils nye «storfamilie», – også til noen av
de andre landsbyboerne. Det var tilfredsstillende å registrere at Eskil, som en fordomsfri og reseptiv ungdom,
raskt tilegnet seg den høflige og fine væremåten som
ble praktisert av husmødre og husfedre på Vallersund
Gård. Ikke å forglemme den positive påvirkningen fra de
mange praktikanter og studenter som har bodd sammen
med Eskil i løpet av hans mer enn 20 år i landsbyen.
Etter noen tid ble jeg spurt om å bli medlem av lokalstyret for Vallersund Gård. Med min bakgrunn som
fylkesrådmann tenkte kanskje noen at jeg kjente til noen
personer og byråkratiske snarveier som kunne være nyttige. Jeg er redd for at jeg ikke fylte forventningene for så
vidt. Mine beveggrunner, som Eskils far, var en sterk interesse og personlig engasjement knyttet til livet i landsbyen. Dertil må jeg innrømme at jeg var litt nysgjerrig
på organisering og ledelse av Camphill-landsbyene generelt. Jeg følte at jeg ikke fullt ut forsto den administrative
kulturen i landsbyen. Imidlertid, den uformelle måten å
administrere livet i landsbyen på trigget meg på en positiv måte. For jeg ville ikke at landsbyen skulle innføre det
norske sosial-byråkratiet. Og jeg ville ikke at landsbyen
skulle gi opp den antroposofiske livsstilen.
Slik tenkte jeg for 20 år siden. Gradvis har jeg måtte
resignere. For å leve et liv i Norge, selv i grisgrendte kystområder, må man underkaste seg norsk lov og byråkratiske bestemmelser. Men byråkrater er ikke ondsinnete!

Tvert imot, norske byråkrater gjør sitt beste for å skape
et trygt og sunt liv for deg og meg som borgere. Problemet er at de ofte ønsker å definere hva som er det gode
liv for deg og meg og hvordan det kan oppnås.
Å innføre en antroposofisk livsstil i et kollektiv
som inkluderer også personer med fysiske og
mentale handikap har selvsagt vært en utfordring. I
begynnelsen, tidlig på 1980-tallet, var den alminnelige
holdningen blant lokalbefolkningen og endog blant
kommunepolitikere, preget av skepsis og uvitenhet. Men
takket være klokskap og tålmodighet, både innenfor
landsbyen og blant kommunale og regionale byråkrater,
har landsbyen på Vallersund etter min mening lyktes
ganske bra. Virksomheten i landsbyen er uten tvil
underlagt norske lover og bestemmelser, men likevel
kan den antroposofiske filosofi og livsstil bli utøvd og
praktisert på tilfredsstillende vis.
Jeg vil avslutte mitt lille kåseri med å understreke at
Camphill-bevegelsen i Trøndelag har mange gode ambassadører, både innenfor og utenfor landsbyene. Blant
disse ambassadørene finner dere Eskil og hans far!

Vallersund. Foto: Dag Balavoine.
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Fra offisersgård til Camphill
– Hogganvik gård sin historie
Voksenopplæringen i Hogganvik Landsby har det siste
halvåret arbeidet med gården sin historie. Beboerne har
først laget utstilling, som så har blitt denne historien,
som de selv har skrevet ned på datamaskin.
På midten av 1700-tallet eide von Krogh-familien
Hogganvik gård. De kom fra Tyskland. Det var Søren
de-Fine van Krogh som plantet bøkealleen, og som
flyttet hovedhuset opp til tunet der det ligger i dag. For i
begynnelsen lå husene nede ved sjøen på grunn av kort
vei til fisket.
Krogh-familien giftet seg med Magnus-familien på
begynnelsen av 1800-tallet. Magnus–familien kom fra
Nederland. Osmundstua ble bygget på 1840-tallet på
Osmundstykket og seinere flyttet ned til tunet på gården.
I 1852 overlot Johannes Magnus gården til sønnene
Morten og Fredrik. De bygget store seilskuter i kravellteknikk. Før hadde man klinket båtene og da kunne man
ikke seile så langt. De bygget Norges største seilskute på
denne tiden: Særimner.
Seinere overtok Georg Washington Magnus gården.
Georg var komponist og skrev til Edvard Grieg og fikk
hjelp til å få gitt ut sine komposisjoner.
På slutten av 1800-tallet kjøpte familien Hansen
gården Nedre Hogganvik. Han var urmaker fra
Stavanger. Sønnen Hans B. overtok gården og giftet seg
med Anna L. Eide. Hansen drev med travhester, og han
plantet mye skog. Anna, på sin side, var ei driftig dame
som anla hager og drev pensjonat. Hun hadde også et
stort sosialt engasjement, blant annet stiftet hun Norske
Kvinners Sanitetsforening, avdeling Vikedal, og fikk
anlagt et folkebad i Vikedal. Pensjonatet på Hogganvik
hadde også et tilbud for slitne husmødre fra Stavanger.
Det var dette engasjementet som gjorde at hun fikk
Kongens fortjenestemedalje i 1957.
I 1940, på julaften, brant hovedhuset ned. Nå måtte
et nytt bolighus bygges raskt opp, og slik så Annekset
dagens lys. Hovedhuset ble bygd opp igjen i 1948.
I 1958 døde Hans B. Hansen, og Anna måtte forpakte
bort gården, men var aktiv i foreningsliv og drev på nytt
pensjonat i det gjenoppbygde hovedhuset.
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Hogganvik blir Camphill-landsby
Anna Hansen ønsket at Hogganvik skulle bli solgt til et
sosialt tiltak, og i 1972 ble den tesamentert til Landsbystiftelsen mot at de overtok et lån på 400 000 kr. Det var
familien Hedetoft som først ankom Hogganvik, og de ble
snart fulgt av flere, både beboere og medarbeidere.
Hus og familieliv
Ganske snart var her fire storfamilier som bodde i
Hovedhuset Oppe, Hovedhuset Nede, Annekset og
Osmundstua. Spisestuen i hovedhuset ble delt opp i tre
soverom, slik at det ble nok plass til alle.
Flere hus bygges og flere familier kommer; Arne
Garborgs Hus stod ferdig i 1980. Da ble Hovedhuset slått
sammen til én husholdning igjen, og fikk navnet Lars
Hertervig Hus. Annekset fikk navn etter Fartein Valen.
Christopher Bruuns Hus stod ferdig i 1989.
På nittitallet fikk vi en fin tømmerhytte i skogen.
I 2002 stod forsamlingsbygget Iduna ferdig, og året
etter den vakre mosaikkmuren. På nedsiden av muren
fikk vi et glassdrivhus med vedfyring.
I 2012 begynte grunnarbeidet til det som i dag er
Anna Hansen Hus. Vi føler på mange måter at Anna
Hansen Hus representerer et stort framtidsrettet løft.
Huset stod ferdig i 2013.
Kulturliv
Kulturlivet med blant annet søndagssamlinger,
bibelaften, skuespill og karneval var viktig fra første
stund.
I 1998 starter Hogganvik Orkester opp, og mange
glade musikanter finner veien til øvelsene hver torsdag.
Det ble også etter hvert et eget rom for voksen- og
norskopplæring for beboere og unge medarbeidere. I en
periode var det barnehage i vevstuen en ettermiddag i
uken.
Ellers gjennom året har vi folkedans, vi setter opp
spill, har eurytmiuker (om vi klarer å få hit en eurytmist), lager Sankthansbål, har Åpen Dag, stiller ut og
selger produktene våre på markeder. Vi har kulturmorgener der vi maler, synger og danser, eller modellerer,
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Den staselige alleen ned til Hogganvik i Vikedal. Foto: Sissel Jenseth.

kiosk og film på fredagskveldene, og vi holder allmøter.
Om høsten feires St. Michael med vakkert høsttakkebord, vi har lyktefest på Sankt Martinsdag, øver inn julespill og har adventshage. På ettervinteren har vi sirkusuke og skiferie på Fjellheimen Leirskole.
Arbeidsliv
Gården ble de første to årene drevet av forpakter, siden
ble gårdsdriften en del av landsbyens arbeidsliv. I tillegg
var det grønnsaker som skulle dyrkes og husarbeidet
som skulle gjøres.
Etter hvert ble det etablert verksteder: Hønsehuset ble nå
snekkerverksted, og etter hvert ble det etablert vevstue
der. I kjelleren på Hovedhuset ble et rom brukt både
som lysverksted og matforedlingsverksted, på forskjellige
årstider.
På slutten av syttitallet ble det bygget ny låve, med en
fløy som huset et forsamlingsrom i andre etasje, og meieri
i første etasje, hvor det startet opp osteproduksjon i 1984.

På 90-tallet fikk vi renseanlegg med flowformer,
dammer, gjess og piletrær.
Gården hadde alltid sauer og kyr, og også flere hester
opp gjennom årene; Fjaler, Peik, Stella og Lenda. Noen
til kos og noen til arbeid. I 2007 blir vår siste hest, Peik,
solgt til Undredalen. Til forskjellige tider har landsbyen
også hatt flere dyr, som blandingsvillsvin og kosegris,
kashmirgeiter, Herefordkyr en liten periode, hunder og
masse katter, og fugler som fasaner, kalkun og påfugl, og
selvfølgelig høns.
I 1992 fikk vi igjen et snekkerverksted, og året etter
mange fine broer, - både i skogen og ved sjøen. Nå ble
også kontordelen bygget som en forlengelse av vevstuen
(forhenværende hønsehus). Før var kontoret i en brakke,
som nå står oppe i skogen. Det fungerte før som pauserom for vedgruppa.
I 1995 ble det bygget produksjonshall for ved og dette blir en viktig arbeidsplass. Vi fikk et flott klokketårn
og ny portal i luftegården.
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Det kjente og kjære motivet i Hogganvik, malt av Ezra Husebø.

Brannen
Men så skjer det noe trist: en natt i september brenner
låven ned. Vi mister mange dyr, men heldigvis går det
ingen menneskeliv tapt. Nå må vi begynne å se framover.
Planleggingen av nytt fjøs tar til. Vi drømmer også om
et stort forsamlingshus. Og med tømmer fra egen skog
reiser både fjøs og vakre Iduna seg skritt for skritt.
I 2002 tiden hadde vi 8 vinterfora sauer, mot i dag
hele 65. Og i 2005 tar vi for første gang sauene på sommerbeite i Slettedalen.
Året etter setter vi hele 600 jordbærplanter.
En ny eplehage blir påbegynt i 2008. I årene som
følger, bygges sagbruket oppe i skogen og røykeriet i
hagen nedenfor Lars Hertervig Hus. Dette året dyrket vi
poteter ned mot sjøen i det gamle søkket fra skipsbyggeriet. Da ble det funnet mange spor og gjenstander fra
verftstiden, som ble levert til bygdemuseet. I 2012 får vi
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vanningsanlegg, noe som letter arbeidet i det store drivhuset.
Nå får vi også eget vannmagasin, og et par år etter et
flott garasjeanlegg i grindabygg-teknikk, og fra 2015 har
vi igjen fått vevstue som verksted.
Og i skrivende stund er vi inne i et jubileumsår, der vi
feirer 50 år for Landsbystiftelsen. Vi som har voksenopplæring i Hogganvik Landsby, takker for at vi får være
en del av denne feiringen ved å dele historien til det stedet der vi bor.
Constanze Elisabeth Lien, Janchen Myrvang, Sandra
Lovise Haugland, Monica Weiby, Roy Victor Hansen,
Tommy Johansen.
Artikkelen er redigert av Monica Nicolaisdatter Haugan,
lærer, og Elisabeth Husebø, korrekturleser.

