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Leder

Vi ønsker våre lesere velkommen til litt vinterlesing i denne utgaven 
av Landsbyliv. Alle har vel lagt merke til hvor usedvanlig varm denne
vinteren er, og opplever en stigende uro over hvordan dette henger
sammen med vår egen livsstil og global oppvarming. Dette kommer 
sikkert ikke som noen overraskelse for oss, Camphill bevegelsen har 
tradisjonelt hatt en høy bevissthet for miljø, og en måte vi utrykker dette
på er gjennom vår biodynamisk jordbruk.

Ved å bruke kompost og preparater kutter vi ned på produksjon og
transport av kunstgjødsel og kjemikaler. Ved å bruke hest og intensivt
kroppsarbeid kutter vi ned på traktorbruk. Landsbyliv har gått inn i et
samarbeid med biodynamiske bønder i Camphill-bevegelsen, og gir dem
plass til å skrive om sine aktiviteter i hver utgave, under tittelen
”Landbruksliv”. Dette begynte våren 2005, og vi opplever det som en
suksess. I denne utgaven gir vi plass til Daan Ente fra Grobunn, og vi
håper at dette også utvider vårt samarbeid til å inkludere flere andre
biodynamiske gårder og gartnerier.

Vi betrakter Landsbyliv som en måte å stifte et bredere samarbeid, hvor
Camphill Landsbystiftelsen finner frem til sine partnere for å skape et
bedre samfunn.

Nicanor Perlas ga et foredrag i Oslo noen år siden hvor han konkluderte
med å si at nå var det viktig for oss å finne våre samarbeidspartnere.
Den globale utviklingen går så fort i den gale retning at vi har behov 
for den kraften som solidaritet med andre som vil det samme som oss.
Landsbyliv støtter denne ideen og søker et sterkere samarbeid både
med biodynamiske gårder og med helsepedagogiske og sosialtera-
peutiske virksomheter.

I denne utgaven fokuserer vi på biodynamisk jordbruk, og vi tilbyr flere 
artikler, fra å se på denne dyrkingen som en form for moderne alkymi,
og til å se på et par konkrete tiltak, et på Hurum, det andre i Italia.

Redaksjonen ønsker velkommen til Mari Kristiansen som allerede har
bidratt til tidligere utgaver. Mari bor på Vallersund og har skrevet innlegg
til denne utgaven. Hun har også hjulpet oss med andre redaksjonsopp-
gaver. Vi er glade for å utvide den aktive redaksjonsgruppen, og hører 
gjerne fra flere av våre lesere som kunne tenke seg å være med. n n n

Redaksjonen
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– Si meg, tror du egentlig på et liv etter fødselen?, 
undrer den ene.

– Ja, selvfølgelig gjør jeg det! Her inne vokser vi og blir
store og sterke for det som vi skal møte senere, der ute,
svarer den andre.

– Jeg tror ikke på alt det der, det er bare dumheter, sier
den første. Det kan ikke finnes noe liv etter fødselen, 
for hvordan i alle dager skulle det kunne være?

– Ja, helt nøyaktig vet ikke jeg heller. Men det er helt 
sikkert mye lysere der enn her. Kanskje kommer vi til 
å vandre omkring på våre ben og til og med spise med
munnen?

– Noe så dumt har jeg aldri hørt! Spise med munnen, for
en idiotisk idé. Vi har jo navlestrengen som gir oss mat.
Og hvordan tror du at du skal kunne gå omkring?
Navlestrengen er aldeles for kort til det!!

– Jo, men jeg tror likevel at det på en eller annen måte
skal være mulig. Alt kommer bare til å bli litt annerledes
enn her inne.

– Det er bare sludder! Det har aldri kommet noen tilbake
fra livet før fødselen. Med fødselen er livet slutt. Så enkelt
er det! Punktum finale!

– Jeg er enig i at ingen vet riktig hvordan livet etter fød-
selen kommer å arte seg. Men det jeg vet er at vi da vil
kunne se vår mor og hun kommer til å ta vare på oss!

– Mor??? Du tror da vel ikke på noen mor?? Hvor i alle
dager skulle hun være??

– Her! Overalt! Omkring oss! Vi blir til og lever gjennom
henne. Uten henne skulle vi ikke engang eksistere.

– Det er bare prat! Jeg har aldri merket noe til noen mor,
altså finnes hun ikke!

– Jo da, noe ganger, når vi er helt stille, kan du høre
henne synge og snakke. Bare kjenn hvordan hun har
omsorg for den verden vi lever i. n n n

Et ufødt tvillingpar sam-
taler i mammas mage:

Foto: Jan Bang

Foto: Dag Balavoine
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Tekst MARI KRISTIANSEN

Hva gjorde folk her på åpen dag?
Peter Schmeding fortalte meg:

– Jeg har hengt opp lys, og jeg har
tent på fakler. Det var så vanskelig å
tenne på de faklene i det dårlige
været at jeg gav opp til slutt. Jeg var
sammen med to familier som var
interessert i Framskolen. Jeg spiste
kjeks og gulrotkake, og så slo jeg på
gongen til åpningen av Hans Nielsen
Haugestua. Jeg er glad over gongens
utrolige lyd. Jeg hadde så liten rolle i
Peer Gynt spillet at jeg så på det for
det meste, og jeg er imponert over
alle!

Patrick Huhn fortalte meg at han 
hilste folk velkommen, og fordelte de
på parkeringsplassen sammen med
Henry og Thomas. Så var han med på
åpningen av Haugestua, og spilte i
skuespillet. Så spiste han kaker og
drakk kaffe.

Anna Beier var i butikken med Mari,
Alf og Julia. Der hadde de salg av
smykker, kaffe og kake. Hun spiste
kake og kaffe. Så ble det skuespill til
slutt. Det var fint for henne. Den siste
gangen de spilte var den beste, og
det likte hun veldig godt.

Bernice Horst var regissør og forbe-
redte skuespill. Det ble spilt Peer Gynt
av Henrik Ibsen, siste scenen med
Knappestøperen.

Eskil Rundberget var på vevestua
og solgte gløgg. Så kjørte han med
hest og vogn sammen med Even. Var
på Brendan og spiste kaker. Så spilte
de skuespill, og han så også på det.

Hvordan opplevde de feiringen? 
Peter igjen:

– Det var veldig fint. Jeg er impo-
nert over vevestua og bakeriet. Ved
gløggsalget skapte de en fin stem-
ning. Skuespillet var fint spilt, men trist
med dårlig vær og vinter siden det er
så mørkt. Er veldig fornøyd, og det var
fint med navngiving når vi hadde så
mye gjester. Noen folk var med fra de
som hadde gitt gongen til oss (Solborg,
Det Økologiske Hus, Kristoffertunet og
Jøssåsen).

Patrick Huhn syns det var veldig
fint, og at det er et godt fellesskap.
Anna sa at det gikk veldig fort i butik-
ken. Tiden gikk så fort at hun husker
ikke så mye av det som skjedde.
Bernice opplevde at det var fint, men
kaldt, og det snødde. Det var en fin
dag med mange mennesker, men
ikke for mange. Det var fint at men-
neskene holdt ut selv om det snødde
mye. Eskil syns også at det var fint
med åpen dag.

Anna, Patrick og Eskil sa at det var
et veldig godt og morsomt skuespill.
Både Bernice og Eskil satt stor pris på
de gode kakene.

Skal vi ha åpen dag hvert år?
Bernice Horst:

– Nei, absolutt ikke! Det var så mye
forberedelser. Det må være spesielt
så da kan det ikke være hvert år. Så
det kan bli åpen dag igjen om 5 år.

Peter Schmeding:
– Ja, men det er best om det er om

sommeren. Det bør ikke være sånn
stor sak hvert år, så det blir forskjell
mellom store og små jubileum. Dette
er fint for nærmiljøet vårt. Både Patrick
og Eskil er enige og kunne tenke seg
å ha det.

Anna Beier er ikke her neste år,
men hun synes åpen dag godt kan
være hvert år.

Vallersund Gård vil benytte sjansen
til å takke så mye til alle for den fan-
tastiske GONGEN som vi fikk i 25 års
gave! Spesielt Gerrit Overweg som
hjalp oss med å samle inn penger til
gongen. n n n

Foto: Dag Balavoine

Foto: Edvard Rønning
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Bokverkstedet på Jøssåsen startet
1991 og har siden vokst stadig, og
er i dag et av de veletablerte verk-
stedene i Camphill Norge. Takk til
Jonny Kløften og Kjell Helge
Johansen for initiativet! 

Tekst og foto FRANK SCHMIEMANN

Verkstedet startet først i sokkelen på
Mortens hus med 4-6 beboere og en
diger haug med papir. Senere flyttet
selve bokverkstedet ut av Jøssåsen
og ned til Vikhammer i et gammelt
apoteklokale, og for dette fantes det
flere grunner.

På Jøssåsen hadde vi på 90-tallet
begynt, ikke bare å tilby arbeide til
våre beboere men også til beboere
som bor rundt omkring i Malvik kom-
mune. Mange av dem er vi godt kjent
med gjennom helsesportslag, man-
dagsklubben eller Lions ”Lille Ridder-
rennet ” (skidag for alle beboere i
Malvik), så det var fint at vi traff noen
av dem også på arbeidsdagen vår.

Dette synes Malvik kommune var
flott og ba oss om vi kunne tenke oss
å etablere et tilbud i Hommelvik. Så
flyttet bokverkstedet desember 2002
midlertidig til Vikhammer.

Midlertidig, fordi vi helst ville ha et
sted i Hommelvik, som er det stedet i
Malvik som vi føler oss mest forbundet
med, og hvor vi kjenner en god del
folk. Så allerede når vi flyttet til Vik-
hammer holdt vi på å forhandle med
kommunen om en bygging i Hommel-
vik som skulle bli ledig høsten 2003
og det var gamle Realskolen eller
”Grønnskolen” som den het før 1940.

Desember 2004, etter mange for-
handlinger, kjøpte Jøssåsen endelig
den gamle Realskolen for 400.000
kroner – et bygg som var gammelt 
og nedslitt, og knapt hadde noen
hele vinduer. Men alle som arbeidet
på bokverkstedet kunne allerede
dengang se hvor fint og flott det
kunne bli. Det viktige er jo å ha en
idé og, så prøve å gjennomføre den.

Fortsetter på side 6
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Den 4. november var det torden og
lyn. Vi våknet fem på seks om mor-
genen og skvatt som bare det. Alle
sammen ble veldig redde og lurte
på hva det var som hadde skjedd.
Noen av oss på Jøssåsen slo seg
så vi fikk blått merke på armen.

Tekst TORILD LARSEN, 
Jøssåsen Landsby

Vi mistet 11 lam og 4 sauer. Først
kom Johannes Støhr og sa fra til
Henrik Hammer da vi satt og spiste
frokost. Johannes sa til Henrik at han
skulle være med ned til Follan.

Det var et trist syn som møtte dem,
og Eric de Haan var der også. Og så
kom Mattilsynet, og de sa at lammene
og sauene bare kunne kastes, og de
som ikke var døde ble nødslaktet.

Vi kunne ikke bruke skinnet eller 
kjøttet for de lå under treet der lynet
slo ned.

Det var et kraftig smell. Vigdis
Lundegård på Follan, stakkars, lå og
sov da et bilde fra veggen falt ned på
henne. Det var en veldig forferdelig
dyretragedie. Den verste hittil i Norge,

ble det fortalt i Adresseavisa og
Malvikbladet. Der var det bilde av
Johannes, Henrik Hammer og Eric de
Haan. I Adresseavisen var det bilde
av Johannes. Alle sammen trodde 
det var et jordskjelv, men det var det
heldigvis ikke, men alle husene ristet
som bare det. n n n

Foto: Henrik Hammer



Vi fikk da veldig god hjelp til å
gjennomføre våre ideer:

• Thomas Bresges ble vår prosjekt-
leder, og han vet hvordan man 
synliggjør en idé, og så holde på 
den inntil huset er ferdig.

• Per Frost var vår trofaste hjelper 
når vi skrev kontrakten og søkte 
om byggetillatelse.

• Torstein, Nathaniel og Marius, våre 
utrolig flinke snekkere.

• Og naturlig alle beboere som 
jobber på bokverkstedet, som delvis
jobbet på en byggeplass, men alltid 
hadde godt humør og arbeidsinn-
sats. Takk til dere alle!

Når vi kjøpte bygget var en ting 
viktig for oss: Huset skulle ikke bare
være noe for bokverkstedet, men
også for allmennheten. Så bestemte 
vi oss å tilbakeføre bygget til sin opp-
rinnelige tilstand utvendig, etter våre
idéer og etter Arbeidsmiljøloven inn-
vendig. Så i dag ligner det igjen
”Grønnskolen” utvendig, og innvendig
har vi fått et flott arbeidsmiljø!! 

Den 15. desember i år ble vår idé til
virkelighet, og vi åpnet bokverkstedet
offisielt. Det kom mange gjester, ord-
føreren, rådmannen, naboer, foreldre
og venner. Det ble holdt taler, og
Jøssåsen serverte kaker, kaffe, te og
fremførte Kristi fødsel-spillet.

Som navnet bokverksted sier, lager
vi et eller annet som ligner på bøker.
For å være helt nøyaktig så lager vi
skolehefter med og uten silkepapir-fôr,
jeg tror i dag til alle Steinerskolene i
Norge, noen få i Sverige og en del
vanlige skoler og barnehager.

På steinerskolene arbeider barna
seg gjennom forskjellige perioder i
hovedfag.

Steinerskolen har ingen skolebøker,
men våre hefter blir brukt som perio-
dehefter, som det heter, hvor barna
lager sine egne skolebøker. Silkeark i
heftene beskytter tegningene, fordi en
god skolebok må være fylt av interes-
sante tegninger og tekster.

Disse heftene lager vi i forskjellige
størrelser og med forskjellige antall ark
og farger på heftene. I tillegg til skole-
hefter lager vi også diverse ”ringper-
mer”. Det forklarer kanskje hvorfor vi
heter bokverksted og ikke skolehefte-
verkstedet.

I dag arbeider det 12-13 mennesker
daglig i bokverkstedet. Det er både

beboere fra Jøssåsen, medarbeidere
og ellers beboere fra Malvik kommu-
ne. Vi arbeider fra 09.15 til 15.45, 
og serverer middag på verkstedet.

Bøkene som vi lager er så etter-
spurt at bokverkstedet må holde
åpent hele sommeren og bare stenge
noen får dager i året.

Vi ønsker dere alle godt nytt år, og
hjertelig velkommen til å besøke oss
på bokverkstedet.

Joakim, Frank, Vigdis, Anne, Jan,
Torild, Hilde, Siri, Kari, Eirik, Gunnar,
Runar, Solveig, Gry, Konstanze, Terje,
Sabine, Paul, Bjørn Morten, Marit,
Kari, Liv, Øyvind, Guro, Astrid, Ernst,
Vera, Kåre, Sofia, håper at jeg ikke
glemte noen. n n n

Vi på Vidaråsen har tatt en beslut-
ning om å ha en ny arbeidstid.
Personlig synes jeg at det var van-
skelig til å begynne med, men nå
synes jeg at det går bedre.

Tekst TRINE GRAFF JENSEN,
Vidaråsen Landsby

Denne arbeidsrutinen består i at vi
begynner med frokost kl. 7:15. Så er
det arbeidsøkt fra kl. 8:30 til 12:15.
Etter det er det matpause til kl. 13:00
da jobben begynner igjen. Vi jobber 
til kl. 15:30 og går hjem til middag.
De fleste av husene spiser kl. 16:00,
men vi på Selma Lagerløf hus spiser
kl. 16:30. Om kvelden har vi forskjel-
lige grupper.

Det er mange av husene som har
husmøte på mandag, da er det mye å
prate om. På tirsdag er det enten
barne- eller voksensvømming og
Bakke Kro for alle de som vil gå dit 
kl. 20:00. På onsdag er det Landsby-
møte kl. 13:00. Dette liker jeg ikke,
men man må bare se det positive med
det. Den dagen er det også Peer Gynt-
gruppen som øver. På torsdag er det
musikkgruppen som øver sitt program.
Der spiller vi på klokker og på andre
instrumenter av og til, og vi synger.
På fredag har vi film eller frikveld. På
lørdag er det bibelaften og på søndag
er det foredrag eller konsert.

Ellers har vi tid til å gjøre ting som
er våre hobbyer. Jeg liker å strikke og

hekle, lese og høre på musikk. Av og
til liker jeg å gå fjelltur og tur med
Marius. Vi liker begge å tegne og å
male bilder, og spesielt å besøke folk
rundt i landsbyen eller å få besøk. Vi
skal flytte til Smestad og der kan vi
også få besøk. Det er med bad og
kjøkken nede og to rom til oss.
Barnehagen har eget lokale, men 
bruker samme kjøkken som oss.

Det gleder vi oss til mye!!! n n n

Innlegget er hentet fra Vidaråsen
Nytt, Juleutgave 2006.
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Om den nye arbeidstiden

Foto: Jan Bang



EEtt ttooåårriigg ffoollkkeehhøøyysskkoolleelliiggnneennddee llæærreesstteedd 
ffoorr uunnggee vvookkssnnee uuttvviikklliinnggsshheemmmmeeddee mmeelllloomm 
vviiddeerreeggååeennddee sskkoollee oogg eett aakkttiivvtt yyrrkkeesslliivv

FRAMskolen – fra livet i familie og skole, til et liv som voksen

• Utforsk verden, nasjonalt og internasjonalt.
• De andre og meg selv.
• Parforhold og seksualitet.
• Teater, drama, sang, musikk, maling og diktskriving.
• Utvikle evnen til å uttrykke seg.
• Lær å sende e-post og å finne frem på internett.

FORSTÅ VERDEN (undervisning)

• Arbeid i bakeri.
• Veve i veveriet.
• Samle urter til urteverkstedet.
• Arbeide med i husholdningen.
• Arbeide med i jordbruk og gartneri.

LEVE I VERDEN (bo- og hverdagsferdigheter)

• Pleie av bolig og klær.
• Planlegge.
• Gjøre innkjøp.
• Lage mat og stelle i stand til måltid til hverdags og til fest.
• Bruk og forståelse av penger og regnskap.
• Tid og tidsbegreper.

FFRRAAMMsskkoolleenn setter seg som mål, gjennom to års læring, å kunne gi elev, pårørende og eventuelt den kommunale 
omsorgstjeneste, innsikt i hvilke muligheter den enkelte elev har i forhold til framtidig boform, videreutdannelse og yrkesvalg.

FFrraammsskkoolleennss ttrree ggrruunnnnmmoottiivveerr:: 

FFrriittiidd oogg ffrriilluuffttsslliivv
• Friluftsaktiviteter på sjøen og i fjellet.

Opplæring i ridning, båtliv og fjellvandring,
går også inn som en del av undervisningen.

• Deltagelse i aktiviteter i nærmiljøet.
• Uforpliktende samvær, dans og lek.

DDeett fføørrssttee åårreett bor elevene på internat.
DDeett aannddrree åårreett bor elevene mer selvstendig.

Påmeldingsfrist 15. april 2007
Innføringskurs for nye elever og pårørende 25.-27. mai -07

FFoorr nnæærrmmeerree iinnffoorrmmaassjjoonn (helst mellom 12.00 og 14.30):
Dag Balavoine eller Hanna Schmeding
TTeelleeffoonn 7722 5522 7700 8800//9999 6600 8888 1100
Du kan også skrive til ffrraammsskkoolleenn@@ccaammpphhiillll..nnoo eller
FFRRAAMMsskkoolleenn ppåå VVaalllleerrssuunndd GGåårrdd,, 77116677 VVaalllleerrssuunndd

ARBEIDE I VERDEN (i verkstedene)
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I oktober inviterte
vi folk fra hele
landsbystiftelsen
til å delta på et
eventyr festival
her på Seminar-
senteret på
Solborg.

Tekst og foto JAN BANG

Det kom folk fra Vidaråsen, Hoggan-
vik, og Solborg. Vi fikk kjempegod
ledelse av Katrine Falk, en nabo som
arbeider med eventyrfortelling, dukke-
teater og kunst.

Vi hadde bestemt på forhånd å ta
et tysk eventyr, Prinsessen i Flamme-
borgen, og vi jobbet med denne hele
uken, for å gi en forestilling på fre-
dagen før folk reiste hjem. Den største
utfordringen var musikken, og vi ble
reddet i siste liten av Helena Falk
Botolfsen, datteren til Katrine, og en
fremragende fiolinist.

Til forestillingen kom det tre hele
barnehager og skoler, og i tillegg
mange fra Solborg. Olavsalen var helt
stappfull, og det var bare så vidt vi
hadde plass til å bevege oss ned fra
scenen. n n n
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Eventyrfestival på Seminarsenteret

nytt fra landsbyskolen

Hele gruppen klar til 
å gi en forestilling.

Musikantene er på øvelse.
Prinsessen gleder seg til å
bli reddet fra Flammeborgen
av den unge ridder.

Helena bidro med 

fine musikalske 
innslag.

Wenche og Janne er klare
til å lage bølger.
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Kurs med Julia Wolfson  på Solborg

Tekst BEATE LANGFELDT

”Pleasure is
GOOD!” ”We
can all have
joyous lives!”
Det er ikke
slike utsagn 
vi er mest
vant til her
oppe i det
kalde nord.
Men nettopp
dette var noe

av det jeg opplevde som kjernen i
Julias budskap til oss i løpet av noen
intense kursdager i september og
november.

Vi har alle et liv som ønsker å bli
levd, et liv hvor vi får levd ut våre res-
surser og muligheter, et liv som gir
mening og glede. Hvor fellesskapet er
til for individet i like stor grad som
individet er til for fellesskapet. Et liv,
en hverdag hvor vi som fellesskap
legger til rette for at hver og en av
oss kan uttrykke seg og blomstre.

Ikke noe nytt i seg selv, men hvor-
dan gjennomfører vi det i praksis?
Hvordan skaper vi en kultur hvor hver
enkelt stemme får komme til uttrykk,
hvor hver og en av oss får utfolde sitt
potensial?

I løpet av Julias kurs fikk vi prøve ut
noen av hennes ideer og forslag i
praksis. Vi måtte leve oss inn i situa-
sjoner hvor vi var hjelpeløse, hvor vi
var styrende, vi måtte legge fram våre
dårlige sider for en gruppe kolleger
og høre deres løsning på våre proble-
mer, vi måtte fortelle noen av våre
kolleger hva vi satte pris på ved dem
og mange andre praktiske oppgaver.

Det var rom for refleksjon og nye
innsikter gjennom en blanding av
foredrag og aktivitet. Julias undervis-
ningsform er svært variert, jeg opp-
levde ikke et kjedelig øyeblikk!

Det var en vitamininnsprøyting av
inspirasjon, visjoner, innsikt, og jeg
tror de fleste av oss gikk derfra med
fornyet håp og motivasjon.

Etterpå sitter jeg igjen med ett stort
brennende spørsmål; hvordan skal vi
nå gå videre? Hvordan får vi med oss
alle i de fellesskapene vi bor i for å 

skape det paradigmeskiftet Julia 
skisserer? Hvordan kan vi gi inspira-
sjonen og visjonene konkrete uttrykk?
Slik at dagene med Julia Wolfson kan
bli mer enn et løft i hverdagen – 
et løft av hverdagen. n n n

Å bli løftet i hverdagen

Foto: Borgny Berglund

Foto: Julia Wolfson
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«Utvikling av antroposofisk
begrunnede tiltak for funksjons-
hemmede i Norge fra 1938 til
1990».