59

Kulturens rolle i landsbylivet
Tekst: Kirsti Hills-Johnes
I en ordbok kan du slå opp på natur og finne
følgende: «natura, av nasci, fødes, bli til, det skapte,
sanseverdenen». Med et stort ord kan man kalle naturen
«skaperverket». Det overveldende, vakre, majestetiske,
som lever sitt liv og følger naturens lover uten at vi som
mennesker gjør noe med det.
Kultur, som betyr «dyrkelse», oppstår derimot kun
ved at mennesker bearbeider noe i det skapte. Det kan
være i den ytre natur f. eks. jordbruk.
Mennesket bringer sin egen orden, sin egen
skapende evne, inn i naturen. Naturen på sin side svarer
med store gaver, som f.eks. at alt da kan høstes på ett
sted i stedet for å måtte samles inn over store avstander,
der hvor naturen gir uten vår innblanding, slikt som bær,
urter, fisk, kjøtt osv. Mer enn noen gang lever vi i dag
med konsekvensene av menneskenes dyrkningsmetoder.
Balansen mellom å gi og å ta er prisgitt menneskenes
moral, innsikt og ikke minst oversikt, uansett hva vi som
mennesker ønsker å dyrke.
Fem av Camphill-landsbyene i Norge ligger
ute på landet i vidunderlig norsk natur. Her er den
biodynamiske dyrkningsmetode en grunnleggende
kulturimpuls og man søker å få et forhold til naturen,
bygget på kjærlighet til det området som man forvalter.
I et forsøk på å spille på lag med naturen, tilføres jord,
planter og dyr den næring de trenger for at en sunn
balanse kan oppstå. Bonden på sin side får en næringsrik
avling, mens jorda opprettholder sin «sunnhet». Melk,
kjøtt, egg osv. gis fra friske dyr som har rikelig tilgang
på lys og luft, bevegelse og kjærlig stell. Mange har i
landsbyene utviklet sin evne til omsorg og arbeid i daglig
omgang med dyr og planter. Her finner de mening og
glede, for her trengs mange gode hjelpere.
Å nytte både hva naturen gir av ville vekster, i tillegg
til jordbruksprodukter fra egen drift, gir utfordringer
til kreativ kokekunst og kunnskap om ernæring. Det
handler i stor grad å basere seg på sesongens produkter.
Vi lykkes i større og mindre grad i dette, men gleden er
umiddelbar og anerkjennende når for eks. gulrøttene er
tilberedt på en helt ny og velsmakende måte!
En av landsbyene produserer prisbelønnet ost, en
annen dyrker et imponerende mangfold av grønnsaker,

gode pølser produseres på et tredje sted. Et Camphillsted
innenfor Trondheims grenser lager vidunderlige
fruktsafter av høy kvalitet som selges over hele SørNorge. Flere steder fins bakeridrift som sørger for daglig
brød hele uken, rundstykker i helgene, kjeks, kaker og
pizza til diverse festlige anledninger.
Helt fra starten i 1966 er det blitt lagt stor vekt på
betydningen av å ha et arbeid å gå til. Foruten gård
og gartneri, kan man i landsbyen finne sitt arbeid på
veveri, snekkerverksted, meieri, matforedling, safteri,
urteverksted, toveverksted, bokverksted, osv. Viktig er
det i arbeidslivet er å kunne ha oversikt over alle leddene
fra råvare til ferdig produkt. Det er også avgjørende for
trivselen å omgås hverandre med respekt og sette pris på
dem man arbeider sammen med, og ikke minst glede seg
over at «jeg er med på å skape produkter som alle kan
være stolte av!»
Mange oppgaver dukker naturligvis opp i forbindelse
med bosituasjonen. Fra begynnelsen i 1966 ble det
bygget store hus som kunne huse opp til 17 personer.
Noen av de som bor i husene er det som Nils Christie
valgte å kalle «usedvanlige mennesker». Andre er
medarbeidere, ofte med egne barn, samt praktikanter
eller korttidsmedarbeidere. Når så mange forskjellige
mennesker, fra en rekke ulike nasjoner, lever under
samme tak, kommer man inn i et spennende men
krevende øvelsesfelt. Hvordan vil vi ha det? Hva er
viktig for den enkelte? Hvem og hvordan tar vi oss
av husoppgavene? Hva kan vi dele og gjøre sammen,
og hvordan kan vi være alene og private? Når vil vi
ha ro i huset? Og så videre. Livet i husene har gitt
mange erfaringer opp gjennom årene. Nå 50 år etter,
i 2016, finnes det mange flere bo-alternativer enn det
var de første årene. Allikevel er det å skape trivsel
og mulighet for tilhørighet et viktig kulturområde.
Kokekunst, innredning, feiringer i hverdagen og fest er
av stor kulturell verdi som stadig utfordrer oss, både til
nyskaping og bevaring av tradisjoner.
Uansett hva vi som mennesker ønsker å dyrke,
gjelder det et balanseforhold. I all utdannelse for
eks. dreier det seg om å i rett forstand «dyrke» visse
egenskaper, gi mulighet til blomstring. Om det holder
til fruktdannelse, og i siste instans gir næring for
fellesskapet, er avgjørende i kunsten å undervise. I
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Sankthansspillet av Karl König, vist under Nordisk Allkunstverk på Sundvollen 2013. Foto: Borgny Berglund.

landsbylivet foregår det en stor grad av allmenndannelse.
Det foregår gjennom å belyse forskjellige temaer i flere
foredrag for alle i landsbyen. I kunstneriske aktiviteter
som maling, sang, dans, skuespill, orkester, har den
enkelte mulighet til å utvikle nye ferdigheter og bli kjent
med seg selv og hverandre fra mange forskjellige sider.
Å feire høytider byr på spennende utfordringer.
Hvilke tradisjoner fins? Hvor har de sitt utspring? Hva
er pinse? Hvorfor feires Sankthans? Å feire fødselsdag
– har man alltid gjort det? Hvordan gjøres det i Norge?
Er høytidsfeiringer forbundet med milepæler i et hvert
menneskes liv? Kan vi bidra til å få et eget og nytt
forhold til kulturuttrykk gjennom tidene og i vår egen
tid? Skape nye tradisjoner?
Årstidene er utpreget forskjellige i Norge. Å feire
årstidsfester kan bidra til å bevisstgjøre oss om naturens
uttrykksformer og i hvilken grad vi som mennesker
er forbundet med den. Både i høytidsfeiringer og
årstidsfester ligger store muligheter for et rikt og
mangfoldig kulturliv.
For å kunne opprettholde balansen i vår egen
styrke og skaperkraft, finnes det en hovedoppgave
i landsbylivet: Å stadig bli bedre kjent med seg selv
som menneske. Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg
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her? Og hvor skal jeg hen? Mer enn noen gang klinger
disse urgamle erkjennelsesordene på forskjellig vis i
vår tid. Kan mennesker erstattes av roboter? Finnes
det mening i livet mitt, i krig og naturkatastrofer? Hva
består menneskeverdet i, hva er sant menneskelig, og
trenger det beskyttelse? Dette er utfordringer som alle
mennesker har i vår tid. Livet i landsbyene gir på grunn
av sitt mangfold av mennesker med forskjellig bakgrunn,
nasjonalitet, alder og interesser en særegen mulighet for
«dyrke» nettopp det å leve sammen, som kanskje er en
av de største utfordringer i verden i dag.
Kulturliv foregår ikke bare i gallerier, på scener,
festivaler, i kirker, på film og i underholdningen generelt.
Kultur kan øves av mennesker i alle livets områder. En
murstein av en bok kom ut i 2013. Etymologisk ordbok
av Yann De Caprona. Hans definisjon av kultur gledet
meg veldig og skal få stå som en avslutning på tanker
om kulturlivet i landsbyene. «Kultur er et samfunns/en
gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet (på
et visst trinn som «steinalderkultur). Kultur er forfinelse,
dannelse, holdninger, verdier og normer som er rådende
hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, etat
eller lignende. Av latin cultus «dyrkelse», avledet av
colere «dyrke; bo».
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Hus og hjem i Camphill
Hvordan lære å forstå verden?
Tekst og foto: Corinna Balavoine.
Det finnes øyeblikk i livet da vi forstår noe. For de av
oss som har vært så heldige å ha lært å lese, kan dette
øyeblikket ha vært da tegn ble til bokstaver og det gikk
opp for oss på magisk vis, at bokstaver former ord, og
ord blir til fortellinger. Eller det kan kanskje ha vært
en bevegelse, en gest, fra et annet menneske som bar
et spørsmål i seg, et spørsmål som vi kunne svare på.
«Ja, det forstår jeg», sier jeg inne i meg. Og uttalelsen
ga meg en følelse av tilfredshet og mestring, og kanskje
også, en viss fornemmelse av takknemlighet for verden
omkring meg.
Omkring meg er verden, mens inne i meg foregår
det en hel sirkusforestilling: Gnagende tanker som jeg
prøver å få til å hoppe gjennom en ring, og der seiler
en vakker pyntet dagdrøm gjennom luften. Eller kanskje er det en lydig elefant av en fordom, som igjen og
igjen opptrer. Det er intet under at jeg ofte går gjennom hverdagen litt desperat, famlende, ja, blind. Jeg
prøver å få ting gjort, jeg prøver å huske hva jeg burde
gjøre, og ofte må jeg skrive en liste for å huske hva jeg
burde ha husket. Men det finnes en verden omkring
meg som jeg ikke forstår, som jeg ikke kan forstå, fordi
jeg er så opptatt av det som foregår inne i meg.
Hvordan kan jeg lære å forstå verden?
En del av Camphill sitt etos er: «Å ha kjærlighet,
eller omsorg, omtanke, for det lille». «Andacht zum
Kleinen» lyder det på tysk. Formuleringen stammer fra
et foredrag som Rudolf Steiner holdt for vordende helsepedagoger i Mellom-Europa før andre verdenskrig.
Steiner ønsket med denne uttalelsen, tror jeg, å gjøre
sine åndselever oppmerksom på at svar på spørsmål
som de hadde om det enkelte barnet, kunne bli funnet
ved å være nærværende tilstede i hverdagen. I hverdagen kunne man øve seg på å se etter tegn, se, så å
si, enkelte «bokstaver», og derved langsomt lære seg å
sette «ord og setninger» sammen som kunne gi et adekvat svar på hva det enkelte barn trengte av miljø og
omsorg. Som jeg forstår det, har dette uttrykket, denne
formuleringen også stått som et motiv over hva et hus
og hjem i Camphill kunne bli til. Et hus kan bli til et
hjem, der de som bor i huset har kjærlighet, omsorg,

omtanke for det som er omkring dem. Helt fra starten
av i Camphill-fellesskapet, da mennene var i krigsleir og
Tilla König og de andre kvinnene tok fatt på de daglige
gjøremålene, fantes denne kjærligheten til detaljene, til
skjønnhet og harmoni. Veronika van Duin og flere arbeidet videre med denne impulsen da de grunnla Kate
Roth Seminaret i Storbritannia. De senere årene har
Linda Thomas inspirert mange med sine rengjøringsseminarer i Goetheanum og på flere av Camphillstedene
i verden. Her i Norden har vi inkludert dette «Andacht
zum Kleinen»-temaet, som er så inderlig knyttet til
Camphills etos, inn i undervisningen i det Baltiske Seminaret og i Bachelorutdanningen i sosialpedagogikk
ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo.
I et forsøk på å formidle metoden og å vise hva slags
følelser av tilfredshet, mestring og takknemlighet som
kan oppnås når man hører verden «tale» til seg, har jeg i
mine kurs om «Kunsten å skape et hjem» gitt studenter
en oppgave: Velg en hverdagsgjenstand, se på den, studer
den og la den tale til deg. Skriv så en historie, og la gjenstanden uttrykke seg i førsteperson.
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lerken har skildret sin reise fra et keramikkverksted i
England til Sovjetunionen. Og vi kunne dele glade minner med en slikkepott, som fortalte oss hvor mange barn
som har slikket på den ved kakebaking. Vi har hørt om
en trett toalettsugekopp som ønsket seg en varm dusj
etter et anstrengende arbeid, akkurat som alle andre
arbeidere. En øse fortalte stolt at den både tåler arktisk
kulde og stekende varme, ulikt naboen sin som bare er
en stakkars tresleiv.
Flere ganger har tingene, som en gang har fått lov til
å fortelle meg sine historier, plutselig dukket opp. De har
kunnet hjelpe meg med å være mer tilstede i hverdagen
min. De var tegn som ble til bokstaver. Verden omkring
meg kom nærmere, og den ble kanskje litt mer sammenhengende og forståelig. I alle fall stanset sirkusforestillingen inne i meg opp for et øyeblikk, og verden ble
vennligere.
Det har spontant oppstått morsomme, rørende og
også tankevekkende «biografier». Vi har hørt om en
skjøteledning som var vitne til en forbrytelse. En tal-