Tekst BENTE EDLUND
Foto JAN BANG

Dette var arbeids-
tittelen på doktor-
gradsprosjektet
som jeg takket
være en rekke
gave- og fonds-
midler fra det 
helsepedagogiske
miljøet i Skandi-
navia, kunne gå i

gang med for tre år siden, og som
jeg nå er i ferd med å avslutte.
Prosjektet har vært knyttet til Institutt
for spesialpedagogikk ved universi-
tetet i Oslo.

Det var et ikke så lite øyeblikk da
jeg i august i år, samtidig som stipen-
diet mitt utløp, kunne sette alle kapit-
lene til én sammenhengende tekst,
og se at det var blitt noe. Nå holder
jeg på å arbeide meg gjennom det
hele for annen gang. De første kapit-
lene jeg skrev må samstemmes med
de siste, noen perspektiver har for-
skjøvet seg underveis, veilederes

kommentarer skal tas hensyn til.
En del løse tråder og hvite flekker
har vært etterlatt på veien, og dette
skal kompletteres. Så gjenstår meto-
dekapittel, overganger og avslutning,
pluss mye detaljarbeid med noter,
korrektur etc. Dette kan fort ta noen
måneder.

Fra august er jeg gått inn i en 80%
stilling på Rudolf Steiner-høyskolen i
Oslo. Halvparten av stillingen fram til
jul er satt av til ferdigstillelse av pro-
sjektet, et tilbud fra høyskolen som
jeg er svært takknemlig for. Noe av
årsaken til at jeg ligger litt etter tids-
skjema, er at jeg har tatt i mot de

utfordringer som er kommet under-
veis om å bidra med noe fra arbeidet.
Jeg har holdt en del foredrag, og har
skrevet til sammen 10 artikler. 7 av
disse er blitt trykket, en av dem på
engelsk og tysk, en på tysk og resten
på norsk. Den siste artikkelen som
het ”Jean Marc Gaspard Itard og Den
ville fra Aveyron – Et spesialpedago-
gisk pilotprosjekt fra 1801 til 1806” er
bygget på tema fra hovedoppgaven
min, og kommer i en artikkelsamling
som vil bli gitt ut på Institutt for spe-
sialpedagogikk i Oslo i løpet av 
nærmeste fremtid.

I tilbakeblikk ser jeg at jeg i stor
grad har holdt meg til spørsmålsstil-
lingene og strukturen som jeg hadde
satt opp i prosjektbeskrivelsen.
Arbeidet består for det første av en
undersøkelse innenfor det jeg har kalt
spesialpedagogisk idéhistorie, og
handler om hvordan den antroposo-
fiske helsepedagogikken vokste fram
på bakgrunn av impulsene fra
Steiners helsepedagogiske kurs
innenfor et mellomeuropeisk pioner-
miljø fra 1924 av. Kapitlene her gir en
konsentrert gjennomgang av Steiners
liv og verk med fokus på elementer
som har hatt betydning for helsepe-
dagogikken. Viktig her er blant annet
reinkarnasjonsideen, Waldorfpedago-
gikken, den antroposofiske medisinen
og ungdomsbevegelsen.

Annerledes pedagogikk for 
annerledes mennesker
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Dernest behandles bakgrunnen for
helsepedagogisk kurs både historisk
og idémessig. Presentasjonen av den
allmenne helsepedagogikken og bar-
nepsykiatrien rundt århundreskiftet
står sentralt, og danner et viktig bak-
teppe for å forstå Steiners helsepe-
dagogiske kurs. Hva er unikt for hans
impuls? Hva er tidstypisk? Dernest
følger en skildring av hvordan en
framfor alt kulturell praksis oppstod
og utviklet seg i de første pioner-
hjemmene, parallelt med framveksten
av den rasehygieniske tenkningen
som ble styrende for Hitlers katastro-
fale ”sosialpolitikk” fra 1933 av. De
antroposofiske institusjonens kamp
for å overleve under det tredje riket
behandles.

Utbredelsen av den antroposofiske
heilpedagogikken blant annet til Järna
og Skottland som følge av forholdene i
Mellom-Europa er neste tema. Ett
kapittel er viet Karl König og Camphill.

Andre del av arbeidet behandler
den antroposofiske helsepedagogik-
ken i Norge. Først hvordan antropo-
sofien og Steinerpedagogikken kom
til landet, dernest hvordan helsepe-
dagogikken og sosialterapien eta-
blerte seg, grovt sett i fire etapper.
Det startet da Solveig Nagell eta-
blerte det første antroposofiske hjem-
met på Toten i 1938. Så følger en
beskrivelse av Karl Königs besøk i
Norge på 1950-tallet og etableringen
av Helgeseter ved Bergen.

Oppstarten av Vidaråsen og utvik-
lingen av landsbybevegelsen i Norge
fra slutten av 1960-tallet av er neste
tema. Til sist behandles de antropo-
sofiske tiltakene i forhold til den
såkalte ansvarsreformen i 1991.
Studien gjøres med bakgrunn i en
fremstilling av den allmenne fagutvik-
lingen og omsorgspolitikken i Norge.

Blant problemstillingene som disku-
teres på bakgrunn av den skisserte
historien, er samspillet med de faglige
og sosialpolitiske omgivelsene. Når
var antroposofene avantgarde? Når
står man i fare for å bli akterutseilt?
Den antroposofiske helsepedagogik-
ken vokste fram i Tyskland under et
ytre press som tvang bevegelsen inn 
i en isolasjon i forhold til omgivelsene.
Hvilke konsekvenser har det hatt?
Rudolf Steiners helsepedagogiske
kurs var tvers gjennom individsentrert

og behandlingsorientert. Hvordan kan
det ha seg at den antroposofiske hel-
sepedagogikken først og fremst utvik-
let seg til en bevegelse som har felles-
skap og kultur som sitt varemerke?
Hvordan er forholdet mellom de grunn-
leggende ideene, og tradisjonene som
har oppstått underveis? Hva er en
fleksibel idé, hva er tidsavhengig
modell? 

Målet for arbeidet må være å 
synliggjøre den antroposofiske helse-
pedagogikken, og dernest la noen
problemstillinger komme til syne som
forhåpentligvis vil være interessante
å diskutere, ikke bare innad blant
antroposofene, men også i møtet
med det akademiske fagmiljøet.
Doktordisputasen vil gi en slik an-
ledning. n n n
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Det internasjonale samarbeidet om
utdanning i helsepedagogikk og
sosialterapi kom inn i en ny fase
fra midten av 90-tallet.

Tekst PETTER HOLM
Foto JAN BANG

På initiativ fra Nordisk Forbund ble
det arrangert et møte i Hamburg med
seminarledere fra flere europeiske
land. Man ble enige om å søke pro-
sjektmidler fra EUs støtteprogram for
utvikling av yrkesutdanning –
Leonardo da Vinci. 12 partnere fra 7
land sto bak søknaden, deriblant
Nordisk Forbund, Helgeseter, Marjatta
og LSF (Svenska Förbundet för
Läkepedagogikk och Socialterapi).

Prosjektet fikk støtte og resulterte i
en internasjonal Håndbok for utdan-
ning i helsepedagogikk og sosialterapi
på antroposofisk grunnlag. Denne
foreligger nå på flere språk, bl.a. i
svensk oversettelse.

I tilknytning til Leonardo-prosjektet
ble det arrangert årlige konferanser i
Kassel, Tyskland. Denne konferansen
ble i år arrangert for tiende året på rad
og samlet seminarledere fra mer enn
40 seminarer i 23 land. Det er etablert
et arbeidsutvalg – Utdannelsesrådet –
som nå består av 9 personer.

Under evalueringen av det første
Leonardo-prosjektet kom det frem
ønsker om en videreutdanning av
seminarlærere i vår spesielle meto-
dikk – den triale modell – som kom-

binerer teori og praktisk opplæring
med kunstneriske fag og øvelser.
Etter et par års forarbeid fikk vi også
gjennomslag i EU for vårt nye pro-
sjekt som vi har kalt CESTE-Net
(Curative Education and Social
Therapy in Europe – Network).
Prosjektet støttes av 27 partnere /
organisasjoner: Seminarer og prak-
sisvirksomheter, profesjonsforbund,
landsby- og levefellesskaper, forel-
dreforeninger, en fagforening, et
forskningsinstitutt og et universitet.
Partnerne kommer fra 15 forskjellige
land: Sverige, Danmark, Finland,
Norge, Storbritannia, Holland, Tysk-
land, Frankrike, Portugal, Italia,
Estland, Tsjekkia, Romania, Russ-
land og Sveits.

Samtidig har det også lykkes
Utdannelsesrådet, i samarbeid med
det russiske forbundet å finne finansi-
ering for et lignende tiltak innenfor
det russiske språkområde, det såkal-
te KRUG-prosjektet for videreutdan-
ning av 35 seminarlærere fra Kirgi-
stan, Russland, Ukraina og Georgia.

Fortsetter på side 12

Rapport fra 
Leonardo 2– 
prosjektet
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Vårt arbeid innenfor helsepeda-
gogikk og sosialterapi blir mer 
og mer avhengig av offentlig lov-
givning og samfunnets utvikling.

Tekst MI RIEBER
Foto JAN BANG

Derfor blir det stadig viktigere at våre
steder utvikler kompetanse, kreati-
vitet og fremsynthet. Et bidrag til
dette er den skandinaviske veileder-
utdannelsen.

Initiativtagerne var Lisbet Kolmos,
Danmark, Mikaela Stenius, Sverige,
Martin Gull, Finnland, Petter Holm og
Mi Rieber fra Norge. Nordisk Forbund
for Helsepedagogikk og Sosialterapi
er initiativets øverste ansvarlige og
"høye beskytter". Seminaret består av
5 blokker med følgende temaer:

1) Biografi – Järna i Sverige.

2) Veiledning – Marjatta i Danmark.

3) Personlig og sosial kompetanse
– Sylviakotti i Finland.

4) Arbeidsplassen som arena 
for læring – Bergen.

5) Forskning i eget arbeide 
– Marjatta i Danmark.

Mellom blokkene er det oppgaver i
forhold til temaene. Ved å forflytte
blokkene, bygges det nettverk
mellom landene, og vi kan dra nytte
av de forskjellige lands kompetanse.
Det har vist seg å være meget verdi-
fullt.

Det er medarbeidere med solid 
bakgrunn, som her får mulighet til å
fordype seg faglig, og lære å gi dette
videre til seminarister og nye medar-
beidere. Denne utdannelsen er ment å
bidra til å heve personlig kompetanse,
selvtillit og interesse, og å gi stedene
en faglig, bærende utvikling.

Vi fikk gode tilbakemeldinger fra
det første kurset, deltagerne følte seg
klare til å ta fatt på arbeidet på en ny
og kreativ måte. Men når nu disse
menneskene kommer hjem til sine
steder, er det viktig at de ikke bare
glir inn i gamle rutiner, men får bruke
det de har lært og brenner for. I
arbeidet med utdannelse generelt,
ser vi viktigheten av gode veiledere,
og god kvalitet i arbeidet på stedene,
det er jo her forbildene ligger! 

Vi håper på et nytt kurs når det er
nok deltagere. Dette vil gi et positivt
bidrag til vårt fremtidige arbeide.

Dette gjennomføres parallelt med
Ceste-Net prosjektet og vil få stor
betydning for seminararbeidet i disse
landene.

Det EU-finansierte CESTE-Net-
prosjektet startet opp 1. oktober 2005.
Nordisk Forbund er koordinator for
prosjektet og blir representert ved
prosjektleder Petter Holm, Helsepe-
dagogisk Seminar, Bergen Norge.
Sammenfattende kan vi si at prosjek-
tet utvikler seg som planlagt og med
noe nær 100% oppslutning fra part-
nerne og de deltagende seminar-
lærere. I skrivende stund (sept. 2006)
er vi kommet halvveis. Det har vært
holdt 2 blokk-uker av i alt 4, en uke i
Praha og en uke i Järna, for videre-
utdanning av seminarlærere (teori-
lærere, praksisveiledere og kunstnere
– til sammen 34 fra 15 land). Samtlige
arbeider med individuelle prosjekter
for utvikling av den triale metoden, 
i sine institusjoner og seminarer.

Den internasjonale konferansen i
Kassel ble i år (mai 2006) i sin helhet
viet til prosjektet. I arbeidsgrupper
ble det gitt eksempler på bruken av
den triale metoden, og fra arbeidet
med oppbyggingen av det interna-
sjonale nettverket av seminarer.
Et viktig skritt er prosedyren for 
anerkjennelse av seminarer innenfor
den Medisinske seksjonen ved
Goetheanum. Vårdinge og Järna-
seminaret var blant de 6 første 
som mottok denne anerkjennelsen.

I Kassel ble det også informert om
utviklingstrender på utdanningsområ-
det (ved Dr. Brater, GAB) og fra forsk-
ning på vårt fagområde ved Prof. John
Swinton, Aberdeen University. Flere
større organisasjoner – som også er
partnere – var representert på konfe-
ransen: Det europeiske Waldorfskole-
forbundet, Det statlige forskningsinsti-
tutt for handikappede i Romania og
det tyske foreldreforbundet.

Prosjektlederen vil senere på 
høsten 2006 forfatte en interimrapport
om utviklingen av prosjektet for
Kommisjonen i Brussel. Denne vil
samtidig bli sendt til landssekretæ-
rene i Nordisk Forbund.

Den skandinaviske 
veilederutdannelsen
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…som gir pedagogisk og sosialfaglig kompetanse
for arbeid med mennesker med spesielle behov,
funksjons- og atferdsavvik.

GENERELL INFORMASJON
Den helsepedagogiske og sosialterapeutiske utdannelse
i Norge bygger på forskning og pedagogiske ideer ut-
viklet av Rudolf Steiner (antroposofi). Utdannelsen ble
fra og med høsten 1998 organisert som et felles norsk
samarbeid. 9 sosialterapeutiske virksomheter, 3 helse-
pedagogiske skoler og to seminarer samarbeider.
En koordinator/sekretær er ansatt i full stilling. Vi mottar
ikke offentlige tilskudd, utdanningen finansieres i sin 
helhet av virksomhetene, kursavgift, gaver og medar-
beideres egeninnsats.

ORGANISERING 
Samlinger på landsbasis og lokal oppfølging.
Utdanningen er 3-årig og er organisert med felles uke-

samlinger på landsbasis. Kursstedet veksler mellom de
ulike virksomheter. Mellom samlingene blir temaene 
fulgt opp lokalt, med seminar-/studiearbeid, oppgaver 
og veiledning. Denne delen av undervisningen blir 
organisert på forskjellig måte av de enkelte virksom-
heter/utdanningssteder – enten i form av en studiedag
hver uke eller som enkelttimer, helgeseminar, studie-
arbeid osv. Innholdsmessig følges den samme plan.

INTERNASJONAL SAMMENHENG
Helsepedagogikk og sosialterapi på antroposofisk
grunnlag er i dag spredt over hele verden.
Det eksisterer mer enn 500 forskjellige virksomheter i
ca. 50 land. Det er bygget opp et internasjonalt nettverk
med senter i Høyskolen Goetheanum i Dornach, Sveits.
Helsepedagogikk og sosialterapi er en avdeling av den
medisinske seksjon ved høyskolen.

PÅMELDING
Nærmere opplysninger ved henvendelse til koordinator
Petter Holm, Helsepedagogisk og Sosialterapeutisk
Seminar, Fosswinckelsgt. 18, 5007 Bergen, 
telefon 55 31 50 10, eller ta kontakt med studieveileder
i virksomheten.

Et utdanningstilbud på 
antroposofisk grunnlag...

Treårig grunnutdanning i 
helsepedagogikk og 
sosialterapi 2007-2010

Foto: Jan Bang
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Fredag den 17. november dro jeg,
Dag og Hanna til Vidaråsen
Landsby for å delta på et møte.
Det skulle vise seg å være et
annerledes møte enn jeg hadde
forventet meg at det skulle være.

Tekst MARI KRISTIANSEN
Foto DAG BALAVOINE

Om ettermiddagen kom vi fram etter
at vi hadde reist med fly fra Trond-
heim til Torp. Vi fant fram til sengene
våre og hadde god tid før selve møtet
skulle begynne. Om kvelden møttes
alle sammen som var kommet for å
delta på representantskapsmøtet i
Kristofferhallen.

Vi ble ønsket velkommen av
Jørgen. Så kom Verena med klokkene
sine og hun dirigerte klokkekor med
beboere og medarbeidere. Svein
Berglund åpnet møtet. Det var mange
bord som var satt opp i midten av for-
samlingssalen. Før vi satte oss ved
bordene, ble vi presentert for et grup-
pearbeid vi skulle gjøre sammen. Det
var Ena som ledet gruppearbeidet.

Vi gikk og satte oss fem og fem
ved bordene. Bordene hadde duker
som vi kunne tegne og skrive på. Det
var fargerike tusjer blant lysestaker

og blomster. Her måtte vi først pre-
sentere oss for hverandre, dvs. hva vi
heter, hvor vi kommer fra og hva vi
bruker å gjøre om hverdagene. Etter
at vi hadde presentert oss, så vi på
oppgaven vi hadde fått. Det dreide
seg om tid, og om bruk av og forhold
til tiden. Før vi ble ferdige hadde vi
funnet en vert/vertinne som skulle
sitte igjen ved bordet etter at vi byttet
plasser. Og da skulle han/henne for-
telle om det vi hadde snakket om.
Tidsgrensen var 20 minutter før alle
måtte skifte bord. Etter det var blitt
gjort, byttet vi tilbake til den gamle
gruppen, og da snakket vi alle sam-
men om hva vi hadde hørt. Det ble
en pause med forfriskninger, og de
som ville kunne gå etterpå.

På lørdagen møttes vi i Kristoffer-
hallen etter frokosten, og vi startet
dagen med å synge. Etterpå begynte
vi med et nytt gruppearbeid, og
Adrian Bowden forklarte hva vi skulle
gjøre. Da skulle vi finne oss en part-
ner, og den ene måtte være blind og
den andre fører. Da måtte alle føre
de blinde bortover gulvet, opp trapper
eller hvor en ville gå hen. Den blinde
så jo selvfølgelig ikke noe, så den
måtte føle og kjenne etter tegnene
fra føreren. Det var en som førte en
blind oppover ei trapp, og den blinde
gikk ikke, men sprang, og det gikk
bra uten snubling! Det var litt vanske-

lig synes jeg, men det gikk bra fordi
jeg stolte på den som førte meg og
jeg gikk i blinde framover. Så klinget
det i ei bjelle, og de blinde ble stå-
ende, og måtte få en ny partner. Da
viste jeg ikke hvem det var, men jeg
fulgte etter tegnene og noen ganger
ble jeg ført opp og ned trapper, men
jeg snublet ikke og det gikk bra. Da
jeg skulle føre, gikk det mye lettere
fordi da så jeg. Jeg måtte passe på
så at den blinde oppfattet mine tegn
rett, og førte den veien jeg ville gå.

Vi fortsatte med å bytte blinde og
førere, og bjellen ringte stadig vekk.
Da bjellen klinget for siste gang, fikk
alle åpne øynene sine og de så hvem
som hadde ført dem og for mange
var det en overraskelse. Så dette var
en veldig morsom gruppeaktivitet
synes jeg. Etter gruppearbeidet fikk
vi da en velfortjent pause.

Så ble alle delt opp i 1-6 grupper.
Da fikk vi en setning som vi måtte
arbeide med og diskutere. Etter vi var
ferdige, samlet vi oss igjen og snak-
ket kort om hva vi hadde funnet ut.
Senere fortalte de som hadde vært
med på Julia Wolfsons seminar noe
om det, og Julia avsluttet møtet med
å holde en lang og kjedelig tale på
engelsk. (Det virket i alle fall sånn for
meg, for det var vanskelig å forstå
hva hun sa og snakket om.) 

Mitt første representantskapsmøte
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Etter middag og en liten pause
kom vi tilbake til Kristofferhallen, og
da samlet vi oss i en stor sirkel på
gulvet og hadde felles eurytmi. Da
beveget og flyttet vi på oss i spesielle
bevegelser, så det var nesten som en
dans, samtidig som det er en form for
meditasjon. Jeg har aldri danset
eurytmi før, så det var morsomt å
erfare, og jeg vil gjerne gjøre det om
igjen engang. Jeg husker fra Latvia
at det er veldig fint å se på når de
danser eurytmi, for de beveger seg i
grasiøse bevegelser med hendene
og resten av kroppen.

Alle som ville, kunne rapportere om
saker som var aktuelle fra stedene.
Dag og Hanna snakket om Fram-
skolen. Kristoffertunet og Jøssåsen
snakket om BRO-byggingen i Russ-
land. Vidaråsen la fram sine planer
om gartneri og urtehage. Etter en
liten pause fortsatte Kristoffertunet og
Jøssåsen igjen med BRO-byggings-
debatten. Angela fra Hogganvik for-
talte at vi ikke skulle ha IPLOS (et
registreringssystem for hjelpebehov),
og Adrian snakket om Internasjonalt
Camphill-Dialog som skal være i
Nederland. Så endte det hele med
vedtektsendringer, som jeg syntes
var litt for tørt å høre på.

Jeg ble veldig rastløs etter all sit-
tinga, så etter at møtet var over for
dagen, så var det godt å gå ut og
strekke på føttene. Jeg har heller ikke
vært på sånt møte før, så da var det
jo selvsagt uvanlig for meg å være
der, og sitte nesten hele tiden. Det
ble avsluttet med sang.

Om kvelden var det minnestund i
Andreasbygget, men jeg kom meg
dessverre ikke dit for glidelåsen på
støvletten min gikk i stykker. I stedet
for å gå dit, satt jeg og plagdes med
å fikse den, for jeg kunne jo ikke gå
ut uten fottøy på meg! Jeg fikk høre
at det var en veldig fin kveld der alle
kunne tenne lys for de som var gått
bort.

På søndagen startet dagen med
handling i Andreasbygget for de som
ville gå før vi spiste frokost. Etterpå
gikk vi til Kristofferhallen. Da snakket
Jan Bang om seminarsenteret på
Solborg som må vedlikeholdes (eller

rives) snarest mulig, fordi det er vel-
dig gammelt, så han synes at taket
egner seg bedre for et museum enn
på et hus. Nils Erik fra Solborg for-
talte om sin utdannelse for lands-
byboere med hjelp fra Jan Bang.
Så snakket Vidar Sem fra NRK P1 
og Yael fra Solborg om introduksjons-
kurset hun hadde vært med på.

Etter en liten pause ble det fortalt
om Vallersund Gårds 25 års jubileum
og alle ble invitert til å komme på
”åpen dag”. Karen fra Solborg fortalte
at Solborg har 30 års jubileum neste
år, så da vil det bli en form for marke-
ring. Det ble avtalt om datoer til neste
møte, og de som ville kunne snakke
om noe kort og møtet ble avsluttet.

Før pausen dro de fleste av repre-
sentantskapsmedlemmene, så det
ble litt tommere i salen etter at de
gikk. Så ble det middag for de som
ennå ikke hadde reist, og litt senere
satt jeg, Hanna og Dag på med
Ruben fra Vidaråsen som kjørte oss
til Oslo. Vi var der litt, før jeg og Dag
sa ”ha det” til Hanna som ble igjen i
Oslo for noen dager. Vi reiste hjem-
over sammen og kom oss tilbake til
Vallersund Gård, veldig sent!

Jeg synes at møtet har vært mye
mer enn mine forventninger. Jeg
tenkte at det kanskje ville være for
kjedelig, men jeg ville jo være med å
se hvordan møtet var og det viste
seg å være litt morsomt og interes-
sant selv om det noen ganger også
ble litt langdrygt og kjedelig. Så jeg
synes at det er godt at møtet endelig
ble over, det var veldig tøft å være
inne på møte når det var så fint vær
ute og jeg hadde så lyst til å være
ute og gå tur.

Jeg likte godt å være med på
eurytmien, være med på gruppear-
beidene og høre på saker (som ikke
var alt for kjedelige), og så sang vi
også litt. Utenom møtene ble det ikke
gjort så mye mer enn å spise, sove
og gå noen små turer. Ellers fra fre-
dag ettermiddag til søndag formiddag
satt vi bare på møter. Det var veldig
fint å være i Vidaråsen landsby, selv
om jeg følte at jeg var litt utenfor.
Vi så jo ikke selve livet i landsbyen
for vi var jo inne på møte alle

Mennesket – 
en markedsvare
Av en gruppe bekymrete 
medarbeidere 

Fra 1. januar 2005 ble alle 
landets kommuner pålagt å ta 
i bruk registreringssystemet
IPLOS ) (Individbasert Pleie- 
og Omsorgsstatistikk) som er
utgangspunkt for tildeling av
hjelp. IPLOS skal inngå som 
en del av pleie- og omsorgs-
tjenestens dokumentasjons- og
saksbehandlingsverktøy i Norge.

Camphill-Landsbystiftelsen i
Norge, (som gir et helhetlig bo-
og arbeidstilbud for mennesker
med særlige omsorgsbehov), 
stiller seg, i likhet med mange
brukerorganisasjoner, kritisk til
IPLOS, og mener at IPLOS-
registreringen er invaderende, og
krenker menneskets rett til privat-
liv. Vi stiller oss også tvilende til
om spørsmålene man faktisk stil-
ler er relevante og nødvendige for
de tjenester det søkes om. Vi stil-
ler oss også spørrende til hvor-
vidt systemet faktisk bidrar til at
brukerne får den hjelpen de har
behov for. Vi frykter dessuten at
IPLOS-registreringen kan virke
mot sin hensikt, fordi en del men-
nesker kan vegre seg mot å søke
tjenester de har behov for, og
rettsmessig har krav på.

Etter et slikt system kan det 
nå foretas konkrete målinger av
kvalitet, og forutsetningene ligger
til rette for konkurranseutsetting
og anbud.

Camphill-Landsbystiftelsen i
Norge mener på bakgrunn av
dette at registreringen må stop-
pes. Landsbystiftelsen kan ikke
støtte et system som gjør men-
nesket til en markedsvare.
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Dialogos ble stiftet sommeren 2005,
og er en forening som har som for-
mål å bidra til et mer menneskelig
og miljøbevisst samfunn, inspirert
av ideene om sosial tregrening.

Tekst DIALOGOS

De mest sentrale aktivitetene i Dia-
logos har vært å utføre administrative
oppgaver for Camphill i Norge.
Hovedsakelig har dette vært knyttet 
til Camphills nye pensjonsordning, 
formidling av unge voluntører til de for-
skjellige stedene og diverse fellesopp-
gaver. I det siste har også Dialogos
begynt å ta over distribusjonen av
Landsbyliv. Dialogos er kontoradresse
for Camphill Landsbystiftelsen i Norge.

Dialogos sekretariat holder til i
lokaler som leies av Cultura Bank, og
det er her de fleste aktivitetene fore-
går. Daglig leder er Adrian Bowden,
Terje Sparby utfører diverse sekretær-
oppgaver, mens Svein Berglund er til-
knyttet Dialogos som konsulent. Svein
har også ledet en idékrets som har tatt
opp spørsmål som kan relateres til
ideene om sosial tregrening. Blant
annet har ”den sosiale økonomi” blitt
tatt opp, et tema som har blitt aktuelt
gjennom en sterk fremvekst i EU-land
av organisasjoner som driver nærings-
virksomhet, men verken er statlige
eller drives ut fra profitthensyn. Den
sosiale økonomi kjennetegnes ved at
ideelle og sosiale formål ligger til
grunn for driften.

På lengre sikt ønsker Dialogos å
realisere sitt formål gjennom aktivi-
teter slik som forskningsprosjekter,
publikasjoner, seminarer, konferanser
og informasjonsarbeid. Et skritt i
denne retningen er allerede blitt gjort,
gjennom et forskningsprosjekt som
behandler antroposofiens vitenskape-
lighet, et tema som har vært debattert
i det antroposofiske miljøet i Norge
den siste tiden.

I tillegg til de administrative oppga-
vene som utføres for Camphill, er
også Dialogos sekretariat for Rudolf
Steinerstiftelsen og Nicanor Perlas
Støttefond. Alt i alt altså aktivitetene på
Dialogos en stor spennvidde, og har
blitt et møtested for teori og praksis.

Styret i Dialogos består av Svein
Berglund (leder), Regine Andersen
(nestleder), Maria Bjune og Adrian
Bowden (vara).

På Dialogos’ hjemmeside finnes
det blant annet noen artikler om
arbeiderstyrte virksomheter og 
samfunnets fellesoppgaver. n n n

DIALOGOS – Ressurssenter 
for Sivilie Initiativer 
Holbergs pl. 4, N-0166 Oslo
Epost: post@dialogos.oslo.no
Tlf.: +47 21 69 77 70
Fax:+47 21 69 77 75
www.dialogos.oslo.no

Landsbystiftelsen har gått 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 endags-seminar rundt
temaet ”Økt bosetting, økologisk
stedsutvikling”. Seminaret er 
fredag 16. mars, i Oslo.

Tekst JAN BANG

Målgruppen er politikere, rådmenn og
etatsjefer, fagengasjerte og pressen.

Hensikten er å:

• Fokusere på livsstilsflytternes 
behov: Økologisk stedsutvikling 
som virkemiddel for å øke tilflyttingen
til distriktene.

• Identifisere flaskehalser og presen-
tere modeller for å legge til rette 
for økologisk fokuserte bomiljøer.

• Å informere om fordeler med øko-
logisk bomiljø, økosamfunn, og 
økologiske landsbyer.

• Å skape nettverk mellom interes-
senter og ulike organisasjoner 
som arbeider med like mål.

Forskere, ordførere, arkitekter, (øko)-
livsstilseksperter, finansinstitusjoner,
og statlige etater vil presentere, dis-
kutere og debattere følgende:

• Resultater fra forprosjektet ”Bomiljø
i landbruksområder”.

• Livsstilsbruket – ny politikk 
for framtidsbygda.

• Økomiljø som positivt faktor i 
kommunen.

• Presentasjon av økologiske 
tun- og energiløsninger.

• Utfordringer og løsninger:
Reguleringsplaner, avløp, organi-
sasjonsformer og finansiering.

• Økosamfunn som internasjonal 
bevegelse.

Ferdig program og opplysninger skal
legges ut på www.okosamfunn.no

Interesse meldes til Torge Øverli, 
styreleder i Stiftelsen Norske
Økosamfunn, torge@ekvilibrium.com 

Vi skal i tillegg sende programmet til
organisasjoner og kommuner i hele
Norge. n n n

Vel møtt!
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I år var Corinna og jeg på ferie i
England. Vi besøkte selvfølgelig
metropolen London, men også de
storslagne landskapene i Sørvest-
England, bl.a. St. Michaels Mount
på Mikkelsmessdagen, Tintagel og
Glastonbury der kong Arthur har
levd.

Tekst og foto DAG BALAVOINE

Men vi benyttet også sjansen til å
gjøre en liten ”Camphill-safari”! Og
dette er noe jeg anbefaler alle som 
er interessert i landsbyer å gjøre.
Det er så mye interessant, fint, flott,
inspirerende og ikke minst lærerikt å
se i Camphill-landsbyer og skoler i
England. Og de ligger nesten overalt
i landet.

Først var vi i landsbyen Milton
Keynes. Der ble vi spesielt imponert
over en landsbyrestaurant som de
hadde. Der tok landsbyboerne imot
ordre, serverte ved bordene og drev
spisestedet. For meg som er interes-
sert i å bygge opp Framskolen på
Vallersund Gård for unge landsbybo-
ere, var det spesielt viktig å besøke

steder som gir
tilbud til unge
mennesker.
Vi var på 
The Hatch i

Thornbury. Der lager
de bl.a. fine ting i verkstedene sine.

Så besøkte jeg Ruskin Mill, et
arbeid med unge hjelpetrengende
som er oppstått som et fruktbart
møte mellom Steinerskolebevegelsen
og Camphill. Her gir de utdannelse til
unge mennesker ved helt enkle, jord-
nære, opprinnelige og gjennomskue-
lige metoder. I smia si brukte de til og
med kull som de hadde laget selv.
Snekkerverkstedet var ute i det fri
med maskiner og redskap som blir
drevet av elven. I pottemakeriet
hadde de gravet opp all leiren fra
jorda selv.

Sør for London ligger The Mount,
som opprinnelig var et gammelt 
kloster med St. Mikael på toppen av
hovedbygningen. Hele stedet ligger i
en fantastisk hage med store sequoia-
trær som engang var importert fra
Amerika. Nå er det et stort college for
unge landsbyboere. De la stor vekt 
på det man kunne lære seg i verk-
stedene, og de har fine arbeidsbøker
som beskriver hva de gjør og har
gjort. Her traff jeg mange glade elever.

Jeg håper å kunne komme tilbake
igjen til England og Skottland for en
lengre Camphill-safari ved en senere
anledning. n n n

”Camphill-safari” i England
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Dornach 3.-5. oktober 2006

Tekst METTE BRUN
Foto JAN BANG

Dette rådet består av 1-5 represen-
tanter fra hvert av de 35 medlemslan-
dene, i tillegg til representanter fra ca.
7 forskjellige arbeidsfelt, f.eks utdan-
ning. Ikke alle landene har mulighet til
å sende en representant, og de fær-
reste landene sender alle sine repre-
sentanter, jeg tror vi i år var i overkant
av 50 deltakere. På dette møtet skulle
jeg være Norges representant for før-
ste gang. Norge har to representanter,
men i år var det bare jeg som hadde
mulighet til å reise. Spenningen for-
bundet med møtet var stor. Jeg følte
at jeg ikke helt visste hva jeg gikk til, 
i tillegg er jeg ikke så veldig god i
tysk. Til min store glede var mennes-
kene jeg møtte usedvanlig varme og
imøtekommende og jeg opplevde at
det ble gitt rom for at hver enkelt
kunne få gi sitt bidrag til helheten.

Årets tema var: ”Spørsmål om sam-
funnsdannelse.” (Questions of com-
munity building) og var sprunget ut fra
fjorårets som var ”Offentlighet og
indre kjerne”. For å kunne gå ut i det
offentlige rom er det viktig at en har
en sterk indre kjerne. Hvordan skaper
man virksomheter som har en sterk

indre kjerne? Dette temaet ble tatt
opp og belyst i plenum og i mindre
grupper.

Det er mange momenter som spiller
inn i dannelsen av et fellesskap. Det
er viktig at en har et felles mål, at en
ser hverandre og at alle får komme
frem med sine kvaliteter.

Det er en polaritet mellom de for-
skjellige individenes jeg og fellesska-
pet. Alle er nødt til å ofre noe av sitt
jeg i fellesskapet. En må også ha
bevissthet om samspillet en har med
høyere vesener som er der og gjerne
er medskapende i vårt daglige virke.

Noe av det jeg selv er blitt gående å
tenke på i etterkant, er dette med
møtene, det å møte hverandre. Ofte er
det slik at vi unngår konfrontasjoner,
men ved det unngår vi nettopp unike
muligheter til å møtes! I løpet av møtet
ble det sagt at mulighetene til øvelse
er uttallige i våre virksomheter.

I min gruppe gjorde vi forskjellige
øvelser. Vi sto i en sirkel og så skulle
vi se oss ut et punkt på den andre
siden av rommet for så å gå til dette
punktet. Dette gjorde vi flere ganger
på forskjellige måter. Vi begynte med
å skulle gå måltettet rett frem. Dette
førte til mange interessante møter, en
måtte se hverandre. Så skulle vi gå
tvers over rommet igjen, men denne

gangen skulle vi vike når vi kom til
midten, som en type rundkjøring.
Dette fungerte utmerket og gikk nok
raskere enn det første forsøket. Her
også så vi hverandre, men kanskje
mer som gruppe?

En annen øvelse vi gjorde var en
hvor vi sto i sirkel og gikk mot hveran-
dre til vi sto skulder ved skulder. Da
skulle vi alle lene oss litt fremover, og
vi opplevde da at ingen av oss kunne
falle, vi støttet hverandre! En sterk
opplevelse! 

Ut over møtets hovedtema hadde 
vi også et punkt hvor vi skulle se på 
og eventuelt godkjenne ”Ledebilde og
arbeidsmåte” (Key themes and met-
hods of working) for Helsepedagogisk
og sosialterapeutisk råd. Dette var et
arbeid som gruppen hadde arbeidet
med tidligere og som nå ble lagt frem
for godkjenning. Disse ledebildene og
arbeidsbeskrivelsen, beskrivelsen av
hele organisasjonen for det internasjo-
nale arbeidet, er ment både å skulle
brukes internt og kunne gis ut til det
offentlige som en presentasjon av
hvem vi er og hvordan vi arbeider.
Etter en gjennomgang hvor det ble
gjort mindre endringer ble dokumentet
godkjent! Det opplevdes som en stor
begivenhet.

Som nevnt innledningsvis var det
med representanter fra 35 land, det
ga møtet en kvalitet som det er van-
skelig å uttrykke. Det var folk fra alle
verdenshjørner, og vi fikk høre om 
hvilke utfordringer som fantes rundt
omkring. I forhold til virksomheter i
Latin-Amerika eller Russland er det
vanskelig å sitte i Norge og si vi har
økonomiske problemer, men det har vi
jo? I år var Latin-Amerika relativt godt
representert, det ga en fin stemning til
hele møtet, de har helt andre kvalite-
ter enn vi nordboere, de utstråler mye
varme og livsglede.

Inntrykkene fra dette, vel to dager
lange møtet, var mange og spen-
nende og jeg er veldig glad for at jeg
fikk lov til å delta. n n n

Inntrykk fra internasjonalt rådsmøte
for helsepedagogikk og sosialterapi
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Nordiskt
Midsommar-
möte 2007
25. – 30. juni 
i Ytterjärnas Kulturhus

För varandra – i världen

En kulturvecka för boende och
socialterapeuter från hela Norden

Att genom form, färg, ord, ton
och rörelse uppleva vad vi som
människor betyder för varandra
och vad vi kan ge världen – detta
är temat för det tredje Nordiska
Midsommarmötet.

Det ”sociala allkonstverket”
kommer att innehålla föredrag,
musik, Johannisspelet, utflykter,
dans och många möten som 
vidgar och berikar vår egen värld
och skapar ett nätverk av män-
niskor i våra nordiska länder.

ARRANGÖR:
Nordiska Förbundet för läke-
pedagogik och socialterapi.

Det er tidlig morgen i Khayelitsha
township, 20 kilometer utenfor
byen Cape Town – og dette kunne
ha vært en av tusen andre like
plasser hvor som helst i Sør-Afrika.

Tekst og foto ENA ULVUND

Her bor mange mennesker i hus som
er presset så tett sammen at sett
ovenifra ligner det en skog av bølge-
blikk. Shacks er navnet på disse
husene. Det er vår, og innimellom
shacksene kan jeg av og til se en
liten blomst lyse i gule og hvite far-
ger. En liten gruppe av tynne kuer og
geiter "gresser" seg langsomt langs
den tørre hullete grusveien med noen
skrikende gutter og møkkete bikkjer
etter seg.

Selv om dagen bare så vidt er
begynt å gry, er kvinnene allerede i
gang med bøtter full av såpe og
vann. De vasker klær mens de snak-
ker med hverandre. Det er, som disse
kvinnene vasker ut den morkne lukt
av vinterens regn og hilser velkom-
men til sol og varme.

Det er aldri rolig i Khayelitsha, hel-
ler ikke i dag. I utkanten, hvor veiene
er større, er det allerede en endeløs
kø av minibusser, biler og taxi.

Stålcontainere, som har blitt laget
om til forretninger uten vinduer, er
satt opp langs de større veiene. Her
er det mulig å få orden på dread-
locks, trendy frisyre, hårforlengelse
og farging og ikke minst, det aller 
viktigste, nemlig kaffen med tilhø-
rende nyheter om hva som skjer her
og der og med hvem. En kjøpmann
som selger sukker, grøt, godteri og
noen trøtte frukter. En bildelbutikk
som selger løse deler, ting og tang,
og en gammel mann som hamrer løs
på noe som en gang har tilhørt en
bil. Over alt henger der en eim av
mat og råtten søppel.

De fleste folk som bor her har ikke
råd til noe som helst, men likevel 
prøver de fleste at leve et verdig liv
for seg selv og sin familie. Felles-
skapsfølelsen er meget sterk. Naboer
støtter hverandre, og de skaper felles
forum for å klare hverdagsproble-
mene i akkurat deres område.

Men under denne vibrerende over-
flate av livet i Khayelitsha finnes det
kriminalitet, narkomiljø og ikke minst
diverse gjenger.

Fortsetter på side 20

Reisen til Sør-Afrika
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For barn som vokser opp i denne
form for fellesskap, er det alltid en
fare for at de ser en mulighet å
komme seg ut av fattigdommen ved
at melde seg inn i disse gjengene. I
fellesskaper hvor de voksne ofte
enten er på jobb eller drikker med
vennene, er det veldig lett for disse
gjengene å tiltrekke seg nye barn
som ser dette som en vei ut. Disse
gjengene lover mat, klær, "arbeid" og
en ny "verdighet" for barn som velger
denne vei.

Mange barn som vokser opp uten
en positiv og moralsk foreldrestøtte
er allerede som tenåringer dypt in-
volvert i diverse former for krimina-
litet. De blir medlemmer av en gjeng.
Kanskje som ledere av en gjeng 
slår de folk i hjel, voldtar, selger nar-
kotika, stjeler og selger biler. Ofte blir
de selv avhengige av alkohol og/eller
narkotika. Andre blir vandaler uten
respekt for noen ting, ofte overbevist
om at alt som har en verdi eller er
nydelig må ødelegges.

The Centre for Creative Education
(CCE), et Waldorf lærerseminar,
begynte å arbeide inne i Khayelitsha
med å undervise ”Educare”-lærere.
( Educare = skoler hvor barn fra en
alder av tre måneder til skolealderen
blir tatt vare på og undervist). En av
grunnprinsippene ved sentret er, at
undervisningen er en måte hvor

menneskets behov blir møtt og ivare-
tatt, og hvor negativ miljøpåvirkning
blir utfordret. Mange barn får gjen-
nom undervisningen bedre mulighet
for et positivt og dynamisk liv, som
fokuserer på moral og sanne men-
neskelige verdier.

Kanskje sentrets største styrke i
Khayelitsha stammer fra prosjektet
som utdanner lærere fra lokalmiljøet
til å undervise i Khayelitsha. I 1992
inviterte en gruppe svarte damer fra
Khayelitsha, Ann Sharmann og Peter
van Alphen (sentrets grunnlegger) til
en samtale med og diskusjon om
Waldorf-utdannelsen. Disse damene

besluttet da at denne dynamiske
form for undervisning kunne være
måten de kunne hjelpe deres felles-
skap å lege deres sår fra apartheidti-
den og fattigdommen. De var enige
om at det å gi barna et annet livs-
grunnlag og andre verdier, også ville
endre Khayelitshas ungdom og der-
med fremtiden.

Mange av kvinnene som deltok på
kursene begynte som barnepassere,
med meget liten selvtillit, til å bli mye
mer enn barnepassere. Konstant
behøvde de å bli støttet opp om og
forsikret i at de kunne bli utdannet
lærere, og at arbeide deres ville hjel-
pe barn til å komme seg ut av fattig-
dom og frigjøre dem til å velge seg 
et liv. Studentene som har blitt i den
4-årige utdannelsen, er folk som har
gitt seg selv et nytt mål med livet:
"Denne utdannelsen gir meg inspira-
sjon til å være en person.” For tiden
er det 80 studenter på denne 4-årige
utdannelsen.

Arbeidet går langsomt fremover.
Problemer møter alle studentene på
deres utdannelsesvei. De kommer fra
mange forskjellige townships omkring
Cape Town. De fleste er svarte afri-
kanske kvinner, noen fargede og noen
muslimer. I det siste er også enkelte
hvite kvinner (afrikanere) blitt delta-
kere. Dette arbeidet som har blitt gjort
her, har bare vært mulig via rikelige
gaver og donasjoner fra forretninger
og forbindelser til andre barnehager,
noen lokale og mange utenlandske.
Townshipstudenter har ingen mulig-
heter å betale selv, de er avhengige
av funds og gaver for at arbeidet kan 
fortsette. Det er 4 ”Educare”-lærere 
på CCE: Maria Msebenzi, Nomvula
Qosha, Zoleka Khutshwa og Eefka
Young. (ovenstående facts er utar-
beidet i samarbeide med sistnevnte).
Lederen av ”Educare”-treningen er
Ann Sharfmann. Denne gruppen av
ildsjeler jobbet jeg sammen med i
hele oktober måned.

Jeg ankom Cape Town flyplass tid-
lig den 28. september og ble møtt av
Ann Sharfmann. Det var varmt og
solen skinte. Jeg ble kjørt til der jeg
skulle bo de neste 5 ukene sammen
med Ann. Samme ettermiddag var
første møte med gruppen. Det var
torsdag og vi skulle planlegge de føl-
gende 4 uker, 1 uke for hvert seminar
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år. Første uke med 1. års studenter:
spikking og toving. Andre uke med 2.
års studenter: toving og nålefilt.
Tredje uke med 3. års studenter:
spikking og toving. Fjerde uke med 3.
og 4. års studenter: Farging av ull og
nålefilting, frie oppgaver.

For meg personlig var dette skjema
bare helt supert. Tenk å ha muligheten
i hele fire uker å vise andre hvor fan-
tastisk det er at kunne skape noe, å
være kreativ, leke og tenke nytt, gå på
oppdagelse i nye materialer, å være
motiverende i form og farge, og ikke
minst: møtet mellom kvinner fra sør og
fra nord - svart - farget - hvit -å være i
stand til å ta imot, å være åpen over-
for hverandre, å lære og være.

På min første dag i Cape Town 
var jeg på besøk i barnehagene i
Khayelitsha hvor CCE har studenter.
Det var også en Steinerskole der med
1. til 7. klasse. Jeg besøkte 6 barne-
hager og 1 skole i 3 forskjellige
townships. Minste barnehage var i en
2-roms hytte med 38 barn og 2 voks-
ne. Den største barnehagen var spe-
sialbygget til formålet (ved økonomisk
hjelp) og hadde 165 barn, 8 ansatte
og en leder. Denne barnehagen og
Steinerskolen var i samme område i
Khayelitsha. Her er det et sterkt
ønske fra områdets beboere at disse
to prosjekter blir vernet om, så her er
det vakt. Allikevel er det blitt både
stjålet og ødelagt ting av og til.

Jeg underviste i et lokale rett ved
Khayelitsha som CCE hadde lov å
bruke uten omkostninger. Undervis-
ningen var fra kl. 9 -15. Mange stu-
denter har lang vei til skolen. Mange
reiste fra deres egen town-ship kl. 6
om morgenen og var først fremme
etter kl. 21. Det var ca 16 studenter i
hver årgang, i alderen 25-48 år. En
hadde en baby på 3 måneder med
seg hver dag, selv om dagsreisen for
mor og barn var på mer enn 4 timer
sammenlagt! 

Jeg hadde alle materialer til under-
visningen med meg fra Norge:
Spikkekniv, filt nåler, ull, farge m.m.
Alle utgifter i forbindelse med min
undervisning i Cape Town og CCE
kommer fra Gullfeberkontoen. (Det er
bankkontoen som mottar alle over-
skudd i forbindelse med julemarked
på betongen og kafeén her på

Vidaråsen). De siste 6 årene har
Gullfeber utbetalt ca. 100.000 kr.
til Botswana og Sør-Afrika.