Kakefatet
Je er et ganske enkelt, noen vil si simpelt kakefat som er
skrudd i sammen med en stor skrue og mutter. Men slik
var det i etterkrigs-Norge at det enkle ofte var det beste.
Og familien som kjøpte meg i 1948 syns je var blank og
fin der je stod på utstilling i jernvar’n. Je blei pakka inn
og gitt bort i 60-årsgave til Olga. Å Olga… ja ho laga de
skjønneste kaker som rænn ut over det blanke fatet mitt.
Ja. Dessverre gikk a Olga bort så alt for tidlig bare tretten år seinere. Og enkemannen Kornelius, stakkar, han
stavra seg bare ned på samvirkelaget og kjøpte en pose
smultringer og en pakke lefser nå og da. Det skrangla da
han la smultringene på meg, så ferske var de itte. Også
gikk nå han bort og je ble stående en stund i skåpet før
dattera deres fann meg att. Og itte kunne ho bake slik
mor hennes… men det kom da no klin på meg. Barnebarna elska sjokoladekake og når det var tomt leka de at
je var en UFO fra det fjerne rom. Åra gikk og etter hvert
ble je visst retro, hva nå det enn betyr. Ene barnebarnet fann nå ut at je var dugandes tel anna enn UFO
og brukte meg som kakefat noen år før je havna i en
stusselig pappask. I den pappasken var det mye anna fra
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Her følger tre fortellinger, skrevet av studenter på Rudolf
Steinerhøyskolen, som eksempler på de følelser, tanker
og innsikter vi kan få ved å iaktta detaljer, ved å ha kjærlighet til de små tingene omkring oss. . .

kjøkkenet fra Olga og Kornelius si tid. Vi havna på noe
som het loppemarked. Og nå er je altså her på denna
skolen. Itte er det så trivelig som å være heme hos noen
i ei varm og hemkoseli stugu, men det er da bedre enn
å stå bortgjømt i et skåp eller i en pappask. Også får je
bare drømme om at je en dag kan få servere igjen en stor
og deilig bløtkake med masse krem og jordbær, akkurat
slik som Olga laga den.
Therese A. Holmstad

Jeg er en lyspære
Menneske!
Jeg er en lyspære.
Jeg er lett og lys, og Du må omgås varsomt med meg,
fordi Du kan lett knuse meg.
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Ikke la meg falle!
Er Du forsiktig med meg, kan jeg være til stor nytte for
deg.
Ja, Du må bare kunne vri meg på rett måte, så lyser jeg
for deg til mine dagers ende.
For det er det vi gjør: tjener med hele vår tilværelse!
Vi lyspærer gir oss selv hen til vår oppgave, helt siden
min tipptipptipptippoldefar ble skapt her på jorden.
Jeg kan ikke huske det selv, men jeg vet det.
Det opprinnelige prinsippet som gav min tipptipptipptippoldefar sin oppgave virker også i meg.
Det er en innebygget viten om hvem jeg er, hvor jeg
kommer fra og hva min oppgave er.
Bare du setter meg på riktig sted og gir meg den næringen jeg trenger, så vil jeg lyse det beste jeg kan for deg,
Menneske!
Solveigh Leisling

Mitt liv som mugge
Jeg heter Preutz og er en mugge. Jeg ble til på en Ikeafabrikk, nærmere bestemt i Italia. Min mor heter Ild og
min far heter Sand, og jeg har så mange søsken og slektninger at bare tanken gjør meg svimmel. For tiden jobber jeg fra kl. 9.00 til kl. 15.00, fem dager i uken. Jeg kan
kanskje virke solid, men vis respekt, ikke hell kokende
vann på meg, for eksempel, for da sprekker jeg. I helgene
har jeg fri og da er det som regel rolig, bortsett fra lørdag
formiddag hvor jeg fylles med rød saft. Ellers har jeg
ikke så mye å finne på, men jeg dagdrømmer veldig ofte.
Blant annet har jeg en drøm om å få hoppe i fallskjerm.
Livet mitt kan kanskje virke litt ensformig, men jeg trives for det meste med det jeg gjør. Til slutt vil jeg si: Du
kan godt se gjennom meg, men ikke overse meg.
Cecilie Bilberg

Å eldes med verdighet
Tekst: Regula Knup og Cecilie Røed
Livet – en reise i denne fysiske eksistensen. Fra frøets
spiring, igjennom dannelsesprosessen mot å bli på sitt
største, til modning og til slutt tilbakedannelsen til frøet.
Slik er livsprosessen for alt levende i både mikro- og makrokosmos. Selv universets utvidelse (big bang) og sammentrekning (sorte hull) følger denne bevegelsen. Alt
som lever er i konstant forandring – det er selve kjennetegnet på liv. Dens motsetning – stillstand – er død.
Flere nivåer parallelt
Våre vestlige verdinormer gjør at vårt samfunn feirer
menneskets bevegelse ut og opp – og ikke dets tilbaketrekning, som tvert imot ofte blir motarbeidet og forsøkt
skjult. Men mennesket eksisterer på flere nivåer parallelt,
og ikke bare det fysiske, som alderen til slutt omformer
den tidligere unge til en skygge.
I vår forståelse omfatter disse nivåene:
- Det fysiske nivået: Det er innlysende. Vi er fysiske,
biologiske mennesker i sameksistens med den fysiske
jorden vi lever på.

- Det sosiale nivået: Oscar Wilde sa: «No Man is an
Island». Det er bokstavelig talt livsnødvendig for oss å
ha relasjoner til andre mennesker.
- Det vitale nivået: En kraft som gjennomstrømmer alt
som lever – og bare det som lever. Når den er på sitt
sterkeste, har vi en intens opplevelse av å leve. Denne
kraften springer ikke nødvendigvis ut fra overskudd på
de andre nivåene, men kan tvert imot blomstre selv om
andre nivåer er svake.
- Det emosjonelle nivået: Et spekter av forskjellige følelser
lar oss erfare livet fullt ut – i alle farger så å si.
- Det mentale nivået: Vår evne til tenkning. En stor evne
til å tenke abstrakt setter oss i en særstilling blant dyrene
på jorden.
- Det spirituelle nivået: Den delen av mennesket som har
bevissthet uavhengig av den fysiske kroppen.
Alle disse nivåene påvirker hverandre gjensidig.
Når trappen snus
I vår tid og samfunn gis stor verdi og mye mening til den
fasen av livet der vi blir mer og mer. Den generelle verdinormen er knyttet til å være stor i utvendig betydning.
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Sang og hygge.
Foto: Ragnhild Rise.

innsnevring med færre mennesker å spille på. Men de resterende
nivåene har potensialer til å økes
uten grenser. Ja, faktisk er det i
aldringsfasen at utvikling av disse
nivåene er mest tilgjengelig.

Ha suksess, en fremadstormende karriere og jobb, skaffe
seg så mye som mulig. Men på et tidspunkt snur denne
«trappen» og begynner å gå nedover igjen. Det ytre blir
mindre og mindre – det som tilsynelatende gir oss verdi,
forsvinner så gradvis – verdien av det ytre mennesket
forringes, som «å gå ut på dato». I denne fasen er det
en redning å oppdage de andre eksistensnivåene, slik
at disse kan fremelskes og bli større. Slik forstyrres ikke
likevekten, og opplevelsen av å ha verdi endres, men
forsvinner ikke.
Mening
Det å ha verdi i kraft av seg selv er en verdi som ikke er
knyttet til ytre størrelser. En slik verdiopplevelse er igjen
nært knyttet til mening. Det ser ut til å være en livsnødvendighet for ethvert menneske å oppleve mening
i hverdagen. Václav Havel skrev fra fengselet i sin tid:
«Håp er ikke optimisme. Det er ikke overbevisningen
om at noe eller alt vil ende godt, men bevisstheten om at
noe har mening, uavhengig av hvordan det ender.» Altså
trenger vi ikke flott jobb, stort hus, fin bil, høy status eller «happy ending» for å ha et verdig liv, men vi trenger å
føle mening. I Vidaråsen Landsby (og i Camphill forøvrig) skal alle bidra med det de kan, til nytte og glede for
seg selv og for fellesskapet. Dette er en kilde til mening
for alle.
Eksistensnivåene endres
Når vi ser på de ulike eksistensnivåene som kortfattet er
skildret over, hvordan endrer disse seg under aldring?
Det fysiske nivået reduseres utvilsomt – «det går stadig
nedover med oss». Også sosialt kan livet endres radikalt
etter hvert som alderdommen kommer, vanligvis mot en
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Støtte i ulike faser
Verdighet er en indre opplevelse
og erkjennelse som ikke bare
innebefatter en selv, men også
alle andre. Den er subjektiv
og objektiv på én gang, på den
måten at når den erkjennes i
individet, omfattes også alle andre samtidig. Det er dette FNs
menneskerettighetserklæring
er bygget på. Men verdighetsopplevelsen kan rokkes
av gjentatte erfaringer av uverdig behandling og andre
hendelser som påvirker oss sterkt. Derfor kan det være
nødvendig å ha mennesker i omgivelsene som gir «verdighet» tilbake der denne har gått tapt.
I vårt helse- og omsorgsvesens iver etter «quick fix»
og på andre måter streben mot det som er stort og «velfungerende», kan det i overiver gis for mye hjelp. Mennesker trenger minst hjelp til å bli «perfekte», men mest
hjelp til å være i livet sitt slik det er. Eksempelvis er det
når døden nærmer seg, aller mest viktig at mennesket
støttes og hjelpes i de forskjellige fasene av denne reisen,
at det ikke frenetisk trekkes inn i omfattende behandlinger når helbredelse ikke lenger er mulig. Dette er også
i høy grad et verdighetsspørsmål.
Å eldes med verdighet
Å eldes med verdighet innebærer – i vår forståelse – at
opplevelsen av verdi og mening holdes ved like selv om
kroppen blir mindre og mindre brukelig av alderdom
og ofte sykdom. Det innebærer ikke bare praktisk hjelp
og veiledning med tanke på daglige gjøremål, helseproblemer og sosialt liv, men også støtte til å leve med tillit,
mening og trygghet i livet slik det er. Det handler om
støtte og veiledning til å åpne alle dører – ikke lukke
noen.
Etter samfunnets generelle verdinorm har verken
utviklingshemmede eller eldre noen større verdi. De
kan ikke konkurrere med de unge fremadstormende og
beundres for dette. Derfor utarbeides det regelverk, og
etikk diskuteres slik at alle skal ha en lovpålagt rett til
respekt, adekvat helsehjelp, omsorg, aktivitet, sosial omgang, næringsrik mat, selvbestemmelse etc.
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Ita Wegman hus.
Foto: Will Browne.