Hver tirsdag var jeg på seminaret i
Cape Town. En gang fortalte jeg om
Camphill og hvordan det er å bo på
Vidaråsen, om fellesskapet, om
ansvaret og om livet vårt. Her var det
gamle studenter fra CCE og andre
interesserte. Det ble det samtale av,
og ikke minst, flere nye spørsmål. En
annen gang underviste jeg i dukke-
sying. En annen gang ble det spik-
king og toving for elever ved sentret.
Det har blitt til mange spennende
menneskemøter og mange historier.

Første helg var jeg med Dolph og
Anuk fra Nederland og Peter på Cape
Point og da var det hval i Cape Bay.
Andre helg jeg var der fikk jeg mulig-

heten å reise sammen med Ann til
Glenn Millan for å se Bushmen-male-
rier. Det er ca. 300 km nord for Cape
Town og over et pass mot øst. Utrolig
vakkert og nådesløs natur, 40 graders
varme og mye vann på flaske.

Siste helg jeg var i Sør-Afrika reiste
jeg til Cape Agullus, det sørligste
punkt i Afrika, der hvor de to oseaner,
Atlanterhavet og det Indiske Hav
møtes.

Det ble til mange møter av forskjel-
lige slag i Sør Afrika. Jeg reiste fra
Cape Town i pøsende regnvær, kaldt
og vått var det. Men inne i meg er det
varme, glede og takknemlighet til alle
de som har gjort dette mulig. n n n

Takk til alle på Vidaråsen!
Ena

New Lanark, Skottland,
1. til 4. mai 2007

Etter de to siste konferansene, i 2003
og 2005, blir det holdt enda en sam-
ling her i Skottland. Samtalegrupper,
foredrag, kulturaktiviteter og kunstne-
riske workshops. Det er lagt inn
anledning til å se på denne historiske
World Heritage-landsbyen, inspirert
av Robert Owens samfunnsideer.

FOR OPPLYSNINGER:
Jack Reed,
Camphill Blair Drummond
Blair Drummond House
Cuthil Brae
Stirling
FK9 4UT
United Kingdom
Tel: 0044 (0) 1786 841 537
Fax: 0044 (0) 1786 841 188
newlanark@
camphillblairdrummond.org.uk n n n

Konferanse om felleskaps-
dannelse og samfunnsfornyelse

Foto: Jan Bang
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Jeg var på ferie i Provence i okto-
ber, og var ikke så langt fra Le
Beal. Hadde veldig lyst til å se 
stedet, og fikk da en invitasjon til 
å komme til middag og en kort
omvisning. Jeg skal si det er fint 
å bo på Camphill, da er man vel-
kommen til alle de andre Camphill-
stedene i verden!

Tekst og foto JAN BANG

Mange hender plukker ut de beste 
plommene. Vi fikk en stor pose å ta med oss,og jeg skal si de smakte godt!

Når vi så skiltet, visste vi
at vi hadde kommet frem.

Utsikt fra hovedhuset.

Her var det lange rader med

lavendelbusker, duften var jo

helt fortryllende i solvarmen.

Produkter fra 
landsbyen, syltetøy, 
olivenolje, lavendel

såpe, urter og 
mye annet.

Middag i et av 

husene. Akkurat 

som hjemme på
Solborg, men 
de snakket så 

mye fransk! 
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I vår inviterte Norsk Forbund 
alle helsepedagogiske- og sosial-
terapeutiske verksemder til
arbeidsdagar med tema Verdi-
basert ledelse på Solborg.

Tekst IRÉN KLEIVEN, Rostadheimen

På Marjatta i Danmark har dei arbeidd
med dette i 10 år og no i november
inviterte våre danske kollegaer til ei
vidareføring av det arbeidet som vart
gjort på den første samlinga.

Fylgjande er ein samtale med ho
som dei siste ni åra har hatt det dag-
lege ansvaret for Granly Stiftelse på
Kapp. Rigmor Skålholt har tidlegare
over 20 års erfaring frå Camp Hill-
rørsla der ho var med i oppbygginga
av Camp Hill i Trøndelag. (Vallersund,
Jøssåsen og Kristoffertunet).

Samtalen tok den tida det tek å
køyre buss frå Marjatta til Kastrup…

Rigmor fortel at Granly vart stifta i
1938. Det vil seie at det var på Østre
Toten det helsepedagogiske arbeidet
starta her i Norge. Om vel eit år er
det 70 år sidan.

– I alle disse årene har det blitt
arbeidet med beboerne i sentrum.
Det sitter bokstavlig talt en sterk tra-
disjon i veggene på Granly. Det som
imidlertid nå skjer er at det sprer seg
en bekymring for fremtiden. Det er
ingen selvfølge at denne tradisjonen
lever videre.

– De eldre medarbeiderne som
har arbeidet hos oss i 20-30 år ser
en fare for at de gode verdiene går
tapt. Jeg opplever at de har et ønske
om at verdigrunnlaget skal leve
videre. Dette betyr at vi må konsen-
trere oss om de unge. Det gjelder
både nye medarbeidere og nye
beboere. Det de eldre medarbeiderne
har ”i hendene” må man kunne sette
ord på. De yngre vil vite hvorfor. Det
er ikke nok å si: ”Slik er det på
Granly.” Et eksempel er dette med

helligdager og pynting. Vi har en
sterk kultur på dette, men når vi ser
nye medarbeidere komme i
Adidasdress en søndag ser vi at det
ikke er en selvfølge for alle.

– Så arbeidet med å sjå meir med-
vite på kva ein gjer og kvifor har opp-
stått frå dei som arbeider i miljøet?

– Det har det og vi har derfor
arrangert møter med ”de godt modne
medarbeiderne” (Seniorpolitikk…)
der vi bl.a. spør: ”Hva ønsker dere for
fremtiden?” Men det er også en
bekymring jeg som daglig leder har
levd med en stund. Min rolle som
leder. Hvordan lede Granly videre? 
Vi har tidligere hatt en klar ledelse
der lederen har sagt hvordan ting
skal gjøres. En slik form for ledelse
holder ikke lenger.

– På Granly har vi aldri hatt for
vane å la radioen stå på som bak-
grunnsunderholdning. Dette kan man
nå oppleve, men når lederen kommer
på besøk blir apparatet slått av. Det
har ikke gått inn over alt. Noen har
forstått. Det har med vår tid å gjøre.
Man vet noe om hva man gjør her,
men ikke hvorfor. Man har ikke for-
stått meningen med det. De unge vil
ikke ha noe tredd ned over hodet. Og
det skal de ikke heller. Det er viktig at
vi vet hvorfor vi gjør hva. Det er et
behov i vår tid. Alle må være med å
skape et felles verdigrunnlag. Målet
må være at verdiene man selv har
vært med å skape, bestemmer hvor-
dan vi handler. Ikke en lov. Det må

oppstå i den enkelte medarbeider.
Det må komme innenfra – fritt og
ikke som påtrykk utenfra.

– I dag vil ikke mennesker bare bli
vist hvordan man gjør og automatisk
overta en tradisjon. Det å møte dette
som lever her og nå, behovet for
delaktighet, er en kjempeutfordring.
Det er viktig at vi tar oss tid til å
arbeide med et felles verdigrunnlag
som passer våre behov og den tiden
vi lever i.

– Korleis ser du på di rolle i dette
arbeidet?

– Ikke å drukne i administrasjon.
Sørge for lederskap som gir rom for
utvikling av medarbeidere. Dette har
for vane å komme sist i prioriteringen
i en travel hverdag. Jeg ønsker meg
mer hjelp til administrasjon slik at jeg
får frigjort tid til å investere i utvikling
av Granly og menneskene der. Jeg
ønsker en langsiktig verdiskaping.
Det vil gi kvalitet til stedet. Noe som
kan gjøre det interessant også i tiden
fremover å sende beboere til oss.

– Vi har dannet en utviklingsgruppe
på fem personer etter seminaret på
Solborg i vår, et initiativ tatt av et par
medarbeidere. Det tok utgangspunkt i
spørsmålet: ”Hva kan vi sette i gang
med på Granly?”

– Har det ført til noko konkret?

– Ja, vi har startet et kurs for helge-
vakter. Så deltar to og to fra utviklings-
gruppen på husmøtene (Vi har fem
hussamfunn på Granly) for å prøve å
løfte vår bevissthet med spørsmål
som f.eks: ”Hvilke verdier er viktige
for deg?” eller ”Hva er det å skape et
hjem?” Men det tredje og viktigste
akkurat nå synes jeg er det arbeidet
Rakel Norrøne gjør som veileder.”

– Kvifor?

– Fordi jeg tror at det er av stor
betydning at det blir skapt et forum
som gir mulighet for refleksjon over
eget arbeid. Da kan det dukke opp
spørsmål og tanker som ellers ofte
ligger i det ubevisste. Det kan dukke
opp spørsmål i forhold til årstidsfei-
ringer eller problemer man kan ha i
forhold til en beboer. Så blir det f.eks.
laget rollespill på situasjonen.

Fortsetter på side 24

Foto: Jan Bang
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Veilederens oppgave er ikke å gi
svar, men å skape en arena for egen
refleksjon og selvutvikling.

– Korleis foregår dette arbeidet? 

– Vi startet med dette nå i septem-
ber. Rakel har en 30% stilling. Hver
onsdag møtes tre grupper à 5-8 per-
soner. Gruppene har to timer hver og
de møtes 8 ganger. Så er det tre nye
grupper. Deretter fortsetter de første
gruppene til en ny økt à 8 uker. I en
gruppe kan man bruke hverandre til å
få gjensidig innsikt. Sammensetningen
er at gruppene består av mennesker
som ikke arbeider sammen i det dag-
lige, at man fordeler menn/kvinner,
unge/eldre osv.

– Korleis fungerer dette?

– Jeg hører bare positive kommen-
tarer. Jeg ser at det er til hjelp for den
enkelte både personlig og faglig.
Først var det mange som var redde.
Men da de var i gang ble det en helt
annen tone: – Dette hjelper meg!

En medarbeider sa: ”Kanskje blir
jeg et bedre menneske?” På Granly
er det mange som tenker at det med
antroposofi får de andre holde på
med. Men kanskje kan veiledningen
hjelpe til med å stille spørsmål og
selv søke etter svar og innsikt i det
man lurer på. Antroposofi kan ikke
serveres. Dette er en visdom (sofi)
som kommer når man selv spør og
søker.

– På seminaret vi har vore på,
snakka vi om denne kløfta som gjer-
ne oppstår på slike arbeidsplassar
som våre mellom antroposofar/ikkje-
antroposofar. Kva skal ein gjere med
det?

– I arbeidet med beboerne er vi jo
selvfølgelig likeverdige. Er det noe
som er fremherskende i vårt yrke, 
så er det evnen til omsorg. Det kan
kanskje oppstå en kløft fordi de som
har en antroposofisk utdannelse
gjennomgående har et mer reflektert
forhold til eget arbeid. De kan gjerne
sette mer ord på hva de gjør og hvor-
for, noe som ”kan gi inntrykk av” at
de kan og vet bedre. I vår tid er det
ikke nok med bare omsorg. Vi må få
inn tankekraft, lyskraft i arbeidet vårt.
Varme og lys må møtes. Omsorg og
innsikt. Vi må sette på lys, søkelys på

hva vi gjør og hvorfor, og hva vi vil.
Dette gjelder for alle medarbeidere
både helsepedagoger og assistenter.
Det er en fare for oss antroposofer at
vi lett kan bli ensidige, eller fanatisk
eller tro at vi har funnet noen ”sann-
heter”.

– Kva trur du dette arbeidet vil bety
for Granly i framtida?

– Jeg tror det vi holder på med
handler om Granlys videre eksistens.
Jeg tror det handler om å utvikle seg
eller å dø. Vi får ingen nye beboere
hvis vi ikke arbeider bevisst med det
kvalitative. Det er ikke nok å være
gode mennesker. Vi må kunne formu-
lere oss. Vi samarbeider med flere
kommuner og vi må vite f.eks: Hva er
faglighet i møte med en offentlig per-
son? Vi kan ikke si: ”Åh, vi har det så
koselig.” Dette har medarbeiderne
begynt å lære seg noe om.

– Vi har nettopp avslutta eit semi-
nar om Verdibasert ledelse her i
Danmark. Kva betyr det for deg med
ditt ansvarsområde på Granly?

– MOT! Mot til å fortsette. Både i
forhold til eget ansvar som leder, 
og så ser jeg nå hvor mye som kan
gjøres med helt enkle beslutninger i
forhold til samarbeidskultur. F.eks.
hvis vi klarte å gjøre alvor av denne
”enkle” setningen: Ikke snakk om,
snakk med. Det ville skape en helt ny
sosial kultur. Det er jeg sikker på. Jeg
kan jo begynne med meg selv… 
Og hvis noen til gjorde det samme,
ville det skape en smitteeffekt.

– Og en annen ting er dette Eivind
Nielsen snakket om på seminaret her
nå. Det at vi i vår tid må komme bort
fra dette med å ha rett. Det er en gift.
Heller dette: – Ok, du mener det, jeg
mener dette, hva gjør vi nå?

– Vi snakka også om dette kor 
flinke vi er til å ta vare på våre be-
buarar. At dei fleste som arbeider i
slike verksemder som våre er såkalla
hjartemenneske. Men når det kjem 
til omgangen med våre kollegaer 
så opplever vi skuggesidene våre.
Her kan det florere med konflikter 
og avvisning.

– Ja, dette viser at det i vår tid er på
det sosiale området utfordringene lig-
ger. Og her har vi et stort utviklings-

potensiale. Og her er det ingen 
kløft mellom de som har utdannelse
eller ikke. Vi har alle et godt arbeid å
gjøre. At det fungerer oss mennesker
imellom er like viktig som de daglige
arbeidsoppgaver. På dette området
vet vi jo så godt at våre beboere er
klarsynte. De leser oss som en åpen
bok. De vet når vi har det vondt med
hverandre, og de lider under våre 
konflikter.

– Edvin Nysether sa ein gong det
oppstod ein kraftig konfliktsituasjon
på Rostadheimen: ”Dere vet, det er
kanskje ikke bare vi som er her for å
hjelpe våre beboere. Det kan like
gjerne egentlig være de som er her
for å hjelpe oss, for at vi skal finne ut
av det med hverandre.”

– Ja, det handler om å greie og 
av og til skifte fokus. Vi må ta hver-
andre som medarbeidere med. Min
egenutvikling har en konsekvens for
de jeg er sammen med. Det har en
stor betydning for beboerne og mine
kollegaer hva jeg gjør med mitt liv.
Vi danner samlet det sosiale felles-
skapet.

– Kva trur du det har å seie at dei
ulike verksemdene møtest til dette 
arbeidet med Verdibasert ledelse?

– Seminaristene har møttest i flere
år nå. Lederne kommer etter, og det
er jo bra. Det er bra man får innspill
fra andre som har de samme utfor-
dringene som oss. At vi greier å se
utover vår egen lille arbeidsplass.
Rostadheimen, Helgeseter og de
andre stedene kommer nærmere
gjennom å møtes på et slik kurs.
Det er godt å se at vi strever med det
samme. Jeg opplever at Norsk For-
bund for Helsepedagogikk og Sosial-
terapi er blitt styrket gjennom dette
samarbeidet. Vi står sammen om en
felles oppgave, uansett om vi arbei-
der med barn, ungdom, voksne eller
eldre. Det gir en veldig styrke og man
slipper å føle seg alene. n n n

Landsbyliv vil benytte anled-
nigen til å gratulere Rigmor
med 60 år, og takke henne for
alt hun i mange år har gjort 
for landsbyene og det sosial-
terapeutiske arbeidet i Norge.

kronikker
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Da vi hadde handlet ferdig, satte vi
oss i bilen og kjørte mot Duffcarrig.
På veien var det store, grønne tun-
neller av villniss og løvtrær og 
rhodedendron, som et eventyrland-
skap, ja NÅ VAR VI I IRLAND!

Tekst NINA BRUN
Foto DAG BALAVOINE

Og ved porten inn til Duffcarrig hvor
det sto et stort skilt, skåret ut i tre,
akkurat som på Vidaråsen, Emerson
College og Peredur Centre of the
Arts, sto det med store bokstaver:
Camphill Duffcarrig.

Det var mange å hilse på da vi var
vel inne i landsbyen, og på det typisk
irske kjøkkenet på Saint Francis
House hvor jeg skulle bo, med Len 
og Maikee og Sterre til husfamilie, sto
Evelyn fra Vestlandet, Norge og bakte
brød! Sånn ble jeg altså velkommen
mottatt til Camphill Duffcarrig! Og
hvilken slentrende tone det var der, i
forhold til på Vidaråsen! Dette var
IRLAND, og samtidig var Camphill
Duffcarrig mye mindre, og mye mer
enhetlig og oversiktlig. Hvordan skal
jeg beskrive lykken jeg følte? 

Dagen etter, fredag 4. august tok jeg
mitt livs første bad i den fantastiske
Irskesjøen. Litt kaldt til å begynne med.
Men velgjørende og god etter en heller
dårlig badesommer i Drøbak. Jeg var
som en nise i mitt rette element.

Etter hvert kom hverdagen, og jeg
skulle gjøre meg bedre kjent med
Duffcarrig og verkstedene. Men først
var det lørdag og Bettys (en beboers)
80 årsdag. Vi hadde tilstelning og
refreshments, te og kaffe og juice.
Samt et uteband som spilte til fest.
Med litt for høyt volum. Det brøt lik-
som med det fredlige, idylliske land-
skapet og at det var en ÅTTIÅRING
som ble feiret. Men vi satte oss i
klynger i gresset rundt Saint Johns
House, hvor denne Betty bodde, og
som på folkemunne ble uttalt
Singjens House, og vi prøvde på et
vis å samtale ved å overdøve støyen.
Men så kom det en fin sang av Bruce
Springsteen som minnet meg om
London og jeg stemte i.

Hverdagene begynte med samling
i hallen som Joan Allen på Vidaråsen
er arkitekt til, sånn som hun er med
Kristofferhallen og Andreaskapellet
og andre byggverk rundt om i
Camphill i verden.

Vi begynte der med morgensam-
ling og allsang.

Der lærte jeg melodien til ”Deep
Peace of the Running Waves to you”,
som jeg engang lærte hos Maisie
Jones da vi hadde Speech, Yoko og
jeg (Språkforming). Men nå sang vi
det verset. Og det nøt jeg. Det var
noe jeg kunne ta med meg videre i
livet.

Om formiddagen, etter allsamlingen,
så skulle jeg hjelpe til med å koke på
Cloonagh House, en liten bungalow
lengst øst i landsbyen – sammen med
en ung, tysk pike ved navn Anne.
Hun hadde en liten, lodden kattunge
som het Zigzag, brun og sortspraglete
og et godt selskap til arbeidet. Jeg
begynte med å vaske opp med en
etter min mening alt for liten og rød
oppvaskekost. Men sånn var oppvas-
kekostene på Duffcarrig, bare at far-

vene kunne variere. Cloonagh House
lå litt forbi gården og fjøset, to bølge-
blikksbygninger, en i rødt og en i
grønt.

Duffcarrig House var hovedbyg-
ningen i landsbyen og lå sentralt med
verkstedene i en sammenhengende
enetasjes hvitkalket murbygning som
halvkvadratisk omringet plenen bak
Duffcarrig House. I de øvrige eta-
sjene var det soverom. I første etasje
var det kontor og annen administra-
sjon, samt salong og bibliotek, kjøk-
ken og spisesal. På kontoret jobbet
Miriam, som jeg fikk vite var født
samme dag og samme år som meg
selv. Hvilket sammentreff! Den aller
første jeg møter i mitt liv og som er
født samtidig med meg, møter jeg i
IRLAND! Og Irland som jeg i alle år
hadde drømt om å komme til,
gjennom en forelskelse etter at jeg
fikk vite at en kollega av Margrethe
hadde arbeidet her i to år for mange
år siden og jeg fantaserte og diktet
frodig om Irland.

Så min mangeårige drøm var nå
gått i oppfyllelse. NÅ var jeg sterk
nok!

Dagene kom og gikk med å koke
om formiddagen, klippe filler og
karde ull på veveverkstedet om etter-
middagen, sammen med snåle, søte
eldre Madeleen og Dorothy. Dorothy
møtte jeg ofte til frokost når jeg
hadde behov for å sove litt lenger, for
der var det HUN som tok frokostopp-
vasken etter oss.

Et av høydepunktene på
Duffcarrig, var Circus Duffcarrig. Der
skulle det spilles musikk, være løver
og elefanter, linedansing og akroba-
tikk. Vi samlet oss i grupper. Jeg
valgte musikkgruppen. Der var blant
annet Monique, Len, Maikee og
Sterre, Oscar og Maura Kennan.
Synd det staves Maura, og ikke
Moira, sånnsom på ekte gælisk. En
av våre beboere het Dermot, og sta-
vet det slik istedenfor Diarmidh, på
gælisk. Og Maura er jo et sted på
Nannestad! 

Fortsetter på side 26

Autist, utvalgt eller utpekt?
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Men Maura slo noen fengende
akkorder på pianoet der i det enkelt
møblerte musikkstudioet. The Sting
spilte hun feilfritt. Hun er en artist i
slutten av tredveårene med kort,
brunt hår, og veldig spesiell og sjel-
full. Men du kan se på henne at hun
bærer på store smerter og delvis
mangler sproget.

Da jeg ”i smug” kom til å se noen
arbeide med fødselsdagslistene over
alle på Camphill Duffcarrig, fant jeg
at Maura hadde fødselsdag 19. mai.
Sterre hadde tolvte desember! Og
det satte jeg stor pris på, at selveste
Sterre, ”dronningen av Francis
House” var et medlem av min stjer-
nefamilie. Dessuten betyr Sterre,
Stjerne. Det er Hollandsk. Og som
mellomnavn het hun Maria sånn som
jeg. Det likte jeg.

Og nå var vi samlet i Musikkstu-
dioet for å øve. Og Monique nevnte
om å ta av seg skoene, der hun sa
Shooooozz med typisk irsk aksent.

Vi ble tildelt forskjellige enkle
instrumenter. Xylofon, triangel, 
trommer, tamburin osv. Len spilte 
sin trompet og jeg min blikkfløyte. Vi
bestemte en tid for opptreden, når vi
syntes vi hadde øvet ferdig i vel en
uke. Mandag kveld… Nei, mandag
ble fort tirsdag kveld.

Tirsdag kveld ventet vi og ventet vi
og spilte musikk og dekket bord. Jeg
gråt, fordi musikken var så fin. Men
så kom beskjeden: Det ble ikke i dag
heller… Nei i Irland stresser man
ikke. Torsdag ettermiddag ble det.
Og da var vi heldig med været.

Løvene slåss, og plutselig dukket
det komiske opp et par elefanter,
med en rad av menneskeben under.
Manice var esel. Og de som var
akrobater og linedansere, gjorde det
helt store! Det var nesten det beste.
Men Benjamin, som spilte en av
løvene, og som var veldig ung og søt
fra Tyskland og med halvlang, mørk
lugg, hadde en gang blitt kraftig klort
av spennende Maura. Maura var flott
på sin måte og Benjamin på sin.

Alle hadde sin utpregede utstråling
og charme på Duffcarrig. n n n

Rev. Julian Sleigh
Fra et foredrag gitt ved Camphill
Soltane, USA, oktober 1991
Fra: Journal for Curative Education
and Social Therapy summer 1994

Oversatt av LAILA ENGAN

Ved overgangen fra tenårsalderen til
voksenlivet, er det viktig for unge
psykisk utviklingshemma at vi har et
spesielt fokus på det tjueførste leveå-
ret. Mange Camphill landsbyer –
også den på Soltane – har vist denne
tida spesiell oppmerksomhet. Å bli
voksen kan være problematisk for
dem som ikke kan ta del i det såkalt
normale voksenlivet. Å arbeide med
disse spørsmål har blitt et eget fag-
område som er like viktig som de to
nærliggende områdene; helsepeda-
gogikk og sosialterapi. Begrepet som
ofte blir brukt om dette fagfeltet, er
Youthguidance. (Videre i denne artik-
kelen er dette ordet oversatt med
”Ungdomsveiledning”)

Mye erfaring og kompetanse har
allerede blitt samla innafor dette
området. I møtet med dagliglivets
utfordringer i de ulike landsbyene, er
dette en kontinuerlig prosess. Det blir
holdt seminarer for å drøfte erfaring-
ene og for å få en dypere forståelse
av dette feltet. Kunnskapen som er
opparbeida, kan på denne måten bli
tilgjengelig for andre. Dette er viktig
for å kunne utvikle bedre metoder og
tilnærmingsmåter. Å følge dette fag-
feltets utvikling er inspirerende. Det
er som å følge en ungdom på vei inn
i voksenlivet.

Det sentrale spørsmålet vi må stil-
le oss er dette: Hvis 21 er den nor-
male alderen for å nå denne terske-
len, hva da med ungdommer med
spesielle behov? Hvis den unges
utvikling er hemma av lærevansker,
fysiske funksjonshemminger eller
spesielle utviklingshemminger som
for eksempel Downs syndrom, hvor-
dan vil dette påvirke overgangen til
voksent menneske?

Før vi svarer på dette spørsmålet,
skal vi først undersøke situasjonen
for de såkalt normale i verden i dag.

Tidligere regna man med at ung-

domstida falt sammen med puberte-
ten eller tenårene. Dette er de tradi-
sjonelle årene hvor ungdommen bry-
ter ut av barndommen og forbereder
seg på å gå inn i voksenlivet. I dag er
denne tida blitt utvida i begge ret-
ninger; fra 9 til 23. Dette betyr at i
stedet for seks eller sju år med en
opprørsk ungdom i huset, må foreldre
forberede seg på det dobbelte.

Overgangen til puberteten begyn-
ner med frigjøring av sjelelegemet,
(et begrep som er godt forklart av
Hans Heinrich Engel i artikkelen:
”Tanker om og erfaringer med ung-
dom”). Dette har tradisjonelt falt sam-
men med begynnelsen av tenårene.
Det faktum at barn oppfører seg som
tenåringer før den tid, har å gjøre
med barndommens kollaps i vår
stressa vestlige kultur. Virkelig ung-
domstid – oppvåkning av sjelelege-
met – begynner vanligvis ikke før ved
tretten år. Som en følge av dette,
utvikles et JEG – en individuell per-
sonlighet. Dette JEG er ved 21-års
alder fri til å begynne på den opp-
gaven det er å ta ansvar for sin egen
atferd og skjebne.

Når denne utviklinga har satt i
gang, kan hva som helst skje.
Pubertetstida kan komme for brått
eller vare for kort, og den unge kan
falle for fort eller inn i en ”tyngde”.
Dette betyr at personlighetens flamme
kan brenne for ei kort stund, for så å
bli overvelda av den fysiske veksten i
en for tidlig voksen kropp. Vi må da

Inngangen til voksenlivet –
terskelen ved tjueen år

Foto: Dag Balavoine
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forsøke å få personligheten til å gå til-
bake og besitte sin egen kropp og
sine egne sjelekrefter. Den unge
trenger oppmuntring for å bli en per-
son i kraft av seg sjøl. Ellers vil han
fortsette å være et barn lenge etter at
puberteten har satt inn, og hans ung-
domstid vil vare til langt utover 21.
Han vil ikke være i stand til å kontrol-
lere sine emosjoner eller til å ta initia-
tiv eller ansvar. Uten velstrukturert vei-
ledning vil overgangen til et voksent
menneske simpelthen ikke skje.

Motivkrefter
Sjelens liv er som en scene hvor tre
aktører spiller ut sine roller. Karl
König beskriver i sin bok ”The human
soul,” disse tre ”aktørene ” som skam,
frykt og sinne. Hvis disse følelsene
balanserer hverandre, vil ingen av
dem kunne dominere. Men hvis de
ikke gjør det, vil en av dem ta over.
Disse kreftene virker i alle unge men-
nesker, men de opptrer mye sterkere
hos psykisk utviklingshemma når de
nærmer seg overgangen ved tjueen-
årsalderen. Dersom deres utvikling 
er blitt svak på et område, vil de gå
inn i voksenlivet med en spesiell 
sjeleholdning. Hvis en av de tre
”aktørene” skam, frykt eller sinne
dominerer, vil en person med utvik-
lingshemming, ikke bare være ut-
viklingsmessig handikappa, men vil
også være predisponert for videre
utviklingsproblemer i voksen alder.
Seinere i livet vil slike problemer lett
kunne føre til mental sykdom.

En sosialterapeut skal strebe etter
to spesielle mål i arbeidet med unge
psykisk utviklingshemma:
1. Kontinuerlig overvåke og justere 

deres livssituasjon for å redusere 
effekten av enhver utviklings-
messig dysfunksjon.

2. Å sikre at ikke aldringsprosessen 
resulterer i mental sykdom.

Mine egne observasjoner har ført
meg til flere konklusjoner.

For det første, et ungt menneske
som er drevet av skam kan lett bukke
under for en ”tyngde”, slik at hun eller
han i pubertetsalder blir treg i kropp
eller sjel, eller i begge. Skamelemen-
tet paralyserer den unge, det viser
seg som gledesløshet og manglende
motivasjon. Slik oppførsel er ofte
beskrevet som apati og latskap. Det
er mange eksempler på barn med

Downs syndrom som har utvikla seg
til å bli sløve og misfornøyde ung-
dommer fordi skamfaktoren er blitt 
for stor. De finner det vanskelig å
lære seg nye ferdigheter, de er lite
motiverte og deres tidligere glede 
tørker ut til ingenting.

Jeg snakker ikke her om skam i
moralsk forstand, slik som det å
skamme seg over å ha gjort noe galt.
Dette handler mer om sår som vi alle
bærer med oss, og det handler om at
vi forsøker å dekke over sårene vi

har fått og smerten det har forårsa-
ket. Den amerikanske psykoterapeu-
ten John Bradshaw har skrevet en
meget anerkjent bok om familiedyna-
mikk. Der beskriver han sine obser-
vasjoner av skam. Han fulgte opp
med en gjennomgripende bok om
temaet skam som sådan.

Den andre motivkraften i sjelen er
frykt. Frykt kan være årsak til at men-
nesker blir fiksert på vaner eller til og
med ritualer.

Fortsetter på side 28

Etter noen år med aktiviteter, seminarer og konferanser, har vi etablert:

Asbjørnsen og Moe Hus Seminarsenter
• Hovedhuset er bygget om, et stort kjøkken er satt inn, spisesal 

og seminarrom er pusset opp.
• Vi har også et lite bibliotek med bokutsalg hvor du vil finne mye 

litteratur innen økologi og antroposofi.
• Over 20 senger er fordelt på enkeltrom og noen tre-mannsrom, 

og vi vil gjerne tilby stedet til grupper i de periodene vi ikke selv holder 
seminar og kurs. Vi har kapasitet til enda større grupper, men da blir 
det madrasser i tillegg til senger.

• Vi er åpne for forskjellige løsninger og servicenivåer i forbindelse 
med bruk av huset. Fra at gjestene kun leier lokalene, tar med mat 
og sengetøy og står for rengjøring selv – til at de får alt ferdig og servert.

• Vi forsøker å bruke mest mulig økologisk mat og produkter, enten fra 
eget gartneri eller innkjøpt.

Solborg Landsby kan tilby besøk på gården og verkstedene.

Solborg ligger på Ringerike – et godt utgangspunkt for mange 
forskjellige aktiviteter som for eksempel:
Ringerike Museum, Hadeland Glassværk, Blaafarveværket, Hadeland
Folkemuseum, Søsterkirkene, Veien Kulturminnepark, Pilgrimsleden,
Tyrifjorden, Randsfjorden og Nordmarka. Norefjell med sitt alpinanlegg,
Fjorda med kanoutleie og Oslo med sitt rike kulturtilbud. Alle disse 
stedene ligger ca. en times kjøretur unna.

Vi kan hjelpe med forslag til turer og aktiviteter, sommer og vinter.

Ta kontakt for mer informasjon og priser:
Asbjørnsen og Moe Hus Seminarsenter
Solborg, 3520 Jevnaker • Tlf.: 32 13 30 58 • Fax: 32 13 20 20
E-post:seminarsenter@camphill.no www.camphill.no

Har dere lyst på en ferie? Kanskje noen dager med fred og ro 
i naturskjønne omgivelser? En retrett for medarbeidere?
Trenger dere et sted for et kurs eller seminar?
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Gjennom faste vaner kan mennes-
ker oppleve trygghet, men samtidig
blir de avhengige av vanene. Barn
som er opphengt i vaner ble tidligere
kalt ”prepsykotiske”. Denne termen er
ikke lenger i bruk, men den kan anty-
de den type predisposisjoner som
kan følge av slik atferd – for disse
barna kan bli like fikserte i sin atferd
som voksne.

Den tredje sterke krafta er sinne.
Å ikke mestre fører ofte til frustrasjon.
Han eller hun ønsker å gjøre noe,
men får det ikke til. Hun ser brødrene
og søstrene sine gå videre i livet, og
hun forstår at hun sannsynligvis aldri
vil kunne ta dette skrittet sjøl. Hun
ser for seg ei framtid der hun fremde-
les vil være avhengig av at andre
sørger for henne. Hun ser seg sjøl
som en fange, og voksenlivet gir
henne ingen utsikt til frihet og uav-
hengighet. Forestill deg å være hjer-
neskada og bli minnet om dette hver
dag – eller hver eneste time i løpet
av en arbeidsdag!

Oppgaven er å omforme hver av
disse mektige kreftene til noe posi-
tivt, så den kreative energien kan bli
satt i gang.

Hvis en ungdom er tynga av skam,
vil hun trenge grundig opplæring i en
rekke ferdigheter. Samtidig vil hun
ofte ha en sterk motstand mot
læring. Det første siktemålet for
henne er å bli i stand til å mestre
ulike oppgaver fullstendig.

Det er spesielt viktig for en person
som er drevet av skam å oppnå pro-
fesjonalitet i en rekke arbeidsoppgaver.

Hvis en psykisk utviklingshemma er
overvelda av frykt, må denne frykten
møtes på en ordentlig måte. Hun vil
trenge konstant bekreftelse og forsik-
ringer om at arbeidet hun gjør er bra.
Samtidig må man arbeide med å mot-
virke tendensen hun har til å trekke
seg tilbake og unngå å kommunisere.
Overveldende ensomhetsfølelse kan
bli forvandla til varm, positiv respons
– med andre ord, vennskap.

En person som fyres opp i sinne,
trenger en tosidig tilnærming. Først
må hun lære å bruke sin energi. Hun
trenger å bli satt i skikkelig arbeid slik
at hun kan se resultatet av arbeidet
sitt og føle at hun kan få til noe her i
livet. For det andre må hun lære en
god kultur. Ofte er en person drevet av
sinne, en person med et fattig sjeleliv
og med liten opplevelse av egenverd.
Verden rundt henne kan synes grå og

meningsløs. Å få henne i gang med
kulturell aktivitet kan hjelpe henne til å
skape en liten oase i sin sjeleørken.
Alle rådgivingsprogram for psykisk
utviklingshemma må inneholde disse
tre hovedområdene. Ferdighetstrening,
vennskap og kultur.

Biografi og atferd
Når man skal forberede psykisk utvik-
lingshemma på overgangen til voksen-
livet, er det viktig både å studere deres
biografi og deres nåværende atferd.

Et problem for mange er med-
avhengighet (co-dependence).
Ungdommen kan være overavhengig
av mora eller faren sin, eller forel-
drene kan være for avhengige av
henne. Med-avhengighet er en situa-
sjon hvor en tilsynelatende sammen-
sveisa og harmonisk familie faktisk er
en ganske infløkt familie. Søker den
unge til foreldrene sine ved alle valg
og beslutninger hun skal ta? Er mora
(sjeldnere faren) så opptatt av å
sørge for barnet sitt, at verken hun
eller ”barnet hennes” er følelsesmes-
sig fri fra hverandre. Hvis det er
snakk om med-avhengighet, trengs
et program for å hjelpe den unge ut
av sin avhengighet, slik det trengs
ved enhver form for avhengighet.
Hvis ikke vil den unge få problemer i
sin videre utvikling. Å være hjemme-
fra er ikke nok i seg sjøl for å repa-
rere skaden som er oppstått.

Nært knytta til spørsmålet om med-
avhengighet, er spørsmålet om hvor-
vidt ungdommen er på vei mot ”evig
barndom”. Er hun tilbøyelig til å forbli
et barn i forhold til det å ta beslut-
ninger? Vil hun være avhengig av
veileding eller vil hun være i stand til
å utvikle sin egen evne til å kunne
gjøre valg? Er hun i stand til å tenke
og handle for seg sjøl, eller vil hun
bare ta etter andre? En viktig peke-
pinn er hvordan den unge er i stand
til å bruke fritida si. Er hennes fritids-
aktiviteter avhengige av stimulans
utenfra, eller kan hun sjøl finne fram
til egne hobbyer?

Vil hun for eksempel avslå å delta i
et spill og heller velge å se på en
film? Er hun i stand til å være seg
sjøl etter hvert som hennes selv
utvikles? Eller vil hun forbli fanga bak
ei maske?

En fruktbar oppgave er å spørre
mora (ideelt sett også faren) om å
skrive ned personens livshistorie, slik
hver av dem husker og oppfatter den.

Dette kan hjelpe foreldrene til å gi
slipp på båndene. Det kan også være
en hjelp for å forstå de underliggende
årsakene til ungdommens nåværende
atferd og reaksjonsmønster.
Veilederen kan gå gjennom biografien
sammen med den unge, som enten
kan fortelle sin egen historie eller lytte
til foreldrenes biografi, og forsøke å
erindre de hendelsene som er
beskrevet. Det vil være vesentlig hva
den unge ikke husker, kanskje fordi
han ønsker å utslette dem. Eller det
kan vise seg at hun holder fast ved
en fantasi om sin tidligere dyktighet
som hun tydelig har vanskelig for å
slippe. Det er verdifullt for et mennes-
ke på vei inn i voksenlivet å kunne gi
slipp på fortida si. Hvis hun glemmer
noe fordi hun ønsker å viske det ut, vil
hun ikke kunne bli fri før hun har
huska det – og godtatt det. Hvis hun
holder fast i en fantasi, trenger hun å
forsone seg med det faktum at hen-
nes fantasi ikke er realitet.

Det er viktig å forøke å finne ut av
hvordan den unge ser på seg sjøl. Du
tror kanskje du kjenner henne, men
veit du egentlig hva hun føler (tenker)
om seg sjøl, sin oppgave i livet, hen-
nes sorger, hennes evner og hennes
lengsler? Å være åpen mot et men-
neske på denne måten kan hjelpe deg
til å knytte bånd til det. For alle unge
mennesker er ekte vennskap like viktig
som riktig ernæring. Samtalen en-til-en
kan hele en personlighet som er skjør,
sårbar og forvirra.

Kameratskap
Det er en vane i mange Camphill-
landsbyer å omtale unge mennesker
som ”kamerater” (companions). Dette
er et godt ord som viser til at den
unger følger (accompany) sine
omsorgspersoner eller lærere. Ordet
kamerat (companion) referer opp-
rinnelig til mennesker som delte
brød: Du deler livet, men du deler
også noe av deg sjøl. Jeg har alle-
rede snakka om viktigheten av å
kjenne den unge utviklingshemma
godt – deres livshistorie, årsakene til
deres atferd og så videre. Men det er
like viktig for dem å lære deg å kjenne,
både dine styrker og dine svakheter,
og at du strever for å håndtere din
egen utilstrekkelighet. Da vil de ikke
lenger se på deg som en perfekt
modell, men heller som et forbilde
som kan vise dem hvordan det er
mulig å akseptere seg sjøl som den
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man er, samtidig som man fortsetter
å utvikle seg som menneske.

I denne ensomheten er vennskap
viktig, men medarbeiderens oppgave
blir å få ungdommene til å vokse fra
sin uavhengighet og finne seg sine
egne venner. Kanskje vil de også en
gang bli i stand til å strekke ut en
hjelpende hånd til andre som trenger
det. I mellomtida trenger de mer enn
bare vennskap – de trenger oppmun-
tring og støtte fra mennesker som
kan hjelpe dem til å legge det barns-
lige bak seg og ta skrittet inn i vok-
senverdenen.

Temaet vennskap er viktig. Mange
psykisk utviklingshemma blir veldig
ensomme seinere i livet. Det trengs
kreativitet for å hjelpe dem med å
finne likesinnede venner, og det før-
ste skrittet er at veilederen er en
venn. Men samtidig må ikke veiled-
ning og kameratskap hemme de
unges egne initiativ, eller hemme
deres mulighet til å kunne ta sjøl-
stendige beslutninger.

Valg og opplevelser
Det er godt å ha et program for å
utvikle evnen til å gjøre egne valg.
I tenårene, når ungdomsveiledninga
begynner, må ungdommene rette seg
etter en ytre disiplinær struktur. Men i
begynnelsen av tjueåra bør den ytre
strukturen ha blitt erstatta med en
indre sjøldisiplin. Da vil de være
bedre i stand til å håndtere friheten
de har fått.

Det er mange områder der den
psykisk utviklingshemma kan gjøre
egne valg. I de seinere år av pro-
grammet, kan den unge for eksempel
være med på å lage sin egen lære-
plan. De kan hjelpe til å planlegge sitt
eget arbeid, og det viktigste av alt, de
kan bli oppmuntra til å ta initiativ i for-
hold til fritida si. De kan pynte rommet
sitt med sine personlige gjenstander
eller velge sine egne kulturelle akti-
viteter. Kulturlivet gir gode muligheter
for eget initiativ, og det kan være en
hjelp for å utvikle ansvarlighet. De
kan for eksempel velge sanger som
skal synges på en fest, eller være
vertskap for venner og naboer som
kommer på besøk ved spesielle
anledninger. Det viktige er at veilede-
ren tar de unge på alvor og anerkjen-
ner deres evner og muligheter.

I løpet av overgangstida fra tenå-
ring til voksen vil ungdommene
kunne lære mye av ulike opplevelser.

Det kan være friluftsaktiviteter som
rafting eller fjellklatring. Men det kan
også være opplevelser av mer inderlig
karakter, som det å øve inn et skue-
spill på en måte som utfordrer deres
evner og engasjement. De trenger å
oppleve et bevegelig senter i sin sjel.
Hvis de kan lære seg å finne kilden til
egne evner og la den få komme til
uttrykk, heller enn å føye seg etter
andre menneskers krav, så kan dette
bevegelige senteret begynne å vokse.

Når det gjelder arbeidslivet er det
viktig at alle oppgaver er menings-
fulle og utfordrende. Da vil arbeidet
kunne aktivisere de unges dypere
ressurser og gi dem tilfredsstillelse i
arbeidet. På slutten av hver arbeids-
dag kan de bli oppmuntra til å se til-
bake på arbeidet de har gjort, og å
se at det er godt. Det var det samme
Gud gjorde etter å ha skapt verden.
Å arbeide med andre mennesker
utvikler fellesskap – og mennesker
som arbeider sammen kan også be
sammen. Arbeidet kommer imidlertid
først – labora et ora.

Ved å vise de unge takknemlighet,
kan vi også skape en liknende hold-
ning i dem. En person som ikke kan
takke er ulykkelig. Takknemlighet gir
en egen indre gjenklang, og dette er
godt for de unge å oppleve den. Vi
kan hjelpe dem på veien ved å omgi
dem med vår takknemlighet.

Som konklusjon vil jeg dele med
dere et synspunkt som dere trolig
kjenner godt, men som viser hvordan
et menneske møter et annet. Dette er
hovedtema i transaksjonsanalysen
som Thomas Harris lanserte i sin bok
Jeg er OK – du er OK. I ethvert for-
hold kan personen som innehar auto-
ritet eller makt, være en forelder, (F)
mens den som underordner seg får
rollen barn (B).

Voksen (v) kalles den som tar
ansvar for seg sjøl.

Ofte er våre mellommenneskelige
forhold preget av en F-B kommunika-
sjon – eller for den saks skyld av et B-
F forhold. Hver gang du plasserer et
menneske i bås: ”prest” ”håndverks-
mester”, ”utviklingshemma” – er du i
stor fare for å gå inn i et F-B eller B-F
forhold. Det ønskelige er sjølsagt et V-
V forhold. Men under hvilke forhold
kan mennesker forholde seg til hver-
andre som voksen til voksen? Bare
når de unngår å sette hverandre i bås,
men er i stand til å se et menneske
slik det virkelig er. Å bli sett som et

menneske, og ikke bare som en rolle,
er noe du må forberedes til. Å være i
stand til å gå inn i et voksen – voksen
forhold, krever at du overvinner usik-
kerhet, sårbarhet og fremmedfølelse
inntil kommunikasjonen fra menneske
til menneske begynner å flyte fritt.

Hva er denne flyten? Jeg tror den
er det vi kan kalle medfølelse, og den
gjør oss i stand til å knytte oss til men-
nesker på en helende måte. Dette for-
holdet er det mest virksomme når et
menneske skal forme sitt selv. Det
betyr ikke at vi bare skal sitte ned i et
stille rom i en en-til-en samtale. Men
det betyr at vi utviser en grunnleg-
gende respekt, interesse og omsorg
for den andres livssituasjon.

Terskelen ved det tjueførste leveår
varsler fødselen av jeg’et – det sanne
selvet. Men denne utviklinga trenger
rom og den trenger hjelp. Dette er det
underliggende motiv for meg i alt jeg
har delt med dere. Det er en fare at
mennesker med spesielle behov og
utviklingshemminger ikke blir noe
annet enn samarbeidsvillige automa-
ter, som kan se bra ut og til og med
føle seg bra, fordi livet virker lettere på
den måten. Hvis dette skjer har den
sanne personligheten blitt undertrykt,
mens astralkreftene og den sanne
sjelelige utvikling som kommer fra
dem, har blitt gjemt bak en maske av
konformitet.

I følge Karl König skulle siktemålet
være å hjelpe de unge til å utvikle
mange masker, og ikke bli begrensa
bare til en. Når det er mange masker
tilgjengelig vil sjelekreftene spre seg,
mens selvet blir aktivt engasjert.
Jeget har da muligheten til å velge å
presentere den maska som passer i
den bestemte situasjonen. På en for-
bløffende måte peker Dr. König på
kjernen i nettopp det ungdomsveiled-
ning handler om.

Terskelen ved 21 er utvilsomt en
viktig milepæl i et menneskes liv – 
et vendepunkt i den personlige livs-
historie. Begynnelsen på voksenlivet
åpner døra til det som kan bli den
lengste og viktigste perioden i et
menneskes liv – dobbelt så lang som
barndom og tenåringsalder til sam-
men. Mye avhenger av måten den
unge blir forberedt til voksenlivet.
God veiledning i disse årene kan
avgjøre hvordan et menneskes liv vil
bli, og hvorvidt den psykisk utvik-
lingshemma kan oppnå målet å finne
ut hvorfor hun kom til verden. n n n
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Tirsdag den 17. oktober var jeg 
30-års jubilant i Camphill. Rart å
tenke på at jeg har bodd i
Camphill så lenge.