Innenfor antroposofiske
samfunn er menneskets iboende verdighet en selvfølgelig
del av den grunnstein hele
virksomheten er tuftet på, og
med bevisstheten om menneskets forskjellige eksistensnivåer, ligger også verktøyene for
opprettholdelse av mening og
verdi lettere tilgjengelig.
Verdighet kan beskrives
igjennom mange av de effektene den har, som rett til
å kunne bruke sine ressurser
som menneske, frihet til å ta
avgjørelser og treffe valg som
berører eget liv, bli sett og
anerkjent som den en er, mulighet til å uttrykke seg og
bli hørt, og praktisk hjelp til det som ikke (lengre) mestres.
Camphills ideologi innebærer et samfunn der beboerne lever som likeverdige mennesker, og hvor «jeg»
ikke har høyere rang enn «deg». Det er et samfunn som
tilpasser seg de menneskene som har spesielle behov –
ikke omvendt. Av dette følger at mennesker her allerede
er fritatt fra konkurransen om å bli/få (til) mest, og
aldringsprosessen innebærer derfor ikke så store forandringer hva gjelder opplevelsen av verdi/verdighet.
Ita Wegman hus
Å eldes i Vidaråsen Landsby er en individuell prosess, og
det er mange muligheter for tilrettelegging. Blant annet
skjer pensjoneringen som en gradvis prosess, hvor også
verkstedene kan tilby et sted en bare kan komme til for å
føle fellesskap uten krav til å være produktiv.
Hvis behovet for omsorg blir større enn hva bolighusene i landsbyen kan håndtere, kan det søkes om plass
på Ita Wegman hus i landsbyen, et omsorgshus med
døgnbemanning. Utover å være det som et hjem skal
være – tilbys her medisinsk oppfølging og komplementære terapier. Videre er det aktiviteter både i og utenfor
huset som skal stimulere, trøste og sosialisere. Vi har
funnet at musikk stimulerer alle deler av eksistensen.
Særlig har gitar og sang «på hjørnet» i gangen, vist seg å
være spesielt populært.
Ved å ha et slikt utvidet omsorgstilbud på Vidaråsen
gis landsbyboere i en ekstra sårbar fase muligheten til å
bo i kjente, trygge omgivelser, til å beholde den sosiale
tilknytningen de har bygget opp i landsbyen, og å fortsette å delta i arbeids- og kulturlivet etter evne og ønske.

Flowforms. Foto: Ruben Khachatryan.
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Økolandsby-bevegelsen
i Norge feirer 50 år
Dugnad potetsetting Vidaråsen.
Foto: Ruben Khachatryan.

Mennesker forsøpler i dag jorda. Hvordan kan vi leve
slik at dette ikke skjer? Vi trenger erfaringer og utprøvingsarenaer som gir mulighet til å tenke nytt, prøve ut
og videreutvikle løsninger som kan brukes i framtiden.
Hvordan leve et tidsriktig verdig liv i takt med naturen
og de menneskelige verdier.

Tekst: Dag Balavoine og Jan Bang
Er du en av de som trodde at økolandsby-bevegelsen er
et nymotens fenomen? Vel, nei, - økolandsby-bevegelsen
i Norge feirer 50 år i år!
Med stiftelsen av Vidaråsen landsby i 1966 fikk økolandsbyen oppleve «sin morgenrøde» her til lands. I dag
er det seks slike Camphill-landsbyer i Norge. I tillegg
er det etablert to andre økolandsbyer og 17 nye som er
under planlegging. Innen Camphillbevegelsen i verden
finnes i overkant 100 økolandsbyer i 20 land i Europa,
Nord-Amerika, Sør-Afrika og India.
Finne løsninger
En økolandsby defineres som et landsbysamfunn som
vil skape et optimalt naturvennlig miljø, både for sine
beboere så vel som for resten av verden. Økolandsbyen
bygges opp ved hjelp av økologiske, praktiske og sosiale
metoder. Det innbefatter økologisk byggeteknikker,
alternativ energi, økologisk dyrking av matvarer, og en
helhetlig tenkning i forhold til landsbyens sosiale og
spirituelle liv.
Økolandsbybevegelsen er dannet for å finne løsninger på våre fellesmenneskelige miljøutfordringer.
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Spesielt med Camphill-landsbyene
Forfatter Christian Egge skrev nylig: «Ved et besøk i en
av Camphill-landsbyene i Norge, kan man raskt oppleve at disse landsbyene er økolandsbyer. Jordbruket er
konsekvent økologisk/biodynamisk, forbruket er lavt på
grunn av en stor grad av deling på mange felt.»
Det spesielle med Camphill-landsbyene er den sosiale oppgave som de har påtatt seg ved å gi mennesker som
trenger sosial støtte i livet, sosial trygghet med bofelleskap og arbeidstilbud i tillegg til et yrende kulturliv. Små
lokale felleskap dannes av mennesker som ønsker å leve
et så rikt hverdagsliv som mulig. Folk i landsbyene lever
som folk flest har levd i århundrer og mange mennesker
i verden fremdeles lever. Disse Camphill-felleskapene
søker være i dialog og utveksling med det som ellers
skjer i samfunnet.
König og antroposofi
Det var jødiske flyktninger fra nazismens herjinger i
Mellom-Europa, med barnelege Karl König i spissen,
som startet Camphill utenfor Aberdeen i Skottland i
1940. De kom til nesten trygge forhold etter et års internering på Isle of Man. Gründerne var meget kultiverte
unge mennesker fra Wien; leger, lærere, kunstnere og
sosialarbeidere. De var opptatt av at den rike og opphøyde mellomeuropeiske kultur var besudlet gjennom
nazismens ødeleggende innflytelse. De ønsket å pleie det
beste av sin tapte kultur, og landsbylivet ble preget av et
rikt kunst- og kulturliv, noe som fortsatt er vesentlig i
Camphill-landsbyene.
Gründerne var kristne og inspirerte av antroposofi,
men hadde hverken erfaringer eller kunnskap om jordbruk. Likevel falt det seg ganske naturlig for dem å ta
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vare på landbruket og sørge for så mye av matproduksjonen som mulig selv. Allerede fra starten tok de beslutningen om ikke å ansette tjenestefolk og arbeidere, men
gjøre alt arbeidet med sine egne hender.
Den gang stod ikke økologi og miljøbevissthet på
den globale dagsorden slik den gjør i dag. Miljøtrusselen
var knapt nok et aktuelt tema. Jevnt over dreide livet seg
om å overleve krigens redsler. Det økologiske landbruket var enda i sin spede begynnelse. Og likevel, det var
nettopp i denne eksistensielle nøden at de avgjørende
beslutningene ble tatt.
Da König senere formulerte de grunnleggende målsetningene for Camphill-felleskapene, innebar det at medarbeiderne ikke krevde betaling for sitt arbeide, men
først og fremst ville arbeide ut av kjærlighet for barn og
lidende, ut av kjærlighet for jorden, hagen, skog og mark
og alt som fellesskapet tok ansvar for. Private økonomiske behov var en naturlig følge av å leve, ikke av hvor
mange timer man arbeidet. Arbeid og lønn var to helt
adskilte ting.
König skriver om dette Camphill-motivet for arbeidet: «En av de fremste oppgavene vil være å ta vare på
jorden. Jordbruket og jorden blir i dag ødelagte og skadet av mekanisert arbeid og kjemisk gjødsling. Jorden
over hele verden er lidende og
roper etter hjelp og helbredelse. Måtte vårt arbeide kunne
bringe en remedie for denne
lidelsen.»

landsbybutikk, demokratisk organiserende møtevirksomhet som allmøter, steder for å dyrke en frihetskultur,
undervisning og et kulturelt-religiøst liv. En miniatyr av
samfunnets viktigste funksjoner; et næringsliv, et sosialt
liv og et kulturliv.
Professor Nils Christie bodde selv en tid i Camphilllandsbyen, Vidaråsen, og han skrev i boka Bortenfor
anstalt og ensomhet om sine erfaringer: «Ved å lytte til
de usedvanlige menneskers muligheter og behov, kan vi
hjelpes til å skape levedyktige alternativ til industrisamfunnets hovedløsninger. Kanskje vil vi til slutt finne ut at
sosiale former, som ble sett på som spesielt gode nettopp
for de usedvanlige, også var de beste for de fleste vanlige
mennesker. […] De er mot-samfunn, disse landsbyene.
De viser at det er mulig å leve på helt andre måter, motsatte måter. De viser at jorden kan dyrkes annerledes, at
mange av maskinene kan være uegnet for sosialt liv, og
at de antatt uegnede menneskene blir høyst velegnete
om forholdene legges til rette for deres liv.»
Definisjon økolandsby
Et samfunns status kan måles ved å se på hvordan det
forholder seg til sine svakeste lemmer. Denne sosiale
lovmessighet gjelder så vel i en økolandsbysammenheng

Status og svake lemmer
Det var et genialt trekk at
Camphill i sin tid tok til
seg begrepet «landsby» for
å synliggjøre den sosiale
sammenhengen der både
funksjonshemmede og funksjonsfriske integrerte seg i
hverandres hverdagsliv. Slik
blir den enkeltes behov synlig
og ivaretatt, og alle kan føle
seg som del av en helhet i et
menneskelig fellesskap, - en
økolandsby. Det skjer ved at
jord- og hagebruket hører
til et samarbeidende fellesskap, likeledes de elementære
«produksjonssteder» i form
av verksteder, og kanskje en
Gårdsarbeid på Vallersund gård.
Foto: Dag Balavoine.
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som i en hvilken som helst større eller mindre samfunnsdannelse.
Diane and Robert Gilman ble i 1991 spurt om å
skrive en rapport om økolandsbyer, et arbeid som i siste
instans førte til dannelsen av Global Ecovillage Network
(GEN). Gilmans definerte en økolandsby ved følgende
grunntrekk:
• Bosetting i menneskelig skala, vanligvis bestående
av 50 til 500 medlemmer, med unntak.
• Bosetting som inkluderer de fleste funksjonene i
beboernes dagligliv, med unntak.
• Giftfri matproduksjon, næringsvirksomhet, fritid,
sosialt liv og handel; beboernes verdiskaping foregår
både innenfor og utenfor bosettingen, balansert i
en form som ikke isolerer landsbysamfunnet fra
lokalmiljøet for øvrig.
• Beboernes aktiviteter er integrerte i naturen på en
måte som ikke skader den; Naturens kretsløp er
retningsgivende for ressursforvaltningen.
• Det tilrettelegges for sosialt, kulturelt, fysisk, følelsesmessig, mentalt og evt. spirituelt/åndelig stimulans og sunn egenutvikling utfra beboernes behov.
• Bosettingen skal kunne fortsette inn i framtiden på
en vellykket måte.
• Utbyggingen skal planlegges med en optimal
tilpasning til bio-systemet med økologisk bygging,
tilpasset stedet.
• Rettferdig økonomisk system, bytteringer eller
lokale valutaer.
• Demokratiske beslutningsprosedyrer. Etablering av
konfliktløsningskulturer som ivaretar samfunnet
internt så vel som naboskapet med omliggende bosettinger. Limet «er den sosiale kulturen som bidrar
til trivsel og livskvalitet».
Vallersund ligger ut mot havet på Fosenhalvøya. Vindmølla var Sør-Trøndelags første. Foto: Dag Balavoine.
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Findhorn community og GEN-initiativet
Findhorn community ble etablert i 1962 av Peter og
Eileen Caddy og Dorothy Maclean i Skottland, ikke langt
fra Camphill. Høsten 1995 arrangerte stedet en internasjonal konferanse med temaet «Økolandsbyer og bærekraftige felleskap». På konferansen ble Global Ecovillage
Network (GEN) formelt grunnlagt. På veien til denne
konferansen besøkte Albert Bates, en av grunnleggerne,
Camphill Botton Village og noen av de andre Camphilllandsbyene, inkludert Camphill School og Newton Dee.
Bates nevner derfor i forordet til Ecovillages i «Encyclopedia of Community» (Christensen & Levinson, 2003)
Rudolf Steiner, antroposofiens grunnlegger, som en av
de personene som har inspirert til utviklingen av økolandsby-bevegelsen.
I Directory of Ecovillages in Europe (1998) var det
bare noen få Camphill-landsbyer og skoler som var
nevnt, blant disse Vallersund Gård på Fosenhalvøya i
Norge og Mourne Grange i Nord-Irland. Fire år senere
kom boken Ecovillage Living som hadde tre artikler om
Camphill-initiativer.
Passer inn under begrepet
Camphill-bevegelsen har klart å skape landsby-felleskap
som kombinerer et arbeid med mennesker som trenger
hjelp og støtte, og det å bidra med ansatser til en ny samfunnsdannelse. Dette er oppnådd uten et utpreget samarbeid mellom Camphill-landsbyene og økolandsbynettverket. Dette viser hvilken selvstendig kraft Camphilllandsbyene har til å svare på vår tids miljøutfordringer
på en meningsfull og relevant måte. I Norge har de
gjennom 50 år tatt inn til sitt hjerte de mennesker som
ikke er i stand til å tale sin egen sak i det store samfunn.
Det er særlig mennesker med utviklingshemming som
landsbyene har gitt et sosialt inkluderende miljø i tillegg
til omsorg for og arbeidet med den umælende natur. Det
er nettopp disse menneskene og denne jorden som i dag
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trenger interesse, omsorg og kjærlighet.
I 2006 gikk Landsbystiftelsen inn i et samarbeid med
Stiftelsen Norske Økosamfunn, Det Kgl. Selskap for
Norges Vel, Norsk Permakultur Forening, Studieforbundet Solidaritet og Cultura Bank for å arrangere et dagsseminar rundt temaet Økt bosetting, økologisk stedsutvikling. Målgruppen var politikere, rådmenn og etatsjefer, fagengasjerte og pressen.
Nybrottsarbeid
Camphill-landsbyen Vallersund Gård, ytterst på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag, fikk allerede i 1985 satt opp
den første vindmølla i Sør-Trøndelag, og den andre i
Norge. De ville skaffe en fornybar energikilde utfra den
muligheten som stedet gav dem. I 1990 bygget de også
en varmepumpe, med god faglig hjelp fra forskere i
SINTEF, hvor de hentet varme fra sjøen og fordelte den
til husene i landsbyen. Vindmøllekraft var den gang en
sjeldenhet i Norge, og kombinasjonen vindmølle/varmepumpe var helt unik. Årene som fulgte ble Vallersund
Gård nedringt av folk som vurderte å satse på vindkraft.
Lars-Henrik Nesheim utviklet Brobyggerskolen på
Solborg landsby i år 2000. Intensjonen var å undervise i
økologisk bygging, renseteknologi og permakultur, med
hovedvekt på halm og leirhusbygging. Det skulle bli
introduksjonssamlinger for nye medarbeidere i landsbyene i tillegg til festivaler og konferanser for landsbyboere.
I 1998 beskrev Will Browne fra Vidaråsen det nye
omsorgs- og terapihuset i landsbyen, Ita Wegman
hus, som han tegnet og bygget i samarbeid med
Joan Riis Allan fra Camphill Architects. «Det ble
gjort en særlig anstrengelse for å innlemme så
mange økologiske bygge-prinsipper i prosjektet som mulig, inkludert bruken av
solenergipaneler på taket, som skulle
gi nok energi til husets behov for