Tekst BERIT SUNDE

I den anledning vil jeg fortelle om
hvordan jeg først kom til Vidaråsen
høsten 1976. Det hele begynte med
at jeg hadde lyst til å prøve å flytte
hjemmefra da jeg var et sted mellom
22 og 23 år, men det var ikke noe
sted som ville passe for meg.

I 1975 fortalte min mor at hun
hadde hørt at det var et sted i
Vestfold fylke som hadde navnet
Vidaråsen, et sted for psykisk funk-
sjonshemmede som var basert på at
de skulle lære å klare seg selv. Det
kjentes veldig fint ut syntes jeg. Det
hadde seg også slik at jeg på vårpar-
ten 1975 ble meldt på en tur til
Solgården sammen med 7 personer
fra Vidaråsen. Jeg ble så glad, og jeg
hadde et fint opphold på Solgården i
3 uker. Jeg ble ganske godt kjent
med de fra Vidaråsen pluss mange
andre. Blant andre Bernt Ingvaldsen
junior, som ble min kjære kavaler
noen år framover. Fru Inger Marie
Espeland var reiseleder, og hennes
datter Anne-Kari bor på Vidaråsen
den dag i dag. Hun skrøt veldig av
Vidaråsen, så da var jeg bestemt på
at dette ville jeg prøve.

I mai 1976 reiste min søster, mine
foreldre og jeg til Vidaråsen, og både
så oss om og søkte om plass til meg.
Den dagen var det nydelig vær og
ganske varmt. Sommeren gikk og jeg
var på ferie i Stryn med mine forel-
dre. Da det led mot høst var jeg
spent på om jeg fikk plass på
Vidaråsen.

Det fikk jeg. Da jeg kom hjem fra
jobb den 23. september fortalte min
mor: ”Nå har det ringt fra Vidaråsen.
Du får komme på prøvebesøk fra 
lørdag 25. september fram til 10.
oktober.” Jeg ble veldig glad for det.
I september dro jeg altså ned til
Vidaråsen for å være der i 2 uker.

Jeg fikk bo på Selma Lagerlöf Hus
hos Hege og Lars Henrik Nesheim.
Der bodde jeg i åtte dager, og opp-

levde Mikkelsmess-uka, hvor jeg var
med og plukket poteter pluss mye
annet fint. Mandag 9. oktober kom
Hege og sa at jeg måtte flytte til
Johan Falkberget Hus fordi en annen
person trengte plassen på Selma
Lagerlöf. Jeg bodde på Falkberget
resten av prøvetiden. Sidsel og Terry
Metcalfe var da husforeldrene mine.

Søndag 10. oktober, den dagen jeg
skulle reise hjem etter prøvebesøket,
kalte Sidsel meg inn på rommet sitt
og fortalte meg at det var en ledig
plass på Smestad Hus den 17. okto-
ber. Caroline Nyquist skulle reise til
Botton Village i England og være der
et halvt års tid. Da ble jeg glad. Jeg
måtte riktignok dele rom med Hilde
Trondsen fikk jeg høre, men Sidsel
sa at hun var munter så det skulle
nok gå bra. Jeg fortalte min mor at
jeg hadde fått plass på Vidaråsen for
et halvt år, og det syntes min mor var
hyggelig. Jeg sa opp jobben jeg
hadde som hushjelp i diverse hus, og
hadde en uke på meg til å forberede
meg, pakke kofferter og flytte.

Den 17. oktober fulgte min mor og
min bror Håkon meg med til
Vidaråsen igjen, og da skulle jeg være
der et halvt år. Da vi kom med bilen 
til gårdsplassen så vi Anne-Kari og
Henry Falkenstein komme gående.

På Smestad bodde jeg sammen med
Marit Olga Jacobsen, en danse-med-
arbeider som het Bodil og en medar-
beider som het Marty Musta. Han var
ikke norsk. Foruten dem var det noen
landsbyboere også, Erik Olsen,
Johannes Jenssen, Bergliot
Amundsen og Hilde Trondsen.

Om kvelden den dagen jeg kom,
var det konsert i Hans Nielsen
Hauge-salen. Det var en pianist som
het Carl Werner Roeber og var visst
tysk. Det var en fin konsert, og det
kostet bare to kroner. I tiden fra 17.
oktober jobbet jeg på dukkeverkste-
det hele dagen. Jeg syntes det var litt
ensformig i lengden. Mens jeg var på
prøvebesøk fikk jeg prøve meg litt på
lysverkstedet. Det var gøy.

Det skjedde veldig mye på
Vidaråsen i de elleve årene jeg
bodde der. Masse program og skue-
spill både til jul, påske og St. Hans.
Det gikk ikke så bra med Hilde
Trondsen og meg på rommet i
Smedstad Hus dessverre. Vi var for-
skjellige. En liten stund før jeg dro på
juleferie ble det bestemt at jeg skulle
flytte på nyåret 1977. Jeg ønsket
meg virkelig enerom.

Mens jeg var på juleferie i Bærum
hos familien min, gikk jeg og var
spent på hvilket hus jeg skulle flytte
til. Jeg gjettet på Falkberget, men da
jeg kom tilbake til Vidaråsen fikk jeg
vite at var det et ledig rom i 2. etasje
på Bakke Hus som jeg kunne få hvis
jeg hadde lyst, og det skal jeg hilse
og si jeg hadde! Dagen etter flyttet
jeg over til Bakke Hus til Anna Rose
og Arild Smebye som da var hus-
foreldre der, og Arild var den som
stod på utetrappa og ønsket meg vel-
kommen. En av de mannlige lands-
byboerne på Bakke hus, Per Hillan,
hadde jeg en del med å gjøre. Vi tok
blant annet en kveldsoppvask sam-
men når det var vår tur. Det var mye
godt i Per Hillan. Han trøstet og roet
meg ned når jeg var nervøs og
hadde det vanskelig, for det hendte
jo rett som det var.

Det kom noen nye på Bakke Hus
etter hvert. En som het Tore Waneng
kom først på prøvebesøk i slutten av
september 1977, og så kom han

Beretning om mine 30 år i Camphill

Foto:
Borgny Berglund
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Landsbyene er integrerte livsfellesskap der usedvanlige
mennesker med ulike behov for bistand og hjelp lever
side om side med medarbeiderne i et levende og aktivt
samfunn.
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natur og mennesker. Arbeidet gir livsnære erfaringer 
og har en positiv og styrkende virkning. Familiehus og
verksteder, hverdag og fest danner grunnlaget for et
spennende og utfordrende liv i et internasjonalt miljø.
I landsbyene pleies et variert kulturliv med teateropp-
førelser, sang og musikk, høytidsfeiringer og utflukter.

For nye medarbeidere tilbyr landsbyene et introduk-
sjonskurs i landsbylivet og antroposofi, og en treårig
yrkesveiledende utdannelse i helsepedagogikk og 
sosialterapi.

For deg med spesielle behov gir landsbyen en trygg
hverdag sammen med likesinnede der dine evner og
muligheter kan utvikles gjennom opplæring, arbeid i
verkstedene og det sosiale og kulturelle liv.

Camphill er et landsdekkende tilbud og eies av
Landsbystiftelsen som driver 6 landsbyer i Norge – 
3 i Trøndelag, 1 på Vestlandet og 2 på Østlandet.

Er du interessert? Ta kontakt:
Dialogos – Ressurssenter for Sivile Initiativer
Holbergs pl. 4, 0166 OSLO 
Telefon 21 69 77 70 Telefaks 21 69 77 75 
Epost: post@camphill.no

www.camphill.no

senere som fast landsbyboer i feb-
ruar 1978. Petter Johnsen som også
bodde på Bakke snakket jeg også en
god del med. Han var morsom når
han var i godt humør, men han kunne
bli noe så forferdelig sint også hvis
det var noe som gikk ham i mot.

I august 1978 flyttet Petter Johnsen
til Jøssåsen og ble værende der en
del år. I stedet for Petter kom først
Bjørn Slipestad og bodde noen
måneder på Bakke Hus, og siden
kom Knut Alfred Thorsen til oss. Tor
Werner Andersen bodde også der
sammen med Per Hillan. Jeg likte
godt Knut Thorsen som husbror. Han
hadde relativt rolig gemytt, men han
var veldig til å tulle og tøyse.

Jeg tenker rett som det er på alt
jeg fikk oppleve. Være med i horn-
orkesteret, spille piano hos Ulla Geel-
muyden, og senere da Rupert og
Gusela Blum med barna kom, fikk jeg
lære å spille cello, og det var så sent
som 1986. Celloen har jeg hatt og har
mye glede av den dag i dag. Jeg
begynte først med hel krottacello,
siden gikk jeg over til vanlig cello. En
gang i uka hadde hele orkesteret

øvelse på Ullstein Hus, med en real
kaffepause hvor det ble servert kaker.
Jeg hadde også cellotimer med
Gusela. Jeg så alltid fram til disse
stundene. Lærte mye syntes jeg at
jeg gjorde også. Før jul var jeg med
og spilte i to kirker, Sande Slagen
kirke i Tønsberg og Trefoldighetkirken
i Oslo. For meg ble det litt av en opp-
levelse. Min mor og en tante av meg
var til stede og hørte på i Trefoldighet-
kirken.

De mennesker jeg har hatt mest
kontakt med på Vidaråsen er Siri og
Henrik Thaulow som jeg fikk til hus-
foreldre i slutten av juli 1979. Torild
Larsen, Grete Kristensen, Caroline
August, Birgit Bahn og Ingebjørg
Klivar som bodde i cirka tre år på
Vidaråsen, hadde jeg også mye 
kontakt med.

Jeg opplevde å ha kjærlighetssorg
i begynnelsen av 80-tallet, og det var
i 1982. Espen Tandberg kom 3. mai
1981 etter å ha vært på prøvebesøk.
Han og jeg var kjærester en stund,
men så fant han en annen ny kvinne-
lig landsbyboer som kom i 1981. Det
var veldig vondt for meg å oppleve.

Slik gjentok det seg helt fram til slut-
ten av 1984, at Espen kom tilbake til
meg og sviktet meg på nytt. Siste
gangen det skjedde fant jeg ut, etter
at jeg fikk summet meg, at nå ville
jeg prøve Torbjørn Ullereng, og det
har jeg ikke angret på. En slik kvikk
kar som mange syntes godt om, og
som senere skulle bli min samboer
på Kristoffertunet i Trondheim.

For å gjøre en lang historie litt kor-
tere kan jeg jo fortelle at vi fikk hall
høsten 1986. Før det fikk vi kapell
som fikk navnet Andreas Kapellet, og
hallen fikk navnet Kristoffer Hallen.
Jeg husker da vi hadde innvielsesfest
eller rettere sagt åpningsfest i
Andreas-bygget. Da var det fullt av
folk og ute snødde det som besatt, og
det hadde det gjort i minst tre dager.

Andre ting jeg husker godt er at
det gamle dukkeverkstedet ble til
kafeteria i 1982, og at det ble dukke-
verksted først og senere også veveri i
Hans Nielsen Hauge Salen.

I 1987 rett før St. Hans lærte jeg å
melke kyr. Det var kjempemoro, og
det fine var at jeg sluttet å være redd
kyrne.

Fortsetter på side 32
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Den 12. august 1987 lå det brev til
meg på bordet da jeg kom hjem til
Smestad Hus. Jeg åpner det og
leser. Det var Anna Rose fra
Hogganvik som skrev. Hun nevnte at
det var så lite folk og spurte om jeg
kunne komme bort til Hogganvik og
hjelpe til. Jeg hadde ikke noen lyst til
å flytte, men jeg kunne ikke si nei til
et så viktig spørsmål. Jeg viste brevet
til Veronika Koot, og jeg var helt på
gråten. Jeg syntes det var så trist å
måtte forlate Vidaråsen, og ikke
minst Torbjørn Ullereng som jeg var
så glad i. Etter å ha snakket med
Veronika bestemte jeg meg for å
prøve å bo på Hogganvik. Jeg var jo
ikke ukjent med stedet. Jeg hadde
vært der blant annet på landsbyboer-
konferanse i juni 1980, og på ferie
sammen med Torild Larsen i august
1981, hvor vi hadde det kjempegøy
sammen og opplevde mye fint. Vi var
der i 2 uker. Jeg tok kontakt med
Anna Rose og den 19. august kom
Michael Cruse og hentet meg.

Det var nydelig vær den dagen jeg
dro til Hogganvik. Michael kjørte fort,
og til tross for at vi hadde en del
stopp på veien var vi ganske tidlig
framme om kvelden. I knapt tre og et
halvt år bodde jeg på Hogganvik. Det
første huset jeg bodde på var Fartein
Valen Hus, og der var det Helge og
Hedevig Pedersen jeg hadde til hus-
foreldre en stund. Senere, i 1988,
kom Angela og John Rawcliffe til
Hogganvik og bosatte seg på Fartein
Valen. Jeg opplevde det trist og tungt
å bo så langt unna både Vidaråsen
og barndomshjemmet mitt. Jeg likte
meg ikke så veldig godt på Hoggan-
vik. For det første savnet jeg Torbjørn

Ullereng, og for det andre var det
aldri noe snø til jul, og det syntes 
jeg var trist.

Men noe positivt opplevde jeg
også. Blant annet at jeg fikk jobbe i
fjøset og melke kuer, og at jeg fikk
ministrere på Menneskevielses
Handling på søndager og til høyti-
dene. Johannes Herzberg bodde jo
der akkurat da. Jeg syntes det var litt
slitsomt å lage middag på Arne
Garborg Hus, men litt fint også for
jeg ble kjent med Rosmari og Heiner
og de andre som bodde der. En
annen ting jeg opplevde som var fint
det var å få være med i fløytegruppa
og spille cello. De som spilte fløyte
var Aud Pedersen, Dag Solli og
Trine-Lise Berg som kom høsten
1988. Også var jeg med i spill, først i
Mikkelsmessespillet der jeg var jom-
fruen. I julaften-spillet var jeg med to
år på rad, og var en av de tre store
englene begge gangene.

Det ble bygget et nytt hus på
Hogganvik som ble innflytningsklart i
juli/august 1989. Den dagen kom
Trine-Lise og jeg tilbake fra England,
der vi hadde hatt tre fine uker sam-
men. Det nye huset jeg bodde på fikk
senere navnet Christopher Bruuns
Hus, og Brita og Rune Lilliås var hus-
foreldre. Den 25. oktober 1989 var
jeg med en gruppe fra Hogganvik på
landsbyboerkonferanse til landsbyen
Tapola i Finland. Det var veldig spen-
nende. Det var første gangen jeg var
med. I Finland traff jeg Corinna og
Dag Balavoine og noen fra Vidaråsen
og Jøssåsen. Det var en fin landsby-
boerkonferanse, og turen fram og til-
bake gikk veldig fint. Rett før jul 1989

var jeg med og oppførte Kristi fødsel
og hyrdespillet i Etne Samfunnshus.
Jeg var hyrden Witok og det var vel-
dig moro. 1990 var vi også i Etne
med Kristi fødsel og hyrdespillet,
men da var vi i Etne kirke og opp-
førte det der. Jeg var Maria i hyrde-
spillet, Rolf-Arne var Josef. Det var
litt trangt for kirken er jo ikke så stor,
men det gikk på et vis.

Så hadde det seg slik at det ble
startet et Camphill-sted i utkanten av
Trondheim by. Det var Rigmor
Skålholt og Chris Baum som stod 
for dette. Torbjørn kom først på prøve-
besøk i desember 1989, og i januar
1990 bosatte han seg fast der. Jeg
fikk høre om det stedet mens jeg var
på Hogganvik.

Den 26.mai 1990 reiste jeg med fly
til Værnes og buss til Royal Garden i
Trondheim. Der møtte Torbjørn meg.
Jeg syntes det var et fint sted og
praktfull natur, så jeg var fast bestemt
på at jeg ville prøve meg jeg også.
Jeg tok det opp med Anna Rose og
Arild som ble husforeldre på
Christopher Bruuns hus etter å ha
vært et år i Botswana i Afrika. Dette
var 6. januar 1991 om kvelden, jeg
var tilbake etter å ha vært på juleferie
hos min mor i Bærum. Anna Rose og
Arild stilte seg positive til at jeg ville
prøve meg i Trondheim. Jeg sa: ”Jeg
kommer tilbake til Hogganvik hvis jeg
ikke trives på det nye stedet i
Trondheim.”

I februar fikk jeg lov å komme og
var der i tre måneder. Tenk så heldig
var jeg! Og ikke nok med det, for da
de tre månedene var gått fikk jeg lov
av Rigmor Skålholt og de andre med-
arbeiderne og fortsette å bo fast på
det nye stedet. Det fikk siden navnet
Kristoffertunet. Her bor jeg den dag 
i dag og stortrives som bare det.
I bortimot femten år jeg har bodd her.
Torbjørn og jeg har nå hatt egen lei-
lighet i 12 år og har det fint i sam-
men. Jeg er heldig og har mine ynd-
lingsjobber i safteriet og veveriet. Jeg
håper å få fortsette med det i mange
år framover. Til tross for at jeg har
opplevd en del dødsfall og har hatt
kjærlighetssorg på Vidaråsen noen
ganger i 1980-årene, så var jeg hel-
dig til slutt da jeg traff min kjære
Torbjørn Ullereng. Han vil jeg bli
gammel sammen med. n n n

Fra Jøssåsen.
Foto: Dag Balavoine.
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Høsten 2006 utkom den israelske
forfatteren Amos Oz med boken
”Hur man botar en fanatiker”. Den
lille boken, i forhold til et stort
tema, tar opp fanatismen, konflik-
ten mellom Israel og Palestina samt
et kapitel om sensur.

Tekst RUNE LINDSTRÖM, medar-
beider på Tobiasgården i Sverige

Noen utdrag fra boken:
”En foreder er den som forandres i
øynene på den som ikke kan foran-
dre seg, ikke vil forandres, som ikke
kan forestille seg forandring, men å
stadig ville forandre andre.”

”Fanatismens innerste vesen er lys-
ten til å tvinge andre mennesker til å
forandres. Fanatikeren er et meget
uselvisk vesen. Fanatikeren bryr seg
virkelig om deg. Han er mer interes-
sert i sin neste enn i seg selv, på
grunn av den enkle grunn at fanatike-
ren har en veldig liten selvforståelse. ”

”Fanatismen finnes nesten overalt,
og dens lydløse former er tilstedevæ-
rende overalt omkring oss og kanskje
også inni oss selv.”

”I prinsippet tror jeg å ha funnet
botemiddelet mot fanatisme. Sansen
for humor er en fantastisk kur. Jeg har
aldri noen gang sett en fanatiker med
sans for humor. Heller ikke har jeg
noen gang sett et menneske som har
sans for humor bli fanatiker. Så lenge
man har sans for humor er man sann-
synligvis delvis immun mot fanatisme.”

Vi har alle møtt dem. Andre som vil
forandre oss og gi oss innsikt i det
som er det rette. Metoder lanseres,
spredes og vil være enerådende. Det
er slik man skal gjøre, og alt annet er
gammelt og feilaktig.

Amos Oz mener at vi, til og med
inni oss selv, har tendensen og faren
for å bli fanatikere. Det skjer da noe
blir så stort og riktig at ingenting
annet får plass. Vi slutter å høre på
andre. Har ikke lenger behov for å
stå i dialog. Entusiasmen for dette
ene fyller oss helt. Vi ser ikke at det
som er blitt livsviktig for oss kveler
vår egen utvikling.

Hos de barn og voksne med spesi-
elle behov, som vi arbeider og med
kan møte disse krefter. Særlig hos
dem som blir stående i faste i tvangs-
messige tankeganger og handlings-
mønstre. De som er livredde for for-
andringer. De som ikke søker noen
kontakt med andre.

Vi behøver å hjelpe dem og oss
selv med å ville utvikling. Være i dia-
log. Søke spørsmål. Ha interesse av å
høre på andre. Erkjenne feil og ta nye
skritt. Med varm humor å se på oss
selv. Alt dette er å være menneske.

Fanatikern
En tanke lever och finns till
men fångas in
för att skalas av och gröpas ur
förstoras upp och spetsas till
och formas om till ett spjut
som vill genomtränga 
andras huvuden och hjärtan
ta död på alla andra tankar.

En känsla lever och finns till
men fångas in
blåses upp och tar all plats
breder ut sig och överröstar alltfler
fylls med eld, svavel och galla
som förtär allt och alla.

En handling lever och finns till
men fångas in
och låses in och torkas ut på liv
gräver sig ett allt djupare spår
och formas om till en mekanisk maskin
som endast kan upprepa sig själv
vars stånghammare slår och slår
allt till grus.

En fanatiker lever och finns till
där alla frågor tystnat
där all humor har begravts
där dialogen har förbjudits
och kärleken dött.

Men i varje tanke
finns en visdom klokare än spjutet
i varje känsla
en förståelse mäktigare än elden
i varje handling
en kraft starkare än stånghammaren
i varje fanatiker
ett frö livskraftigare än döden.

Hvordan stopper man 
en fanatiker?

Fellesskaps-
modellen
Teksten er henta frå boka ”Makt
i mellanmänskliga relationer” av
Michaela Glöckler, tilrettelagt og
omsett frå svensk til bokmål av
Irén Kleiven.

Makt – og ledelsesspørsmål berø-
rer selve livsnerven hos mange
mennesker. Disse spørsmål på-
virker dem direkte i deres utvikling,
og de har vanskelig for å komme til
rette med dem i indre og/eller ytre
henseende. Da kan det være til
god hjelp å gjøre klart for seg at det
gamle maktsamfunnet med sin hie-
rarkiske, pyramidale struktur, og 
det i dag så (omhulda, skyddade)
demokratiske samfunnet utgjør for-
mer som for å fungere egentlig
bare forutsetter visse personlige
ferdigheter og gode spilleregler. For
de hører så og si denne jorden til.

Noe annet blir det hvis vi tar ste-
get over til en bevisst delaktighet i
en virksomhet eller sammenslut-
ning i fellesskapsmodellens tegn.
Det steget er kun mulig hvis det
enkelte individ frivillig er klar for å
stille sin arbeidsvilje i den felles 
viljes tjeneste som motsvarer virk-
somhetens målsetning, ideal.

Man må kjenne seg forpliktet ikke
bare i forhold til arbeidsgiveren, kol-
legaene og sitt arbeid men også til
de bakenforliggende målsetningene
som virksomheten tjener.(...)

(...) Med en idealistisk innstilling
av denne art kan det finnes en viss
risiko – nemlig hvis den opptrer
som et moralsk imperativ.
Strukturer som muliggjør maktutøv-
ning i det hierarkiske systemets
tegn eller slike strukturer som
muliggjør demokrati og medbe-
stemmelse, kan man innrette,
organisere og gjennomdrive ved
hjelp av ytre middel.

Når det gjelder fellesskapsmo-
dellen er dette ikke mulig. – ikke en
gang med moralsk påtrykk. Man
kan riktignok legge fundamentet for
strukturer som understøtter felles-
skapsmodellens ledelsesprinsipp,
men denne kan ikke organiseres
og presses gjennom utenfra.
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Tekst CHERYL MULHOLLAND og
JIM BARAUSKY

Tatt fra Lilipoh Blad, sommer 2006.
Oversatt av Kaya Krussand.

”Legevitenskapen kan ikke gjøre
noe uten himmelens medvirkning –
disse to må samarbeide. Derfor må
legevitenskapen skilles fra jorda, så
den kan adlyde stjernenes vilje og bli
ledet av dem.” Paracelsus

Den alkymistiske tradisjon, slik den
ble praktisert i mange gamle kulturer,
så på naturen som et guddommelig
vesen med en skapende intelligens.