varmt vann gjennom det meste av året. Andre målsetninger som pustende vegger av resirkulert avispapir som
isolasjon, naturlig ventilasjon, vedfyring samt naturlig
maling og overflatebehandling over hele bygningen.»
Mikro-samfunn
Camphill har bygget opp et stort antall fungerende eksempler på mikro-samfunn der alle er integrerte og der
mennesker med spesielle behov kan komme med meningsfulle bidrag. Landsbyene har utviklet et inkluderende miljø som er overførbart for mange andre forhold.
Dette gjelder for eksempel rotsonerensing av avløpsvann
ved å bruke vannkaskader, (flowforms), miljøvennlig
bygging, bruk av lokale materialer, vindmøller og biogass. Videre produseres sunn biodynamisk (økologisk)
mat, og de er en pioner innen et alternativt økonomisk
lønnings-system. Innenfor Camphill-landsbyene finnes
et økonomisk felleskap der arbeid og inntekt er adskilt,
men hvor hver medarbeider er gitt en sikker inntekt.
Gjennom 50 år har Camphill utviklet et felleskapsstøttet jordbruk der produktene fra gård og gartneri
fordeles direkte til konsumentgruppene i stedet for å gå
gjennom supermarkedenes enorme distribusjonsnettverk.
Ulike beveggrunner
De første medarbeiderne som startet Camphill var
flyktninger, forfulgte. Den neste generasjon
reiste fra Europas krigsruiner. Deretter kom
68-generasjonen som grep begjærlig de nye
samfunnsidealene som ble forsøkt skapt
i Camphill-landsbyene. Så kom de som
i ungdommen hadde opplevd den indre
nøden over ikke å finne noen mening,
men ennå hadde et håp om et menneskeverdig samfunn. Hva vil
neste generasjon komme med?
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Tregrening – en av bærebjelkene
innen Camphill-bevegelsen
Tekst: Angela
Rawcliffe
I 1961 feiret Camphill
Movement sitt 21.
jubileum og i denne
anledning skrev
grunnleggeren, Karl
König, essayene The
Three Stars of the
Camphill Movement og
The Three Pillars of the
Camphill Movement.
Disse tre stjernene
er Johann Amos Comenius (1592-1670),
Count Ludwig Zinzendorf (1700-1760)
og Robert Owen
(1771-1858). Deres
sosiale impulser i det
frie åndslivet, innenfor
Tregrening av Rudolf
rettslivet og det sosiale
Steiner utkom på norsk på
livet, og i næringslivet,
Vidarforlaget 2008.
de tre bærebjelkene,
kaller Karl König for «surdeigen» i den sosiale orden i
Camphill. Han knytte dette an til det som Rudolf Steiner
forsøkt å få implementert etter den første verdenskrig
gjennom «tregrening», en fornyelse av impulsen fra den
franske revolusjon med sine slagord: «Frihet, Likhet og
Brorskap».
Denne surdeigen kan i korthet beskrives slik:
Comenius som pådriver for livslang læring som kjernen i åndslivet. Zinzendorfs impuls for rettslivet og
det sosiale livet basert på kristne verdier hvor likeverd
er sentralt. Et næringsliv basert på brorskap i Robert
Owens ånd hvor alle mennesker bidrar til hverandres og
samfunnets beste.
Hvordan har disse impulsene utviklet seg på Vidaråsen og i Camphill i Norge? Jeg kom til Vidaråsen i 1973
etter å ha arbeidet i forskjellige sykehus i Storbritannia.
Intensjonen min var å være der i seks måneder, lære
meg litt norsk og så dra videre. Jeg var på søken etter
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noe, men visst ikke helt hva det var. Nå sitter jeg her,
43 år senere, pensjonist og fortsatt i Camphill. Hvorfor?
Mye har forandret seg i de årene jeg har vært del av
Camphill i Norge, og dagen da jeg ble pensjonist, var en
vekker for meg. Plutselig sto jeg der, følte meg fri – som
om en usynlig last hadde blitt fjernet fra skuldrene mine,
en bør som jeg faktisk var ikke klar over var der. Nå
kunne jeg igjen bidra så mye jeg ville og kunne. Jeg sier
«igjen», fordi det var nettopp den opplevelse jeg hadde
da jeg først kom til Vidaråsen. Da kjente jeg et indre
lettelses sukk, her kan jeg bidra, lære, være med uten
noen tanker på status, rolle eller lønninger. Jeg var veldig
glad i min tidligere jobb i Storbritannia, men det var noe
jeg savnet, som gjorde meg rastløs, og som jeg fant på
Vidaråsen.
Jeg var ikke klar over at livet på Vidaråsen var preget
av intensjonen og ideen om tregrening. Dette utfoldet
seg gjennom et rikt kultur- og åndsliv, beriket av
gjester som Nils Christie, Ivan Illych, Ernst Barkoff og
erfarne Camphill-medarbeidere. Det var regelmessige
administrasjonsmøte, Landsbymøte, nabolagsmøte,
husmøte osv. som tok seg av rettslivet. Et aktivt
arbeidsliv foregikk hvor man arbeidet utefra et ønske
om å lage ting som verden så vel som landsbyen trengte.
Mulighet for egeninitiativ var også til stede. Samtidig
som alle innenfor åndslivet ble utfordret til å overstige
sine komfortsoner gjennom skuespill, foredrag eller
tanker om sjelekalenderen. Noe i meg ble truffet.
Senere leste jeg Karl Königs foredrag fra 20. januar
1964 i boken Impulser for en sosial fremtid, hvor han
snakker til medarbeiderne som stiftet de første landsbyene i England og Skottland. Der sier han: «Kjære venner,
dere vet like godt som jeg at Rudolf Steiners forsøk på å
gi liv til den tregrenede sosiale organisme i årene mellom 1919 og 1925 ikke lyktes. Denne impuls ble i hans
levetid vist tilbake, til tross for de mange frø han hadde
sådd i hjertene og i tankene til titusener av mennesker.
[...] Landsbyimpulsen, hvis vi kan kalle den det, er en ny
form hvor vi kan praktisere ideen om den tregrenede sosiale organisme. Jeg vil ikke på noen måte antyde, kjære
venner, at vårt arbeid med handicappede mennesker er
et middel til å etablerer tregreningen. Vårt arbeid . . . er
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så alvorlig, så seriøst, så fylt av vilje til og entusiasme for
å hjelpe som det kan være. Men det har etter hvert vist
seg å være en av de antagelig mange muligheter som finnes for å gjøre tregreningsideen til virkelighet.»
Tregrening er ikke et ferdig program, men en impuls
som svarer til menneskets lengsel etter frihet, likeverd
og brorskap. Tregrening viser hvordan disse tre prinsipper kan «spille hverandre gode» som det sies i fotballspråket, til tross for deres tilsynelatende motsetninger,
og de kan anvendes i det helt små, eller være retningsgivende for bedrifter eller sammenslutninger av nasjoner. I et fellesskap hvor dette skjer, kan dagens mennesker finne et speil for hvordan dets tenkning, følelse og
vilje kan samordnes, komme i balanse, slik at det som
de gjør samsvarer med deres tanker og følelser og etiske
mål.
Intensjonen bak enhver institusjon er viktig. Intensjonen med Camphill Landsbyer og tregreningen er så vidt
beskrevet ovenfor, og tregreningen er en del av Landsbystiftelsen formålsparagraf. Samtidig er en av de viktigste
ledetrådene innenfor Camphill, aksept for ideen om
reinkarnasjon og karma, og at ethvert mennesker har en
evig, sunn kjerne, og en ledende individuell oppgave for
sitt liv. Et ønske om å utvikle seg, lære og bidra – uansett
hvor man er født, nasjonalitet, hudfarge eller med eller
uten en fysisk eller psykisk belastning. Camphill et fellesprosjekt hvor målet er at alle kan bidra på likefot, men
hvordan og hvor mye er helt individuelt. Verdien av hva
den enkelte bidrar med, kan ikke måles, eller som man
sier på engelsk, den er «priceless».
I de tidligere årene var tregrening mer en usynlig
plattform som formet livet på Vidaråsen. Et sterkt
uttrykk for dette var et foredrag Margit Engel holdt for
foresatte til beboerne på 1970-tallet. Her beskrev hun
beboerne og medarbeiderne som likeverdig. Vi som
såkalte «normale» trenger å ta vare på beboerne, og de er
våre lærere. Dette har vært en veiviser for meg i alle år,
og det krever en indre ærlighet fra meg som ikke alltid
er lett å oppnå.
I begynnelsen av åttiårene, da jeg bodde på Hogganvik, pågikk et tett samarbeid mellom stedene i Norge og
Camphill i Finland som var impulsgivende og preget av
ideen om tregrening. Mitt beste minne fra denne tiden
er vårt «sosialmøte»: Vi var tre «husmødre» som møttes
nesten daglig med hver vår lille jente samt to beboere.
Mens ungene enten lekte, kranglet eller satt på potten,
tok vi voksne opp alt som hadde å gjøre med det sosiale
liv på stedet.
Alt i livet går gjennom forvandling, akkurat som
man kan oppleve ute i naturen i plantenes vekst: spiring,
bladvekst, blomstring, fruktdannelse og tilslutt visner