Å drive med alkymi var en kunst, 
og alkymisten måtte la seg lede av
naturen selv. Bare ved å følge gud-
innen Naturas lys kunne alkymisten
lære å forvandle den faste materie til
et finere uttrykk for den guddommelig
tanke – eller det man kunne kalle
arketypen som ligger gjemt i den
fysiske innpakning.

Den tradisjonelle alkymistiske måte
å arbeide med planter på, var ved
uttrekk, destillering og gjæring.
Enhver av disse metodene ”åpner”
planten og frigjør derved essensen,
eller plantens spirituelle arketyp. Det
alkymistiske arbeidet foregår alltid i
tre trinn: Separasjon, rensing og ny

sammensmelting, eller det alkymis-
tiske bryllup som det siste ble kalt.
Det preparatet man fikk tilslutt, spa-
gyri het det også, var nå blitt trans-
formert til en medisin med sterkt 
helbredende krefter. Det å delta i
denne prosessen hadde også en
dyptgående virkning på alkymisten
selv.

Rudolf Steiner, grunnleggeren av
det biodynamiske landbruk, viste at
bruken av planteekstrakter og spesi-
elle preparater i jordbruket var en
metode for å helbrede jorden og øke
livskraften i maten vår. En sunn plan-
te er et bindeledd mellom himmel og
jord og et utrykk for begges substan-
ser og krefter.

Å drive biodynamisk jordbruk 
forener jordens og himmelens krefter.
Som bønder og gartnere er det vår
oppgave å forstå vår plass i den store
helheten, og skape harmoni mellom
mineral-, plante-, dyre-, og mennes-
keriket.

Biodynamikeren ser på hele univer-
set som en guddommelig helhet,
gjennomvevet av åndskrefter. Vi må
utvide vår oppmerksomhet så den
omfatter både himmelen med dens
åndsvesener, som jorden med sine
elementarvesener – ild, luft, vann og
jordånder. (Det som i folketroen kalles
nisser, dverger, alver, havfruer, nøkk
og troll representerer noe av dette –
oversetteren) Naturen forblir en lukket
bok for oss om vi ikke studerer den
med ærefrykt og hengivenhet.

Når vi bruker Steiners preparater
på våre planter, blir de mer harmoni-
sert med de kosmiske rytmer. De blir
mer mottagelige for impulser fra stjer-
nenes og plantenes verden, og der-
ved mer åpne for sine omgivelser.
Samtidig styrkes også båndet til egen
art. Det vil si at både genotypen
(artens arvemasse) og fenotypen
(den enkelte plante) blir aktivisert og
avbalansert.

Når vi spiser maten fra disse plan-
tene blir også vi mer forbundet med
og sensitive overfor verden rundt oss.
Slik legger denne maten grunnlaget
for en god helse. n n n

Biodynamisk jordbruk – 
den moderne alkymi

Foto: Jan Bang

I denne utgaven av Landsbyliv fokuserer vi på biodynamisk jordbruk.
Dette er blitt et av kjennetegnene til Camphill-landsbyer verden rundt.
I vår moderne industrialiserte verden har naturen blitt en av de store
taperne, og ved å dyrke biodynamisk prøver vi å rette dette opp. Vi ser 
litt på hvordan vårt jordbruk tilnærmer seg det alkymiske i den første
artikkelen. Det er jo ikke nok å bare dyrke maten, den må ut til de som
skal spise den, og vi fant et godt eksempel på hvordan dette kan også
gjøres på en ny og spennende måte. Les mer om dette i ”økologiske 
matkasser”. Til sist gir vi et lite bilde fra en av våre tidlige Camphill-barn,
nå etablert som olivenbonde i Italia.



landsbyliv nr 10 • VINTEREN 2007 35

fokus: biodynamisk jordbruk

Olivenhøst 
i Toscana
Da vi kjøpte drømmestedet vårt
i Toscana, på en høyde ved
Cortona, med utsikt over
Trasimenosjøen den 5. november
1998, var hele rommet fullt av 
italienere. Ikke så rart kanskje,
siden Toscana ligger i Italia.

Tekst LUCAS WEIHS
Foto JAN BANG

Tatt fra Camphill Correspondence,
høsten 2006. Oversatt av Kaya
Krussand.

Men selgeren hadde tatt med seg
hele sin familie. Det var dessuten to
eiendomsmeglere der – ikke bare en,
dessuten Notarius Publius. Så en
ung jente som var like god i engelsk
som italiensk. For sikkerhets skyld,
så det ikke skulle bli noen misforstå-
elser. Medregnet meg og min partner
var vi tolv i alt.

Det var pussig å legge merke til
hvordan italienerne bare lot tiden gå.
De pratet i vei om alt – fortalte hver-
andre morsomme historier, utvekslet
spennende matoppskrifter og hadde
tydeligvis ikke hastverk med å
komme til saken. Men endelig ble da
kontrakten underskrevet, og straks
det var gjort, sa selgeren til meg:

”Du kan få årets olivenhøst.”
Forvirret snudde jeg meg mot min

venn.
”Hva mener han?”
Vi hadde jo sett på eiendommen

mange ganger – falt i staver over den
praktfulle utsikten, med de små
husene i Cortona som klorte seg fast
på åsen til venstre, den vakre
Chianadalen nedenfor, og den store
Trasimenosjøen langt borte. Og
lengst borte de blånende fjelltoppene
Monte Amiata, Montepulciano og
Montalcino. Men jeg hadde ikke lagt
merke til alle oliventrærne som vok-
ste i de bratte bakkene alle steder.
Ikke så merkelig, for jeg hadde aldri
sett et oliventre før i mitt liv. Ellers var
ikke landskapet så ulikt det skotske
der jeg kommer fra, med åser, fjell og
bratte stup. Men oliventrær har vi
ikke i Skottland.

Da vi kjøpte var det i begynnelsen
av innhøstingstiden, så vi hadde ikke
mye tid på oss. Oliven høstes i
november og desember – litt avheng-
ig av hvordan været har vært i vekst-
sesongen. Et tørt år betyr senere
modning – en fuktig vår og sommer
at olivenen modner tidligere.

Dessuten høster de som driver
smått og manuelt tidligere, for da blir
oljen best. Dette gjelder da især de
som driver økologisk. Industrielle dyr-
kere høster senest mulig. Da er de
sikre på at alt er helt modent, og at
alle fruktene faller av når ristemaski-
nene setter i gang.

Allerede dagen etter at kontrakten
ble undertegnet, fikk vi tak i vår gode
venn Gino fra Cortona. Han kom med
et svært nett, en kurv og et par han-
sker med rare blå plastikkbobler på
innsiden. Han forklarte hvordan vi
skulle plukke og slippe fruktene ned
på nettet som ble lagt rundt treet. Så
skulle de fylles i kurver og bringes
ned til mølla.

Etter tre dager kom vi dit med flere
svære fulle kurver. Den hyggelige
mølleren sa han hadde ventet oss,
han hadde sett oss streve og plukke
der oppe. Men vi hadde bare 130
kilo, og Renato fortalte oss at hvis
han skulle presse vår avling for seg
måtte han ha minst 300 kilo. Ellers
måtte vi gå til den kooperative mølla
og få vår del av den fellespressede
oljen der. Heldigvis hadde vi flere
uhøstede trær, så vi dro hjem igjen.

Etter fire dager hadde vi fått med oss
rubb og rake – og nå hadde vi nok til
å få vår olje presset separat.

Livet på mølla var et kapittel for
seg. I den mettede oljelukten traff vi
især eldre karer – oljebønder som
hadde holdt på med dette hele livet,
og som hadde mye å fortelle. Av dem
har jeg lært det jeg kan om å dyrke
oliven – ved siden av egen praksis.

Det var også fascinerende å følge
prosessen når olivenen ble malt.
Først kommer de i en ”vaskemaskin”.
Så males alt, med stein og blader, i
tre forskjellige prosesser – i digre
steinkar og med svære møllesteiner.
I den tredje malemaskinen begynner
oljen å dryppe ned i rør og så bring-
es den til en sentrifuge hvor vannet
skilles ut. Det var spennende å se 
de første dråpene av sin egen olje –
gylden-grønn, eller purpurfarget,
dryppe ned i kannen som man så
frakter med seg hjem! 

Å smake på denne oljen var en
fantastisk opplevelse! Første prøve
var å helle den rett på et stykke ristet
loff med tomater, persille og malte
fenikkelfrø fra egen hage. Og så med
et glass rødvin til. Druene var riktig-
nok ikke fra egen hage, men fra
Montepulciano som vi hadde utsikt til
fra terassen.

Et herremåltid!

Vår toscanske drøm hadde virkelig
gått i oppfyllelse!
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Tekst og foto JAN BANG

Her på Solborg jobber vi sam-
men med Norges Vel for å få til
noe vi kaller Andelslandbruk.
Jeg siterer fra brosjyren som
Norges Vel har utgitt om dette:

”CSA (Community Supported
Agriculture) er en form for direkte
omsetning av varer og tjenester fra
gårder gjennom organisert samar-
beid mellom gårdbrukere og forbru-
kere. CSA oppstod i Japan i 1965, 
og har siden vokst fram i enkelte
europeiske land og i Nord Amerika.
I USA er nå over 2000 gårder orga-
nisert som CSA.

Organiseringen bygger på ideen
om kooperativt eierforhold til pro-
duktene, men vanligvis ikke til land-
brukseiendommen. Forbrukere kjø-
per andeler av produksjonen for ett
år av gangen. Vi har derfor valgt å
oversette CSA til ”Andelslandbruk”.

Prosjektet med Norges Vel om-
fatter tre pilotsteder lokalisert i
Bærum, i Solør og her på Hade-
land/Ringerike. Målet er å vurdere
hvordan dette kan tilpasses norske
forhold, og om modellen har en
overføringsverdi til dette landet.

På Hurum har de kommet i gang
med et selvstendig opplegg. Dette
ser ut til å ha vokst rett ut av gras-
rota. Jeg sitter og leser i siste utga-
ve av Cultura Banks blad ”Penge-
virke”, og finner der et fint lite inn-
legg fra Diana Veidmane-Lampe:

”Økologiske matkasser”
fra Hurum
– Et miljøvennlig initiativ for distri-
busjon av kortreist, økologisk mat.

Mange er opptatt av hva de spi-
ser, men får ikke alltid tak i de øko-
logiske grønnsakene de kunne
tenke seg. Økologiske matvarer må
ofte kjøpes inn i større kvanta og
transporteres langt. Dette var bak-

grunnen for at Finn Dale Iversen 
og Osnat Steinhardt startet ”Øko-
logiske matkasser” på Hurum/
Røyken, sammen med gode med-
hjelpere. Deres misjon er å få flere
til bruke økologiske matvarer fra sitt
eget nærmiljø.

Finn har i mange år drevet med
økologisk/biodynamisk landbruk.
Osnat, som opprinnelig kommer fra
Israel, så store muligheter i å ta i
bruk det lokale nettverket som fin-
nes på Hurum og Røyken.

Finn leverer grønnsaker og mel-
keprodukter, og i tillegg kjøper de
inn lokale varer fra flere økologis-
ke/biodynamiske bønder. Kassene
distribueres til noen få hentesteder.
De har bevisst valgt å ikke ha distri-
busjon over hele fylket, men holder
seg innenfor et område med radius
på 20 minutters kjøring, for å ta
hensyn til miljøet. Eksempel på
hentesteder er Steinerskole/barne-
hage – der står kassene klare til
avhenting 1 gang i uken, med opp-
skrift på hva en kan lage av de for-
skjellige grønnsakene.

Grønnsakene er høstet samme
dag eller dagen før. Innhold i mat-
kassen varierer etter årstiden. Mye
frukt om sommeren og mer grønn-
saker om høsten. Kassene finnes i
2 størrelser. Ordningen har i dag 
ca. 37 abonnenter.

(Dette innlegget er hentet fra
Pengevirke 3 – 2006.)

Det er jammen spennende å se
hvordan lignende ideer fremstår på
ulike steder, tilsynelatende uav-
hengig av hverandre. Er dette tids-
ånden som er ute og går? n n n

Kontoret til matkasseprosjekt i Camphill Kimberton Hills i USA.
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Inger Marie så dagens lys i Tøns-
berg, som datter nr. to i en familie
som var bosatt på en gård, Søndre
Råstad i Stokke. Det tok ikke lang tid
før mor, som var sykepleierske, forsto
at vesle Inger hadde Downs syndrom,
selv om sykehuspersonalet mente det
var for tidlig å uttale seg om det. Mor
derimot, var overbevist og dessuten
innstilt på at alt som kunne gjøres for
at Inger skulle få vokse opp og utvikle
seg optimalt, skulle bli gjort. I dette lå
det dessuten en åpenhet, Inger skulle
være med på de forskjellige gjøremål
og tilstelninger som familien var enga-
sjert i. Slik ble det i barndommen,
Inger var med på foreninger og tilstel-
ninger både i og utenfor familien, og
sikkert var det i disse årene at sanger,
salmer og ikke minst julens sanger ble
lært, en kunnskap som ble ved henne
hele livet. Hun var med i gjøremål
hjemme også og lærte seg å svøm-
me, sykle og å gå på stylter, men en
aktivitet var den morsomste, nemlig å
sitte i en stor huske i epletreet.

Skoletilbud var det svært få av på
den tiden, inntil Fjell Skole i Tønsberg
kom i stand, og etter noen år der var
Inger daglig hos Solveig 0stmoen i
Redd Barnas Daghjem. Så var det
daghjem på Fossnes, men da mor ble
alvorlig syk følte de øvrige i familien 
at en permanent tilværelse utenom
familien ville være det riktige for Inger.
I 1980 kom Inger til Vidaråsen
Landsby hvor hun var til sin død.

Et bedre liv for Inger kan man van-
skelig tenke seg, med de mange akti-
viteter, felles feiringer og sosialt liv,
var nok det «festlige» i tilværelsen det
som Inger likte best. Av festlige fei-
ringer var julen høydepunktet. Da kom
sangene med alle vers utenat frem i
hukommelsen, kanskje mest som en
overraskelse for de rundt som ellers
opplevde Ingers språk begrenset.

Mellom flere medarbeidere og Inger
ble det naturlig nok knyttet varige bånd.
Hun var på Dukkeverkstedet, på
Keramikkverkstedet, og i Veveriet hvor
hun bidro på sin underfundige måte,
kanskje mest ved å «være tilstede»
mer enn å produsere i stor stil. Skjønt
den slags arbeid som hun alltid måtte
gjøre uansett, var oppvask og strikking i

tillegg til tegning. Hun bodde i mange
forskjellige hus på Vidaråsen og når
alderen og skrantende fysikk meldte
seg, var hun en av de første som flyttet
inn i Terapihuset, Ita Wegmann Hus.
Selv om gjøremålene ble færre, var det
en virksomhet som ikke tok slutt før
hun måtte anvende rullestol, nemlig
tegning. Mange er nok de som i de
senere år har vært innom Ita Wegmann
Hus og alltid observert en skikkelse ved
det store bordet, nettopp opptatt med å
tegne og farge. Tegningen ble en
uttrykksform som var svært sentral for
Inger, og det var nok stor frustrasjon
over å ikke kunne tegne mer, da kref-
tene sviktet etterhvert.

Kreftene minsket gradvis, men hun
opplevde å bli feiret på sin 60-års dag
i 2005, med en stor skare av landsby-
boere og medarbeidere og noen ven-
ner utenfra. Det var en festlig feiring
med taler, sang og musikk – og natur-
ligvis kaker! 

I tillegg til landsbylivet, opplevde
Inger også noen utenlandsbesøk.
Irland, noen av de greske øyer, samt
Marokko. Sistnevnte en sikker vinner,
både på grunn av endeløs bading og
uendelige menger av sitrusfrukter og
deilig mat! 

Selv om temperamentet var synlig
både i form av sinne og stahet, var
det derimot som om verden åpnet seg
når Inger lo av noe som gikk galt,
eller ganske enkelt fordi noe var mor-
somt. Når det underfundige smilet
åpenbarte seg var verden igjen et
godt sted å være, både for Inger og
for de rundt. Dessuten, det smilet som
dukket frem når en minst ventet det,
hadde også noe uforklarlig over seg.
Man undret alltid på hva hun tenkte
på eller fant så morsomt.

Inger hadde en sterk vilje som var
til stede til det siste. Mange er de
ganger da man trodde at døden 

banket på, for så å vende om med
uforrettet sak og Inger på ny på plass
i kjøkkenet og stuen i lta Wegmann,
og i kapellet på søndag. Uten den
oppfølging og pleie som trofast ble
gitt, hadde det nok gått fortere ned-
over med Inger, tross hennes vilje til å
leve. Men alle i Terapihuset bidro på
en enestående måte til å gi livet
mening for henne like til det siste, der-
for kan ikke deres innsats gis nok
verdsettelse. Ikke bare stell og omtan-
ke for det nødvendigste, men også for
det sosiale og kulturelle hvor Inger var
inkludert til det siste.

Hun var med på konsert i Hallen
lørdag 29.4, i kapellet om formidda-
gen 30.4, og døde fredelig i løpet av
få timer samme kvelden.

For meg som er den eneste søster
er det et stort tomrom etter Inger, men
hun er ikke borte helt likevel, for ved
sitt liv og uutgrunnelige vesen har hun
satt spor etter seg som alltid vil forbli i
minnene om henne.

Fred over Inger Marie Raastads
minne. n n n

Hilde Kirstine Raastad O'Hanlon, søster.

Inger Marie
Raastad
f. 11-12-1945, d. 30-4-2006

Gratulerer til Jan Bang og Ruth
Wilson. De fikk et barnebarn, Emily,
på lille julaften. ”For en flott julegave!”
sa de til Landsbyliv. Gratulerer til søn-
nen Jake og partneren hans Aline, to
stolte og glade foreldre som begge 
to bor bare noen minutter fra Solborg.
n n n

Foto: Jan Bang

Foto: Dag Balavoine
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SKOLERINGSVEIEN

Det å leve i fellesskap er ikke alltid
like lett for oss, i vår tid. Mye tyder
på at vi, i sterkere grad enn tidli-
gere, trenger ”romslighet” på
mange plan for å utfolde oss selv
– ja, la oss kalle det; individualitet
og frihet.

Her gjengir vi et lite avsnitt fra 
R. Steiners ”Frihetens filosofi” som
beskriver – om enn i filosofisk form,
noe om den lovmessigheten som vi
stadig kommer bort i når vi ”frie indi-
vider” forsøker å danne moderne fel-
lesskap. Det er en utfordrende, men
også givende og inspirerende skole-
ringsvei for hver av oss. Red.

Men hvordan er et samliv mellom
mennesker mulig, hvis enhver bare
streber etter å gjøre sin individualitet

gjeldende? Slik lyder en innvending
fra en misforstått moralisme, som tror
at et fellesskap av mennesker bare
er mulig dersom alle er forenet i fra
en felles fastlagt moralsk orden.

Denne moralisme forstår nettopp
ikke at ideenes verden er en enhet.
Den begriper ikke at den idéverden
som virker i meg, ikke er noen annen
enn den som virker i mitt medmen-
neske. For oss er riktignok denne
enheten et resultat av vår verdens-
erfaring. Men det må den nettopp
være. For hvis den kunne erkjennes
på noen annen måte enn gjennom
iakttakelse, ville den ikke kunne opp-
leves individuelt. Den ville bare gjøre
seg gjeldende som allmenne normer.

Individualitet er bare mulig for så
vidt som hvert individuelle vesen

bare vet om det annet gjennom indi-
viduell iakttakelse. Forskjellen mellom
meg og mitt medmenneske ligger
ikke i at vi lever i to vidt forskjellige
åndsverdener, men i det at den
andre mottar andre intuisjoner fra vår
felles idéverden. Den annen vil leve
ut sine intuisjoner, jeg vil leve ut
mine. Hvis vi begge virkelig øser av
ideen og ikke følger andre (fysiske
eller åndelige) impulser, kan vi begge
møtes i den samme bestrebelse, i de
samme intensjoner. En gjensidig
moralsk misforståelse, et sammen-
støt er utelukket mellom moralsk frie
mennesker. Bare den moralsk ufrie,
som følger naturdriften eller et vedtatt
pliktbud, vil støte tilbake et medmen-
neske som ikke følger det samme
instinkt og det samme bud.

Å leve i kjærlighet til handlingen og
la leve, i forståelse for den fremmede
vilje, er de frie menneskers første
grunnsetning. De kjenner intet annet
skal enn det som deres vilje bringer
seg selv i intuitiv samklang med.
Hvordan de i et særlig tilfelle vil
handle, komme deres ideevne til å 
si dem.

Hvis ikke den dypeste grunn til for-
dragelighet lå i det menneskelige
vesen, ville man heller aldri kunne
innpode den gjennom ytre lover. Bare
fordi de menneskelige individer er av
én ånd, kan de også leve seg ut ved
siden av hverandre. Den frie lever i
tillit til at han sammen med den
andre frie tilhører én åndelig verden,
og i sine intensjoner vil møtes med
ham. Den frie forlanger ingen over-
ensstemmelse av sine medmennes-
ker, men han forventer den fordi den
ligger i menneskets natur.

Med dette siktes det her ikke til
nødvendigheten av forskjellige ytre
innretninger, men til menneskets 
sinnelag, dets sjelsforfatning, når 
det i sin selvopplevelse blant med-
mennesker som det har aktelse for,
mest mulig lever opp til menneskets
verdighet.

Utdrag fra ”Frihetens filosofi”
(frihetens idé) av Rudolf Steiner.

Individualitet og frihet

Foto: Borgny Berglund

Foto: Jan Bang Foto: Jan Bang
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landbruksliv

Pirion het hesten på Grobunn.
Han måtte avlives torsdag 
16. november.

Tekst og foto DAAN ENTE

Du Pirion, dette var en tung dag for
oss alle. Den siste uken kunne vi se
på deg at du ikke hadde det bra. Du
spiste ikke og sto bare med hodet
hengende mot veggen, en dag la du
deg uten videre ned på snøen. De
gangene du sto på bena var du urolig,
og nærmest datt ned igjen etter kort
tid. Så kom dyrlegen og behandlet
deg for kolikk. Deretter spiste du litt
igjen og fikk igjen pelsfargen. Noen
dager senere ble du liggende med
feber og tung pust. Du ville opp og
sparket vilt uten å få til å løfte opp
hodet. Vi matet deg med grøt og te,
men så kom dyrlegen og anbefalte
avlivning. Det var mange, spesielt ele-
ver, som kom for å se deg en siste
gang – mange som syntes det var leit
og trist. Du pustet tungt og sovnet
rolig inn.

Så, dagen etter, samlet elevene og
noen medarbeidere seg ved boksen
din. Noen gråt, mens andre fortalte
om det de husket best av deg, for
alle har følt vennskap med deg.
Etterpå sto vi med tente lys ute ved
presenningen som tildekket kroppen,
og noen holdt små takketaler til deg.

Du var førstefødte Ardennerhest på
Fokhol gård. Du vokste opp ved din
mors, Pirets, side og fikk din opplæ-
ring av henne og Rune på Fokhols
store åkrer. Arbeidshest skulle du bli,
og du likte å jobbe. Så ble du vallak,
fikk sko og var ferdig opplært.

Slik ble du solgt til Grobunn våren
2000. Vi ble jo litt overrumplet, for du

var jo så diger! Du hadde bygdas
største (herre)rumpe! Og så de digre
beina da! Vi kurset om naturlig heste-
hold og hestepsykologi, og ble etter
hvert venner. Du ble en del av, og 
et landemerke for Grobunn, med ditt
hode stikkende ut gjennom vinduet 
i fjøsveggen! 

Det ble ikke så mye arbeid, men vi
kjørte en del ut med vogn på vegene
for å mosjonere. Du var redd for
lyder, alt fra traktorer til fugler som
flakset forbi kunne skremme deg.
Men vi gjorde det beste ut av det.
Hver vår og sommer hyppet du
mange rader til potet og kålrot. Dette
gjorde du trofast og bra i syv somre.
Noen åkre rullet du også etter inn-
såing.

Noen god kondis hadde du ikke,
men av og til tok du allikevel et lite

hopp og byks på beite sammen med
dine nye venner, Montana og
Lillegutt. Du satte pris på deres nær-
vær på din måte. Du var ikke den
som viste nysgjerrighet eller direkte
interesse, men holdt deg i bakgrun-
nen. Men hva skulle ikke Grobunns
”åpne dager” vært uten din tjeneste.
Du gikk talløse runder rundt tunet
med barn på ryggen din. Flere
kvinnelige praktikanter ble opp
gjennom årene veldig knyttet til deg.
Og Marije, en av dem, har i sommer
kommet tilbake som medarbeider og
er blitt din matmor!

Nå er alt dette forbi. Vi savner deg
og synes det er uendelig leit at vi
ikke kunne hjelpe deg å bli frisk igjen.
Boksen din er strødd, men tom.

Takk for alt kjære Pirion! 

Du, Pirion
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Pingvinenes liv, kapittel VI

Oversatt av SIGRUN BALAVOINE

Når man fremdeles kan lese i
Brehms Dyreliv, at ” ikke mye er å
fremheve av den nytte” som pingvi-
nen kan bringe menneskene, da er
det en meget stusselig måte å
betrakte tingene på. For spørsmålet
lyder mer slik: Hva er den sanne
betydningen av deres eksistens?

Da må man straks tenke på at
denne fuglegruppen bebor et konti-
nent som er forblitt fullstendig men-
nesketomt. Ved randsonen av Arktis
lever fremdeles eskimoene. Men
Antarktis, som er omgitt av hav, er et
fullstendig mennesketomt landskap.
Livsbetingelsene er så ugjestmilde
og bedragerske, at menneskene kun

kan eksistere i kortere tid, og med
store ofre.

Pingvinen har våget skrittet å
gjennomtrenge Antarktis’ dunkle
ensomhet og kulde med sin tilstede-
værelse. Dette alene er en årlig gjen-
tagende heltedåd. Spesielt Adelie- 
og Keiser-pingvinene slår seg ned på
Sydpolens sne- og isdekte høysletter.
Trekker de da ikke med seg et stykke
av jordens skjebne til dette forlatte
stedet på vår planet? Og når pingvi-
nene så, etter at rugingen er ferdig,
igjen går tilbake i havet, da svømmer
de til alle kanter; til Falklandsøyene
ved Syd-Amerika, til Kapp det gode
Håp i Syd-Afrika, til New Zeeland, til
Tasmania, og danner på denne
måten en levende forbindelse til de
stedene der menneskene bor.

Pingvinene binder sammen det

antarktiske kontinent med de andre
områder av jorden, idet de er årlige
budbringere mellom dem. Det er
ingen statskontrakt eller territoriale
bestemmelser som brer dem ut. De
bærer med seg budskap om men-
neskets eksistens på jorden til pol-
regionene

Kanskje en dag vil en mer eksakt
viten om de få eksisterende arter
pingviner kunne gjøre det mulig å
ordne dem til de forskjellige men-
neskeraser. Slik ville dette vise et
skyggebilde av hele menneskeheten,
at den eksisterte på og ved det
antarktiske kontinent. De som kari-
kerer mange menneskelig trekk som
de gjentar og etteraper, trekker 
de med seg menneskets bilde til
jordens ytterste grenser.

Engang var hele fugleverdenen et
digert åndevesen som fløt og ruget
over vannet. De fleste fuglearter kan
fremdeles spre sine vinger og fly mot
himmelen. Men andre må forsake 
flyvningen og vie seg til jord og vann.

Pingvinene er fuglenes aper. Også
de hadde vinger, men styrtet seg for
raskt inn i forherdelsen og tapte der-
for flyvekunsten. Isteden ervervet de
seg svømmingen, og nå drar de to
ganger årlig fra vann til land og til-
bake, og synger menneskenes sang
til den nattlige Sydpol.

Det er en røff sang, mer som et
eselskrik enn en fuglesang. De skri-
ker som kråker, og kvekker og maler
og gjør – og likevel er det en lyd som
toner i Polarnattens fryktelige stillhet
og roper til den; jorden er besjelet.
n n n

Hva er den sanne betyd-
ningen av deres eksistens?
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Bakgrunn
Camphill-bevegelsen ble startet i
1940 i Camphill, en liten landeiendom
ved Aberdeen i Skottland. Det var en
gruppe krigsflyktninger, med den
østerrikske legen Karl König i spis-
sen, som her grunnla en skole for
barn med spesielle behov. Da disse
barna var ferdige med skolegangen,
ble den første Camphill-landsbyen
opprettet. Nå var det ikke lenger
undervisning og oppdragelse som var
siktemålet, men en livsform tilpasset
den voksne alderen.

Arbeidet i Camphill-landsbyene er
inspirert av antroposofien, som i stor
grad er basert på Rudolf Steiners
(1861-1925) verk. Sentralt står
bevisstheten om alle menneskers
likeverd og menneskelivets åndelige
perspektiv. Menneskets innerste
vesen forstås i forhold til en større
utviklingsprosess, overordnet livets
ytre forhold og begrensninger. I en
Camphill-landsby har derfor alle den
samme rett til meningsfulle livsopp-
gaver og et innholdsrikt liv.

Det finnes ca. 100 Camphill-lands-
byer og -skoler fordelt på flere konti-
nenter. De fleste ligger i Europa og
Nord-Amerika, men det er også
landsbyer i drift i Afrika, samt noen
små spirer i Asia. De norske
Camphill-landsbyene har gitt praktisk
og økonomisk støtte ved etableringen
av landsbyer i Russland, Estland,
Latvia og Tsjekkia.

Alle har et arbeid å gå til
De fleste Camphill-landsbyene er
bygget opp rundt en biodynamisk
gård med kuer, hester, griser, sauer,
høns og andre dyr. Det dyrkes frukt,
korn og grønnsaker til eget bruk, og
for videreforedling og salg. Mange av
arbeidsoppgavene er knyttet til stellet
av dyrene og dyrkingen av jorda.
Dette er konkrete gjøremål der den
enkelte kan finne sine oppgaver til-
passet evner og behov. Friskt luft, en
varm hesteflanke, snøftende grisung-
er, fisk i en dam, grønnsaker som
vokser, våronn og vedhugging; alt
dette er hverdag og arbeid i en
Camphill-landsby. Ved noen av lands-
byene gir fjorden eller havet mulighe-
ter for fiske. Naturnære og utviklende
virksomheter prioriteres når nye
arbeidsplasser skapes.

I tillegg til jordbruk har hver landsby
forskjellige håndverksaktiviteter, blant
annet snekkerverksted, bakeri og
verksteder for tekstil og keramikk.
Overalt legges det til rette slik at
mennesker med ulike funksjonsnivåer
arbeider side ved side. Flere av
landsbyene har egne butikker hvor
både matvarer og håndverksartikler
er til salgs.

Husarbeidet er en vesentlig del av
virksomheten. Husene skal stelles og
måltidene forberedes. Folk er sultne
etter en god dags arbeid. Det er en
målsetting at alle har oppgaver å
utføre som dekker reelle behov i
landsbyen, verkstedet eller nabolaget,
og at alle utførerer sitt arbeid etter
egne evner og muligheter.

Livet selv er en kunstart
Kunst og kultur vever seg inn i alle
aspekter av landsbylivet og skaper
inspirasjon og glede i et større per-
spektiv. I skuespill, dans, musikk, sang,
maling eller modellering lokkes de kre-
ative evnene frem som finnes i alle
mennesker. Like før hele landsbyen
setter opp et skuespill til jul eller sankt-
hans, er atmosfæren full av forventning
og prestasjonsglede. Noe stort skal
skje, og alle gir det beste av seg selv
for at forestillingen skal lykkes.

Feiringen av årets høytider er kultu-
relle og sosiale høydepunkter i lands-
bylivet. De kristne høytider gir inspira-
sjon til å søke i dybdene av livets gåter.

Det sees lite på fjernsyn, men kino
finnes, enten i selve landsbyen eller i
nærmiljøet. Landsbyene gjestes jevn-
lig av musikere og andre kunstnere.
Det legges forøvrig vekt på aktiviteter
hvor alle kan være med, og hvor
medskaping gjør tilskuerrollen mer
meningsfull.

Utdanning
Det er mulig å gjennomføre et stu-
dium ved Landsbyseminaret mens
man arbeider i en av Camphill-lands-
byene. Det første året er et introduk-
sjonsår der de grunnleggende ideene
for landsbylivet studeres. Etter dette
kan man fortsette med Grunnkurs i
Helsepedagogikk og Sosialterapi,
som er en treårig norsk grunnutdan-
nelse og gir fagbrev. Grunnkurset tar
sikte på en helhetlig og allsidig utvik-
ling av kunnskaper og ferdigheter,
med integrering av teori, kunstneriske
øvelser og praksis. Det daglige arbei-
det med mennesker med behov for
særlig omsorg og støtte danner tyng-
depunktet i læreprosessen. Det finnes
et fjerde år på høyskolenivå som kan
gjennomføres i Sverige, Tyskland eller
Sveits. Utdanningen tilbys gratis til
medarbeidere som bor og arbeider i
landsbyene.

Lære å leve, lære å bo som voksen
Enten det gjelder ønsket om et livs-
langt engasjement eller et tidsbegren-
set opphold for å tilegne seg nødven-
dige ferdigheter, kan landsbyene gi
omsorg, livskvalitet og utviklingsmu-
ligheter.

Å bo i en landsby betyr å finne sin
plass i et fellesskap i hverdag og fest,
i fritid og arbeid. Gjennom menneske-
lig nærhet og gjensidig innsats for
livet i landsbyen, dannes en trygg og
utviklende atmosfære. Her oppstår et
levende miljø som stimulerer den
enkelte til å ta ansvar for seg selv og
for andre.

Slik øves kunsten å skape et hjem;
de omsorgstrengende og medarbei-
derne danner husfellesskap. Her hol-
des mange av de tradisjonelle familie-
verdiene i hevd. Alle måltider er felles.
Landsbyene er opptatt av god bord-
kultur. Ofte utgjør gårdens egne pro-
dukter et innslag i menyen, noe som
innebærer både velsmakende og
sunn kost. Økologisk bevissthet kjen-
netegner alle aspekter av landsbyli-
vet: matvarer, jordbruk, byggemateria-
ler, energiforvaltning og resirkulering.

En levende og menneskevennlig
arkitektur preger landsbyene. Husene
er moderne utstyrt, og det er lagt vekt
på fargevalg og materialkvalitet i inn-
redningen.

Fortsetter på side 42

Opplysninger om Landsbystiftelsen

Foto: Jan Bang
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Det finnes hus i ulik størrelse, fra
små én-familie-hus til storhushold-
ninger med plass til 10-12 mennesker.
Egen hybel kan også tilbys.

Økonomi og finansiering
Landsbystiftelsen mottar statsstøtte til
driften i form av et rammetilskudd fra
Sosial- og helsedirektoratet. Det er
ment å dekke bo-, arbeids- og fritids-
tilbud.

Arbeid er en vesentlig side av
landsbylivet, og landsbyboere og
medarbeidere står side ved side om
mange av oppgavene i landsbyen.
Det var fra starten av klart at landsby-
ene ikke ville vurdere lønn i forhold til
arbeidsinnsats. Konsekvensen av
dette ble at ingen i landsbyen, verken
medarbeidere eller landsbyboere får
lønn i vanlig forstand, men hver enkelt
får sine individuelle behov dekket.
Landsbyboerne tilgodesees via drifts-
regnskapet og mottar sin ordinære
trygd som lommepenger, mens med-
arbeiderne forvalter de budsjetterte
lønnsmidler i fellesskap. Både Lands-
byboerne og medarbeiderne betaler
for kost og losji til stiftelsen. I tillegg
mottar landsbyboerne bostøtte fra
Husbanken.

Rammebidraget fra staten gir rom
for vedlikehold og noe oppgradering
av bygningsmassen, men all nyeta-
blering må realiseres gjennom gaver.
En slik felles økonomi, der landsby-
enes mennesker bestreber seg på en
broderlighet overfor hverandre, har
vist seg å være fruktbar. Sammen
med gaver og bidrag fra mange hold
er det blitt mulig å bygge kulturbygg
og aldershjem, verksteder og andre
hus, som det ellers ikke ville ha vært
kapital til å realisere.

Gjennom nittiårene har de norske
landsbyene engasjert seg i utvikling-
en av Camphill-landsbyer i tidligere
østblokkland.

Den som måtte ønske å vite mer,
eller kanskje være med på å støtte
Landsbystiftelsens bestrebelser, kan
ta kontakt med:
Dialogos – Ressurssenter 
for Sivile Initiativer
Holbergs pl. 4, 0166 OSLO 
Telefon 21 69 77 70 • Faks 21 69 77 75 
Epost: post@camphill.no

Internett: www.camphill.no

Søknad
En søknad om plass i landsbyen 
rettes til den enkelte landsby.
Landsbyene mottar mennesker med
psykisk utviklingshemming, og andre
voksne med særlige omsorgsbehov.

Søkeren må være over 18 år gam-
mel. Nye beboere til landsbyen tas
etter dette kun inn på bakgrunn av
kommunale søknader Det er vanlig at
søkeren inviteres til en personlig sam-
tale og et besøk i landsbyen. Dersom
interessen er til stede vil det arrange-
res et prøveopphold.

Dersom du ønsker å arbeide i en
av landsbyene for kortere eller lengre
tid, ta direkte kontakt med det aktuel-
le stedet. Camphill-landsbyene tar
også i mot unge mennesker som
ønsker et praksisopphold før eller
under studietiden.

landsbystiftelsen

VIDARÅSEN
Vidaråsen er den eldste og største av
landsbyene i Norge og ligger i Andebu
i Vestfold. I dag bor det omkring 150
mennesker her. Landsbyen ligger fre-
delig til i et kupert landskap omkranset
av skoger og jordbruksarealer.
Vidaråsen driver foruten gården; bake-
ri, ysteri, snekkerverksted, dukkeverk-
sted, veveri, pottemakerverksted, urte-
verksted, butikk og en liten betong-
varefabrikk. Her finnes et kapell og en
stor sal hvor det holdes konserter, tea-
terforestillinger, foredrag og allmøter.
Vidaråsen har også et terapihus for
mennesker som trenger ekstra pleie.

Henvendelse:
Vidaråsen Landsby, 3158 Andebu
Tlf: (kl. 9-12, man-fre) 33 44 41 00
Faks: 33 44 40 01
E-post: office@vidaraasen.no 

SOLBORG
Solborg ligger ved Hønefoss i
Buskerud. Her bor det omtrent 50
mennesker. Fra Solborg er det vakkert
utsyn mot Norefjell, mangfoldige mil
vestover. Bak landsbyen begynner
skogen som grenser til Oslomarka.
Foruten gård og gartneri har landsby-
en et snekkerverksted, veveri, bakeri
og en gruppe som arbeider i skogen.
På Solborg holder Landsbyskolen til,
et tilbud for både yrkesopplæring,
videregående utdannelse og fritidstil-
bud for landsbyboere i hele stiftelsen.

Henvendelse:
Solborg, 3520 Jevnaker 
Tlf: (kl. 9-12, man-fre) 32 13 24 80
Faks: 32 13 20 20
E-post: solborg@camphill.no
Landsbyskolen: Telefon: 32 13 34 56, 
Faks: 32 13 20 20.

Virksomhetene i Landsbystiftelsen

Fra Vidaråsen. Foto: Jan Bang.

Foto: Jan Bang
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ASBJØRNSEN OG MOE HUS
SEMINARSENTER
I løpet av 2006 har Seminarsenteret
etablert seg som en egen virksomhet
innenfor Landsbystiftelsen. Landsby-
stiftelsens møter holdes gratis for med-
arbeidere, og det tilbys flere arrange-
menter for landsbyboere i løpet av
året. Ved å markedsføre stedet blant
Camphill-nettverket og antroposofiske
grupper, har Seminarsenteret blitt et
møtested mellom Landsbystiftelsen og
andre virksomheter.

Hendevendelse:
Asbjørnsen og Moe Hus Seminarsenter
Solborg, 3520 Jevnaker
Tlf.: 32 13 30 58 / Fax: 32 13 20 20
E-post:seminarsenter@camphill.no
www.camphill.no

HOGGANVIK
Hogganvik ligger i et typisk Vestlands-
landskap ved Vindafjorden i Ryfylke.
Landsbyen har utsikt mot fjorder og
fjell. Gården og skogsdriften gir
arbeid til de fleste. Her er også ysteri,
veveri og et lite snekkerverksted.
45-50 mennesker bor i Hogganvik.

Henvendelse:
Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal
Tlf: (kl. 9-12, man-fre) 52 76 01 11
Faks: 52 76 04 08, 
E-post: hogganvik@camphill.no

VALLERSUND GÅRD OG
FRAMSKOLEN
Vallersund Gård ligger vest på
Fosenhalvøya, helt ute ved havet. Her
er det øyer, hav og fantasifulle fjellfor-
masjoner så langt øyet kan se.
Vallersund er et gammelt kysthandels-
sted som nå er blitt til Camphill-lands-
by. Her drives foruten gårdsbruk; bake-
ri, urteverksted og butikk. Vallersund
Gård tar også imot voksne rusmiddel-
skadede mennesker. Det bor omtrent
40 mennesker i landsbyen.

Framskolen er et toårig folkehøyskole-
lignende lærested for unge voksne
utviklingshemmede mellom videre-
gående skole og et aktivt yrkesliv.

Henvendelse:
Vallersund Gård, 7167 Vallersund
Tlf: (kl. 9-12, man-fre) 72 52 70 80
Faks: 72 52 70 99
E-post: vallersund-gaard@camphill.no

Framskolen
Vallersund gård, 7167 Vallersund
Telefon 72 52 70 80
E-post: framskolen@camphill.no

JØSSÅSEN
Jøssåsen ligger i Malvik kommune i
Sør-Trøndelag. Landsbyen ligger et
stykke inn i skogen ved Jøssåstjernet.
Her bor omtrent 50 mennesker. I tillegg
kommer det på dagtid ca. 7-8 personer
fra lokalmiljøet som tar del i arbeidet.
Foruten gårdsdriften har landsbyen et
veveri, et bokbinderi og en gruppe som
arbeider med vedhugst.

Henvendelse:
Jøssåsen Landsby, 7550 Hommelvik
Tlf: (kl. 9-12, man-fre) 73 97 88 40
Faks: 73 97 88 40
E-post: jossaasen@camphill.no

KRISTOFFERTUNET
Kristoffertunet ligger landlig til ved
Rotvoll, i kort avstand til Trondheim by.
Dette er et av Trondheims vakreste
områder, bare noen steinkast fra
sjøen og omkranset av parklignende
arealer. På Kristoffertunet utføres først
og fremst gårdsarbeid og gartnerivirk-
somhet, blant annet i stedets store
drivhus. Landsbyen har også et lite
veveverksted. Det bor ca. 30 mennes-
ker på Kristoffertunet.

Henvendelse:
Kristoffertunet, Hans Collins vei 5,
7053 Ranheim
Tlf: (kl. 9-12, man-fre) 73 82 68 50
Faks: 73 82 68 51
E-post: kristoffertunet@camphill.no

DET ØKOLOGISKE HUS»
«Det Økologiske Hus» vil bygge opp
foredlingsverksteder og butikker for
biodynamiske og økologiske produk-
ter. Samtidig skal det gis et godt
arbeidstilbud til mennesker med ulike
behov for tilrettelagt arbeid. Det er et
mål å ta i bruk moderne utstyr som
kan forbedre prosessen og den
enkeltes mulighet til å utføre sine
arbeidsoppgaver. «Det Økologiske
Hus» består av Corona (safteri, syl-
ting og tørking), Rotvoll Landhandel
(økologiske dagligvarer og gavearti-
kler), Rotvoll Bakeri og Biodynamisk
Forening for Trøndelag. Andre akti-
viteter vil bli utviklet etter hvert.

Henvendelse:
«Det Økologiske Hus», Rotvoll Allé 1,
7053 Ranheim
Tlf: 73 84 76 00 Faks: 73 84 79 00
E-post:
det.okologiske.hus@camphill.no

Fra Vallersund Gård. Foto: Dag Balavoine.

Fra Hogganvik. Foto: Jan Bang.

Fra Jøssåsen. Foto: Dag Balavoine.
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RETURADRESSE:
Dialogos – Ressurssenter 
for Sivile initiativer
Holbergs Plass 4, 0166 Oslo

camphill – norgeskalender 2007

JANUAR
Søndag 21. – fredag 26.
3 årig utdannelsen. Blokk uke på
Seminarsenteret, Solborg.

Torsdag 25. – mandag 29.
Baltic Seminar – Pahkla.

Fredag 26. – søndag 28.
Klasselesermøte – Vidaråsen.

Søndag 28. – fredag 2. februar
Kurs med Julia Wolfson – Vidaråsen.

Onsdag 30. jan. – torsdag 1. februar
Felles medarbeider mandat møte –
seminarsenteret, Solborg? 

FEBRUAR
Torsdag 8. – søndag 11
East Conference – Vidarasen.

Lørdag 10. – lørdag 17.
Vårding seminaret – Vidaråsen.

Tirsdag 13.
Hovedstyre møte – Oslo.

Tirsdag 13. – fredag 16.
Northern Region biodynamisk jord-
bruksmøte – Jøssåsen.

MARS
Torsdag 1. – søndag 4.
Introduksjons År. Møte 2 for unge 
medarbeidere – Soleggen.

Tirsdag 6. – søndag 11.
Baltic Seminar – Tapola.

APRIL
Torsdag 12. – søndag 15.
Northern Regional Group – Rozkalni.

Lørdag 21.
Årsmøte i Antroposofisk Selskap –
Berle, Oslo.

Mandag 23. – fredag 27.
Ungdomstreff – HP Steinerskoler,
Grobunn og Solborg – Seminarsenteret,
Solborg.

Onsdag 25. – søndag 29.
Homemaking retreat – hvor? 

MAI
Tirsdag 1. – torsdag 3.
Mellomstedsmøte – Seminarsenteret,
Solborg.

Fredag 11. – søndag 13.
Styremøte for styrene i antroposofisk
selskap I Norden – Vidaråsen.

Tirsdag 22.
Hovedstyre møte – Oslo.

Fredag 26. – mandag 28. (Pinse)
Innføringskurs for nye elever og på-
rørende – Framskolen på Vallersund.

JUNI
Fredag 1. – søndag 3.
Representantskapsmøte – Jøssåsen.

Torsdag 14. – søndag 17.
Introduksjons År. Møte 3 for unge 
medarbeidere – Fyresdal.

Mandag 25. – lørdag 30.
Midtsommer møte – Jærna.

28. juni – 1. juli
Northern & middle European Group –
Le Beal, Frankrike.

JULI
Mandag 9. – torsdag 12.
Tysk sosial terapeutisk seminar –
Rozkalni?    

For oppdatering og endringer 
ta kontakt med:
JAN BANG, Vanlig post:
Solborg, 3520 Jevnaker.
Telefon hjemme: 32 13 30 51
Telefon kontor: 32 13 34 56
Mobiltelefon: 48 12 96 53
Fax: 32 13 20 20
Epost: jmbang@start.no

 