Rudolf Steiner
(1861-1925).

planten. Gjennom
kompostering kan de
døde planterestene bli
grunnlaget for nytt liv.
Slik har det også vært i
landsbyene.
Mot slutten av
1990-tallet var det
mindre aktivitet mellom stedene som hadde sitt utgangspunkt i
tregrening, til tross for
en iherdig innsats fra
Lars-Henrik Nesheim.
Som ellers i samfunnet, begynte ønsker
om en mer privat, individuell livstil å melde seg. Behovet
for mer fysisk og psykisk privatrom gjorde seg gjeldende
både hos beboerne og medarbeiderne. Samtidig økte
antall medarbeidere som var «ansatt» på vanlige vilkår,
de hadde sitt arbeid i landsbyene og et eget liv utenfor.
Uten at det var gjort noen bevisste skritt, skjedde
noe i landsbyene. Det som før var en «livsstil» for de alle
fleste, ble nå også betraktet som en arbeidsplass. I forbindelser med formalisering av Landsbystiftelsen ble det
introdusert en arbeidskontrakt for alle medarbeiderne.
Det var en legitim utvikling, men i kjølvannet av denne,
skjedde en subtil forandring i holdningen til livet i
landsbyene. Plutselig var det snakk om tre typer tid:
arbeidstid, sosialtid og privat tid. Flere andre ting spilte
også inn. To faktorer kan illustrerer de store utfordringer
som landsbyene i dag står overfor. Hva skjer med oss når
vi både teller timer og får betalt for vårt arbeid? Hvordan skape det frie rommet, som har vært en av kjennetegnene på landsbylivet og er en av betingelsene for et
liv hvor likeverd og å bidra uten å kreve betaling for ens
innsats, er toneangivende?
En annen utfordring som landsbyene og samfunnet
generelt stå ovenfor er konseptene Likhet og Normal,
konsepter som står i motsetning til behovet for mangfold både hos mennesker og i naturen.
I begynnelsen av 2000 begynte en gjennomgående
omstrukturering og formalisering av hele Landsbystiftelsens struktur for å møte dagens krav, samtidig som intensjonen om tregrening var en viktig del i utforming. I
2005 ble den nye strukturen vedtatt i representantskapet
og et hovedstyre ble formelt dannet.
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Tavletegning tregrening
Rudolf Steiner, 11.08.19.

Strukturen er i dag slik:
Representantskapet har sitt tyngdepunkt i det frie
åndsliv og er et ide- og retningsgivende organ for Landsbystiftelsen. I representantskapet sitter mennesker fra
landsbyene og lokalstyrene, og andre samfunnsengasjerte mennesker. Målet er å forsøke å ta pulsen på hva som
skjer i tiden, både i landsbyene og i samfunnet forøvrig.
Her bli det spurt om hvilke nye impulser som forventes
i tiden framover. Representantskapet er ikke et demokratisk forum, og beslutninger tas ved consensus, og gis
som en anbefaling til hovedstyret og landsbyene.
Hovedstyret har sitt tyngdepunkt i rettslivet og har
som oppgave å realitetsbehandle ideene med hensyn til
økonomi og lovverk, å sørge for at gjeldende lover er
ivaretatt og påse at økonomien i landsbyene er innenfor
vedtatte rammer.
I denne sammenheng kan landsbyene ansees som
«næringslivet», hvor ideene er satt ut i det daglige livet
av «grasrota». Her skjer den virkelig ildprøven: har ideene livsberettigelse utfra det som lever i landsbyene og
ikke minst, i enkelte personer? Stedene samarbeider
(assosierer), for eksempel om budsjettfordeling, hvor
pengene utover summen som er fordelt etter en «forde-
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lingsnøkkel», bevilges
etter særskilt behov på
de enkelte steder. Dialogen går også andre veien.
Landsbyene er representert i representantskapet
så vel som i hovedstyret.
Denne tredeling er
videreført i landsbyene: Hver landsby har
et fritt åndslivsorgan,
landsbyrådsmøtet, for
faste medarbeider som er
innforstått med landsbyens målsetning. Hovedstyret delegere ansvaret
til Lokalstyrene og videre
til det enkelte sted. Rettslivet på stedene er viktig,
med landsbymøtene,
morgenmøte, husmøte
mm.
Næringslivet med arbeid
i verkstedene
og husene gi arbeid til
alle etter evne og interesse og møte landsbyens og samfunnets behov.
Rudolf Steiner har gitt retningslinjer for en alternativ
samfunnsstruktur, med et næringsliv basert på brorskap
og assosiasjoner, et rettsliv som tar hensyn til mennesker
hvor de er og ut fra lokale omstendigheter, og et fritt
åndsliv hvor den enkeltes frihet og skapertrang er tatt
vare på. Den sosiale grunnlov kan sammenlignes med
det i mennesker som holder tenkning, følelse og vilje i
balanse, slik at de handler i samsvar med menneskets og
samfunns høyeste intensjoner. Den sosiale grunnlov er
ofte knyttet kun til næringslivet. Hvis man kan se hvordan den virker i alle livets scener, hvor man gir bort en
gave uten å kreve betaling, og hvor den enkeltes behov
er dekket av den andre, da er det mulig for den sosiale
grunnlov å virke som blodomløpet i menneskets legeme
eller som «jeget» i individet. I Camphill forsøker vi, i det
små, å bygge fellesskap basert på tregrening, hvor alle
mennesker har mulighet å bidra, oppleve egenverd, og
hvor jorden er betraktet som en levende organisme som
vi er en del av. Utfordringer i dag er hvordan kan dette
utvikles videre i samarbeid med andre som lengter etter
en bærekraftig måte å leve på.
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Landsbyene og bærekraft
– ny bok kommer 2017
I anledning av at Camphill landsbystiftelsen i Norge fyller 50 år, er Christian Egge engasjert til å skrive en bok
om Vidaråsen og Camphill-bevegelsen i Norge. Boken
er planlagt å utkomme i januar 2017. Boken baserer seg
primært på samtaler med de berørte – fortalt gjennom
deres egne ord. Her vil vi møte både beboere med spesielle behov samt deres pårørende, medarbeidere og deres
barn, ektefeller og partnere, naboer, venner og beskyttere av Camphill-bevegelsen, samt myndighetspersoner.
Under jubileumsfestivalen søndag 2. oktober på
Holmenkollen Park hotell vil Christian Egge fortelle
om bokprosjektet i samtale med Bente Edlund.
I sin omtale av bokprosjektet sier Christian Egge følgende: I arbeidet med boken har
jeg et spesielt fokus, nemlig å se
på Camphill-bevegelsen/selve
impulsen i lys av det vi kaller
”bærekraftig utvikling”. Dermed
kan vi løfte temaet Camphill opp
på et samfunnsmessig interessant
nivå. Som et ledd i dette har jeg
også intervjuet antropologene
Thomas Hylland Eriksen og Elin
Enge. Elin startet Forum for Utvikling og Miljø i 1993, rett etter
det store «bærekraftmøtet» i Rio
de Janeiro i 1992.
Et annet perspektiv på
Camphill-bevegelsen, er å se den i
lys av Rudolf Steiners beskrivelser
av en tregrenet organisme.
Slik Camphill-bevegelsen har
arbeidet siden 1940, og i Norge
siden 1966, er den slik jeg oppfatter det, meget bærekraftig både
for samfunnet og naturen. Dette

gjelder både med hensyn til økonomisk tenkning og
praksis, sosial utvikling og miljøarbeid – de tre «søylene» av bærekraft-begrepet. Siden 2012 har man globalt
også ropt på en fjerde søyle: kultur. Det heter seg at vi
kan ikke skape en bærekraftig utvikling uten samtidig
bygge på de dypeste verdier og den spiritualitet som
verdens kulturer har frembragt. I Camphill er kulturen
og åndslivet et selvsagt utgangspunkt! Som igjen henger
sammen med tregrenings-tanken.
I det fremvoksende sivilsamfunnet ser vi betydningen av et fritt åndsliv, som kan virke inspirerende for
politikk og næringsliv. Og utfra det kan vi si at både bærekraft og tregrening har vært og er to sentrale temaer i
Camphill-bevegelsen. Dette kommer også tydelig fram i
de mange intervjuene som er gjort. På mange måter kan

Christian Egge og Byrge Oftedal
Hansen i samtale på Vidaråsen.
Foto: Nils Langeland
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vi si at Camphill er langt forut for sin tid, bevegelsen er
rett og slett en pioner i samfunnet. Dette motsies ikke av
at både problemer og konflikter har oppstått underveis,
eller av nødvendigheten av forandring og transformasjon ettersom tiden går.
Bokprosjektet har en ”referansegruppe” som består
av Tinken Laurantzon, Cato Schiøtz, Rigmor Skålholt,
Will Browne og Anne Langeland. Og noen eldre og
kloke medarbeidere har sagt seg villige til å hjelpe til
med transkripsjon av mye av intervjustoffet, altså av

lydopptakene av de mange intervjuene.
Christian Egge har tidligere utgitt bøkene Frihetens
Vilkår. Samtaler om verdier i det flerkulturelle samfunn
(Flux 2007) og Levende Økonomi (Flux 2011). Han er
magister i filosofi fra Stockholms Universitet og var tidligere lærer ved Rudolf Steinerseminariet i Järna, Sverige.
Var prosjektleder for Forum for Utvikling og Miljø
(ForUM) før og under Rio+20. Pedagogisk konsulent
Mind & Life Institute, www.mindandlife.org.

Samhørighet, verdighet og livsglede

Tekst og foto: Mona Moe
Vidaråsen med kun tre ord må for meg bli: samhørighet,
verdighet og livsglede. Men det er vanskelig å stoppe der,
for respekt, selvstendighet, takknemlighet, nestekjærlighet og stolthet, er også viktige ord som beskriver livet i
landsbyen.
De to første gangene jeg var på Vidaråsen var i forbindelse med å lage reportasjer med Empo TV (www.
empo.no/om-empo-tv). Og i denne forbindelse har jeg
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vært der tre ganger.
Det er ganske vanskelig å forklare for folk som aldri
har vært der, hvordan det oppleves og få bli en del av
atmosfæren i landsbyen. Jeg prøver meg først med de
nevnte ordene, men jeg ser at det liksom ikke går ordentlig inn. Folk skjønner det ikke helt.
Og det forstår jeg egentlig godt, for man må oppleve
det selv!
Derfor ble jeg så glad da jeg fikk spørsmålet om å
lage disse mini-portrettene, som jeg velger å kalle dem. I
filmene møter vi fem ganske så ulike mennesker. I alder
er det nesten femti år mellom den yngste og eldste. To av
dem flyttet til Vidaråsen på starten av 1980-tallet, og den
eldste kom til landsbyen allerede i 1971. Alle fem viste
stor åpenhet med ønske om å fortelle og dele. Alle hadde
bare gode ting å si om Vidaråsen og livet sitt der.
Jeg er stolt av å ha fått lage disse filmportrettene.
Glad for at alle ble fornøyd med sine egne filmer. Og jeg
er takknemlig for tilliten.
På mine turer til Vidåråsen har jeg opplevd å bli godt
ivaretatt, samtidig som jeg har fått vandre rundt og finne
ut av tingene på egenhånd. Møter med menneskene
i landsbyen har alltid en spesiell tilstedeværelse i seg.
Dette mangler vi ofte i de hektiske livene våre, å se hverandre – ordentlig. Lytte, ha tid og ro.
Etter hver gang jeg har vært i landsbyen, har jeg
kommet hjem med følelse av påfyll, godhet og takknemlighet. Og jeg vet at det må bli en neste gang, at jeg har
enda flere klemmer å se frem til. Og den fantastiske maten, da – den er jo et kapitel for seg selv.
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MINIPORTRETTER
fra noen av landsbyene
Steffi Hagedorn (1980)
bor på Solborg
Arbeider som husansvarlig,
økonomiansvarlig på Solborg.
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
For meg er felleskapsimpulsen
viktig, at vi deler våre liv med
hverandre og jobber sammen
mot et felles mål. Og så er det et
flott sted for barn å vokse opp i.
Hvordan fikk du vite om landsbyen?
Jeg kom til Solborg som volontør gjennom EVS (European Voluntary Service).
Hvordan ønsker du at landsbyen skal bli?
Jeg håper at vi fortsetter å verne om våre verdier og visjoner og at vi skaper et sterkt felleskap med alle som er på
våre steder. Jeg ønsker at vi finner motet til å våge å være
annerledes!
Moritz Hagedorn (1978)
bor på Solborg
Arbeider som tømrer, koordinator, tidligere husansvarlig i
10 år
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Muligheten for å være på en
evig lekeplass både i det sosiale
og i det praktiske liv for meg og
min familie.
Hvordan fikk du vite om landsbyen?
Kjærligheten. Jeg besøkte en dame som den gangen var
praktikant i en Camphill landsby i Irland.
Hvordan ønsker du at landsbyen skal bli?
Jeg håper at Camphill kommer til å stå sterk som alternativ samfunnsimpuls hvor det vises at vi kan leve og jobbe
sammen på en måte som frembringer de beste sidene i
oss.

Mari Borgfjord (1985)
bor på Vallersund Gård
Arbeider i vevstua og matlaging
i et av husene
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Det var ikke min idé, men etter
hvert begynte jeg å sette pris på
det. Men det var mye som var
annerledes og jeg måtte først
venne meg til det.
Hvordan fikk du vite om landsbyen?
Jeg fikk vite det via tanta mi, som bodde i nærheten av
Vallersund Gård.
Hvordan ønsker du at landsbyen skal bli?
Jeg kunne tenke meg et eget hus ganske nær landsbyen,
2. Jeg kunne ønske at praktikantene kunne bli lengre enn
bare et år 3. Jeg kunne ønske at strikkekafeen ville bli avholdt oftere hos oss i butikken 4. Jeg ønsker at NRK Norge
rundt kunne komme hit for å lage en reportasje, da kunne
vi vise hvor fint vi har det!
Solveigh Leisling (1988)
bor på Vidaråsen
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Kjærlighet! Jeg møtte mannen
min her. Og ønsket om å «være
sammen om noe», skape noe i
fellesskap.
Hvordan fikk du vite om
landsbyen?
Jeg har vokst opp med
Camphill landsbyer i nærheten og visste at de finnes i flere
land.
Hva er det du setter pris på i landsbyen?
Høytidsfeiringer. Jeg synes det er storartet å leve et sted
hvor det er mulig at høytider er så inkludert i livet.
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Trine Graff Jensen (1975)
bor på Vidaråsen
Arbeider i veveriet, butikken og
gjestehuset
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Jeg kom først på prøveopphold
og flyttet hit etter at jeg var
ferdig på skolen.
Hvordan fikk du vite om
landsbyen?
Min bestevenninnes foreldre kjente til Vidaråsen og ga
meg og mine foreldre informasjon om Vidaråsen.
Hvordan ønsker du at landsbyen skal bli?
Jeg ønsker at Vidaråsen skal bli mer kreativ og standarden
vokser. Jeg ønsker at vi klarer å samarbeide og kommunisere godt og at alle får si sin mening.
Rosita Maria Olsson (1992)
bor på Vidaråsen
Arbeider i urteverkstedet og
med rengjøring
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Jeg var på prøvebesøk og hadde
veldig lyst til å bo her.
Hvordan fikk du vite om
landsbyen?
Mamma hadde en god idé.
Hvordan ønsker du at landsbyen skal bli?
Jeg ønsker at den er fin og at alle har det bra.
Joao Oliveira (1992)
bor på Vidaråsen
Arbeider i utegruppen og huset
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Jeg jobbet på Vidaråsen en
sommer, liker Norge godt og
ønsket å komme tilbake.
Hvordan fikk du vite om
landsbyen?
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Mor til en venn av meg i Spania er norsk og fortalte om
Camphill og muligheten for å arbeide der.
Hvordan ønsker du at landsbyen skal bli?
Et sted der vi alle klarer å kommunisere godt med hverandre.
Kristin Sheen (1975)
bor på Vidaråsen
Arbeid som ansvarlig for omsorg og kvalitet.
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Jeg hadde i flere år bodd med
min familie på et camphill sted
i USA og ønsket å komme nærmere resten av familien min
som bor på Nøtterøy.
Hvordan fikk du vite om landsbyen?
Bodde selv litt på Vidaråsen som barn og har hatt flere
klassekamerater som bodde der.
Hvordan ønsker du at landsbyen skal bli?
Et sted der mennesker og landsby er i kontinuerlig utvikling og får stråle i det de kan
Rune Holte Maack (1986)
bor på Jøssåsen
Arbeider i utegruppe/vedguppe, melking.
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Bodde først på Solborg. Så gikk
jeg på Fram-skolen i Vallersund. Vi kjørte til Jøssåsen med
bil. Har bodd her i 7 år. Det ble
bare sånn at jeg ble boende.
Hvordan fikk du vite om landsbyen?
Husker ikke, men i februar 2009 var jeg på besøk på Mortenshus.
Hvordan ønsker du at landsbyen skal bli?
Ikke noe spesielt. Jeg er fornøyd. Liker alle, ikke noe tvil
om det!
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Tomm Andre Brekke (1991)
bor på Jøssåsen
Arbeider i vevstua, keramikk
og bokverksted.
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Var en runde på besøk før jeg
flytta hit. Så på verkstedene
etter ei stund. Var spent, kjente
ikke så mange. Men syntes det
var trivelig, så jeg bestemte meg

Morten Kjøsnes (1990)
bor i Hommelvik/Jøssåsen
Arbeider som omsorgsarbeider med en beboer.
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Tilfeldig at en jeg har gått på
skole med spurte om jeg var
interessert i ekstra jobb ved
siden av skolen.
Hvordan fikk du vite om

for å flytte hit.
Hvordan fikk du vite om landsbyen?
De som jeg bodde hos før, fortalte om Jøssåsen.
Hvordan ønsker du at Camphill-landsbyen skal bli?
Jeg synes at Jøssåsen er bra. Mye kvalitet. Har vært her i 7
år i oktober. Er fornøyd med alt, egentlig. Med at jeg jobber og sånn. Trives veldig godt.

landsbyen?
Har bodd i nærmiljøet hele livet, så har alltid visst om
Jøssåsen. Men ingen spesielle kunnskaper om landsbyen
før jeg begynte her.
Hvordan ønsker du at landsbyen skal bli?
Har blitt veldig positivt overasket over denne måten å
jobbe på. Trives veldig godt med slik som det er.

Julie Kjærstad (1978)
Mostadgrenda / Jøssåsen
Arbeider i et familiehus.
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Min venninne Nina tipset om
behov for hjelp, så da begynte
jeg. Det at menneskene på
Jøssåsen er så utrolig hyggelig
og inkluderende, gjorde at jeg
ville jobbe her.
Hvordan fikk du vite om landsbyen?
Da jeg flytta til bygda, fant jeg ut at det var en landsby i
nærheten.
Hvordan ønsker du at landsbyen skal bli?
Håper at flere blir kjent med Camphill. Det er et fantastisk
bo- og arbeidsfellesskap, som jeg er veldig glad for å være
en del av.

Felicia Ruge (1996)
bor på Jøssåsen
Arbeider i verkstedene og
huset.
Hva var det som gjorde at du
ville flytte hit?
Jeg var ferdig med skolen, og
ville gjøre noe i utlandet, Skandinavia. Kjente litt til Camphill
fra før. Gikk på Steinerskolen.
Og min mor jobber på et lignende antroposofisk sted med verksteder i Tyskland.
Hvordan fikk du vite om landsbyen?
Aiga, en barndomsvenninne som jobber på Jøssåsen,
fortalte om landsbyen.
Hvordan ønsker du at Camphill-landsbyen skal bli?
Ville vært bra med flere barn her. Perfekt plass for familier
med barn, og fint for felleskapet! Synes det er veldig fint
her. Man kan være hjemme og på jobb samtidig.

Jubileum 2016

Sosialterapeutisk
virksomheter i Norge
I Norge startet det sosialterapeutiske- og helsepedagogikk arbeidet
opp i 1938 med Solveig Nagel og hennes virksomhet på Sletten
gård, senere Granly Stiftelse på Toten. I dag er det er tre institusjoner som driver sosialterapeutisk virksomhet for voksne; Granly,
Helgeseter og Rostadheimen. I tillegg er det seks norske Camphilllandsbyer; Vidaråsen, Hogganvik, Solborg, Rotvoll, Jøssåsen og
Vallersund. Det er også fire helsepedagogiske skoler for barn og
ungdom i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim og Hamar, samt
Stiftelsen Grobunn i Stange.
Disse stedene er samlet i Sosialterapeutisk Forbund og utgjør 13
selvstendige antroposofiske virksomheter/institusjoner/skoler
som arbeider med barn, ungdommer og voksne mennesker med
spesielle behov. Til sammen gir medlemsvirksomhetene et skole-,
bolig-, og arbeidstilbud til cirka 300 elever/beboere. Les om Sosialterapeutisk Forbund på nettsiden www.sosialterapi.no
Ordet «helsepedagogikk» refererer seg til spesifikt steinerpedagogiske/
antroposofiske tiltak for barn med spesielle behov. For voksne betegnes det tilsvarende antroposofiske tilbudet som «sosialterapi».

Steinerskoler for elever med spesielle behov

Stedene tilbyr beboerne arbeid i et bredt utvalg av verksteder,
hagebruk og kulturelle aktiviteter. Denne helhetsmodellen (bolig, arbeid, kultur) utgjør i stor grad det metodiske grunnlaget for
driften, og er med å sikre et mangfoldig livsinnhold.

Camphillstiftelsen og Landsbyer i Norge

Landsbyene har husfellesskap der mennesker med ulike behov
for bistand lever side om side med medarbeidere. Kunst og kultur
vever seg inn i alle sider av livet, og landsbylivet er preget av økologisk bevissthet. I arbeidstiden er alle sysselsatt med landsbyens
mange oppgaver; håndverk, jordbruk, matlaging og hushold. Alle
har oppgaver som dekker reelle behov, og alle utfører sitt arbeid
etter egne evner og muligheter. Noen landsbyer tilbyr dessuten
dagplasser i verkstedene. Framskolen i Vallersund er et toårig tilbud for ungdom.
Camphill-landsbyene tar imot mennesker som ønsker å være en
del av levefellesskapet, enten som landsbyboer, et år som frivillig,
eller som medarbeider for en lengre periode.
Alle søknader om plass eller arbeid rettes til den aktuelle landsby.

Camphill Landsbystiftelse

Malvikvegen 1333, 7550 Hommelvik
Tlf: +47 73 97 84 60,
E-post: landsbystiftelsen@camphill.no
www.camphill.no

Hogganvik.

Ljabruskolen.

Grobunn. Foto: Sissel Jenseth

Solborg. Foto: Wenche Monsen

Vidaråsen. Foto: Frank Schiem

Vidaråsen. Foto: Ruben Khachatryan

Skolene følger en godkjent fagplan og tilbyr tilrettelagt undervisning. Som en faglig innfallsvinkel er innslaget av praktisk-estetiske
fag og kunst sterkt tilstede. I likhet med det som er vanlige i norske
steinerskoler, har helsepedagogiske skoler som målsetting å være
en dannelsesvei for ”hele” mennesket – kropp, ånd og sjel.

Sosialterapeutiske hjem og bofellesskap

Steinerskoler i Norge for
elever med spesielle behov
Ljabruskolen – en steinerskole for
elever med spesielle behov

Stiftelsen Grobunn
Grobunn samarbeider med Helsepedagogisk Steinerskole (HPS) på
Hedemarken, og det gis et helhetlig bo- og sosialtreningstilbud for
ungdommer 230 døgn i året. Grobunn holder til på gården Frenning Vestre i Stange kommune. Gården drives biodynamisk med et
allsidig landbruk med husdyr og grønnsaksdyrking, og er en viktig
lærings-arena for ungdommene. Etter endt videregående gis det et
helhetlig døgntilbud som omfatter arbeidstrening som Grobunnlærlinger. Ungdommer i fra hele landet er velkomne til å søke om både
skole- og lærlingeplass.

Skolen gir et tilbud for elever med spesielle behov i grunn- og videregående skole. Ljabruskolen har i dag 34 elever med en aldersspredning fra 7-20 år, fordelt på grunnskole og videregående trinn. Undervisningen bygger på Steinerskolens læreplan, tilrettelagt i forhold
til elevenes behov og forutsetninger.
Ljabruskolen
Ljabrubakken 50, 1165 OSLO, Tlf: +47 22 62 98 90
E-post: ljabruskolen@steinerskolen.no, www.ljabruskolen.no

Stiftelsen Grobunn, Frenningveien 102, 2344 ILSENG
Tlf: +47 481 60 541, E-post: post@grobunn.no
www.grobunn.no, Facebook: Grobunn

Steinerskolen på Hedemarken
- Helsepedagogisk

Steinerskolen på Skjold

Skolen har ca 30 elever. Det er et tett samarbeid med Steinerskolen
på Hedemarken, og den helsepedagogiske skolen kalles for «en skole
i skolen». Skoletilbudet omfatter grunnskole og videregående skole.
Pedagogikken tar utgangspunkt i Steinerskolens lærerplan. Hver elev
har en individuell opplæringsplan. Skolen har også en avdeling for
noen av våre videregående elever på Stiftelsen Grobunn.

Helsepedagogisk skole er en integrert del av Steinerskolen på Skjold,
og gir et tilbud til elever som av ulike årsaker har behov for undervisning i mindre grupper fra 1. til 10. klasse. Et eget videregående
retter seg mot ungdom som ikke finner seg til rette i det tradisjonelle
opplæringstilbudet. Skolen har ulike verksteder for betong, tre,
kunst, metall og musikk. Undervisningen følger i vesentlige trekk
Steinerskolens læreplan, men er tilpasset den enkelte.

Steinerskolen på Hedemarken - Helsepedagogisk
Rudolf Steiners veg 26, 2312 OTTESTAD
Postboks 100, 2313 OTTESTAD
Tlf: +47 62 58 89 04, Faks: +47 62 58 89 09
E-post: hps.hedemarken@steinerskolen.no
www.hedemarken.steinerskolen.no

Steinerskolen på Hedemarken - Helsepedagogisk.

Grobunn.

Grobunn.

Ljabruskolen.

Steinerskolen på Skjold.

Harald Skjolds veg 52, 5236 RÅDAL
Tlf: +47 55 11 23 80 og Tlf: +47 55 13 76 00
E-post: skjold@steinerskolen.no, skjold-vgt@steinerskolen.no
www.steinerskolen.no www.steinerskolen-skjold-vgt.no

Camphill Landsbystiftelse
driver seks landsbyer i Norge

Vidaråsen er den eldste og største av landsbyene i Norge og ligger
i Andebu i Vestfold. Det bor ca.140 mennesker her. Landsbyen
ligger fredelig til i et kupert landskap omkranset av skoger og
jordbruksarealer. Vidaråsen driver foruten gården og gartneri;
bakeri, ysteri, snekkerverksted, toveverksted, veveri, urteverksted,
malerverksted og butikk. Her finnes et kapell og en stor sal hvor
det holdes konserter, teaterforestillinger, foredrag og allmøter.
Vidaråsen har også et terapihus med lege/sykepleie for mennesker
som trenger ekstra pleie.

Jøssåsen. Foto: Eric de Haan

Jøssåsen. Foto: Eric de Haan

Vidaråsen
Landsbyveien 34, 3158 ANDEBU
Tlf: (man-fre 9-15): +47 33 44 41 00, Faks: +47 33 44 41 01
E-post: office@vidaraasen.no
www.vidaraasen.no, Facebook: Vidaråsen Landsby

Hogganvik ligger i et typisk Vestlandsområde ved Vindafjorden, 5
km fra Vikedal i Ryfylke og ca. 70 km fra Haugesund. Fra landsbyen er det utsikt mot fjord, fjell og skog. Landsbyen er et lite felleskap, hvor husene ligger i kort avstand fra hverandre. I sentrum står
Iduna kultur- og sosialbygg. Arbeidslivet er variert med mulighet
for læring og individuell utvikling. Nærkontakt til husdyr preger
livet på gården, og her er kyr, kashmirgeiter, sau, høns og griser.
Ysteriet lager den gode Hogganvikosten, og mange er involvert i
prosessen, fra pleie av jordene, til melking og selve osteproduksjonen. I tillegg er det skogsdrift, vedproduksjon, vevstue og et lite
snekkeri, husarbeid, grønnsaksdyrking og landskapspleie. Hogganvik har et aktivt kulturliv med skuespill, foredrag, høytidsfeiringer,
ukentlig orkesterøvelse, kiosk og film, strikkeklubb, utflukter og
andre sosiale begivenheter. På stedet bor og/eller jobber rundt 40
mennesker.
Hogganvik Landsby
Hogganvikvegen 28, 5583 VIKEDAL
Tlf (man-fre 9-12): +47 52 76 01 11
E-post: hogganvik@camphill.no
www.hogganvik.camphill.no, Facebook: Hogganvik Landsby

Solborg. Foto: Sissel Jenseth

Vidaråsen Landsby

Hogganvik Landsby

Hogganvik.

Landsbystiftelses formål er å skape inkluderende arbeids- og
levefellesskap med utgangspunkt i Rudolf Steiners tregrente
samfunnsbilde, og i legen Karl Königs arbeid med å virkeliggjøre
dette. I landsbyene tilstreber man å leve etter den sosiale grunnlov.
Camphill Landsbystiftelse er landsdekkende og driver seks landsbyer i Norge; tre i Trøndelag, en på Vestlandet og to på Østlandet.

Solborg Camphill

Vallersund Gård og FRAMskolen

Solborg er et Camphillfellesskap som ligger i Buskerud mellom
Hønefoss og Jevnaker, med vakkert utsyn mot Norefjell i vest, og
grenser mot Nordmarka i øst. Med smått og stort bor det omtrent
55 mennesker her. Landsbyen har gård, gartneri, urteverksted,
veveri, bakeri og en gruppe som arbeider i skogen.

Vallersund Gård ligger på Fosenhalvøya. Vi tilbyr et bo- og
arbeidsmiljø for voksne mennesker med utviklingshemming.
I alt bor det 35-40 mennesker på stedet og det drives gårdsbruk,
bakeri, veveri, gartneri, urteverksted og butikk.
FRAMskolen er en del av landsbyen. Skolen er et toårig, folkehøyskolelignende lærested for unge voksne med utviklingshemming
mellom videregående skole og et aktivt yrkesliv.

Solborg
Solborgveien 21, 3520 JEVNAKER
Tlf (man-tors 9.30-13.30): +47 32 13 24 80,
Tlf kooridnator: +47 94 23 23 11
E-post: solborg@camphill.no
www.solborg.camphill.no

Vallersund Gård
Valsøyveien 145, 7167 VALLERSUND
Tlf (man-fre 9-14.30): +47 72 52 70 80, Faks: +47 72 52 70 99
E-post: vallersund-gaard@camphill.no
www.vallersund.camphill.no
E-post: framskolen@camphill.no
www.framskolen.no, Facebook: Framskolen

Jøssåsen Landsby
Jøssåsen ligger i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Landsbyen
ligger i vakre Mostrandmarka ved Jøssåstjernet. Cirka 45 mennesker bor og arbeider i landsbyen. I tillegg har stedet et dagtibud
for cirka 12 mennesker fra lokalmiljøet. Vi driver gård, gartneri,
urteverksted, veveri, keramikkverksted, bokverksted og en gruppe
arbeider med ved. I vårt kulturhuset Yggdrasil holder vi skuespillforestillinger, konserter, fellesarrangement og allmøter.

Camphill Rotvoll
Camphill Rotvoll ligger landlig til ved fjorden i Trondheim kommune og består av Kristoffertunet
levefellesskap og Rotvoll verksteder og gartneri. Vi tar imot mennesker med spesielle behov i levefellesskapet og gir også dagtilbud
for folk som ikke bor på stedet.

Rotvoll: Foto: Nils Langeland

Vallersund. Foto: Sissel Jenseth

Rotvoll
Rotvoll Allé 1, 7053 RANHEIM
Tlf: +47 73 82 68 50, Faks: +47 73 82 68 51
E-post: kristoffertunet@camphill-rotvoll.no
Søknad: applications@camphill-rotvoll.no
www.rotvoll.camphill.no

Vidaråsen. Foto: Ruben Khachatryan

Rotvoll.

Jøssåsen Landsby
Jøssåsvegen 161, 7550 HOMMELVIK
Tlf (man-fre 9-13): +47 73 97 12 22
Epost: office@jossasen.no
www.jossasen.no, Facebook: Jøssåsen Landsby

Sosialterapeutiske hjem
og bofellesskap
Stiftelsen Helgeseter
Øvre Sædalsvei 257, 5099 BERGEN
Tlf: +47 55 27 38 99
E-post: geir@helgeseter.no
www.helgeseter.org, Facebook: Stiftelsen Virksomheten Helgeseter

Rostadheimen ligger i vakre omgivelser på Garnes rett utenfor
Bergen. Her bor det åtte personer i forskjellig alder. Stedet har også
et dagtilbud for fem av beboerne.

Granly Stiftelse

Rostadheimen
Garnesveien 166, 5264 GARNES
Tlf: +47 55 53 78 80, Mob: +47 976 94 965
E-post: post@rostadheimen.no
www.rostadheimen.no

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik, ligger Granly Stiftelse i
tettbebyggelsen Kapp. Her bor 24 voksne personer med utviklingshemning i 5 boliger og en hybelleilighet, spredt på et parklignende
område. Granly ble etablert i 1938 og er dermed det eldste antroposofiske sosialterapeutiske stedet i Norge. Aktivitetene er hovedsakelig sentrert rundt håndverk, kunst og hagebruk.

Stiftelsen Helgeseter

Granly.

Helgeseter.

Rostadheimen. Foto: Sissel Jenseth

Helgeseter åpnet i 1954 og i dag bor det 30 voksne med spesielle
behov på Helgeseter, som tilbyr dem bolig, pleie, terapi, arbeid på
bakeri og ulike verksteder, kultur og fritid. Det er 6 bofellesskap,

Granly stiftelse
Mjøsvegen 498, 2849 KAPP
Tlf: +47 61 14 36 60, Faks: +47 61 14 36 61
E-post: granly@granly-stiftelse.no
www.granly-stiftelse.no

Rostadheimen. Foto: Sissel Jenseth

Rostadheimen Bofellesskap

terapiavdeling, kulturgruppe og gårdsdrift, men ingen fastboende
medarbeidere.

Helgeseter.

Det er tre sosialterapeutiske bofellesskap i Norge, alle med sine
egne særtrekk. Stedene tilbyr beboerne arbeid i et bredt utvalg
av verksteder, hagebruk og kulturelle aktiviteter. Denne helhetsmodellen (bolig, arbeid, kultur) utgjør i stor grad det metodiske
grunnlaget for driften, og er med å sikre et mangfoldig livsinnhold.

Kjenner du noen som ikke leser

Som ville sette pris på å
bli abonnent?
Som ønsker seg et prøvenummer?

?

Kontakt:
landsbyliv@dialogos.no
eller send en sms eller
ring til Sissel Jenseth,
telefon 975 63 875.
Sigurd på Vidaråsen fordyper seg i LandsByLiv. Foto: Ruben Khachatryan.

Returadresse: LandsByLiv, Oscars gt 10, 0352 Oslo
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