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Det er sommer og det vokser og gror. Jorden gir av sin grøde, og vi kan
leve videre som jordmennesker. Men også åndelige føde må til for å
være jordmennesker. Vi vet jo alle at bondens arbeid bringer oss jor-
dens grøde, føden vi spiser, -og at filosofen, dikteren og åndsmennes-
ket som lever i oss, bringer oss åndelig næring. For jorddyrkeren og
orddyrkeren har noe viktig til felles. De skal begge kultivere noe for å
frembringe noe som gir styrkende menneskenæring.

Ofte ser vi dikterens bidrag som noe åndelig og bondens som noe kon-
kret, materielt. Og det materielle kommer som regel først, fordi; ”uten
mat og drikke duger helten ikke”. Tenker vi litt nøyere gjennom saken,
sier vi kanskje til oss selv: i grunnen er orddyrkingen noe overflødig,
noe veldig fint når vi har tid og overskudd og tar del i en høytidsstund,
men den bør komme i annen rekke. Eller, som dikteren, årets store
jubilant, Henrik Wergeland, uttrykker det i diktet Sandhedens Armée:
«Ord? Som Verden saa foragter? Ord i digt? - Endnu mer foragterligt!»
Det var på 1840-tallet han stilte disse spørsmålene, og i dag kan
mange av ordene våre synes slitne og sløve. Ja, vi sliter simpelthen
med å få kraft i dem. Og likevel om ordene fattige, så kan de være
åndens sverd; jubilanten Wergelands skriver: «Fremad dog, I usle
rader! Hær af Ord! Eder Seiren dog paa Jord lovet er av Lysets Fader,
naar I tjene Sandheden, hans Barn, alene.» For også i våre dager er
sannheten avhengig av ord for å komme til uttrykk, og med rette kan vi
si som i bordverset; ”Vi næres knapt av brødet, men det som er vår
føde, er Guds evige ord og liv og ånd i brødet.”

Denne sommerutgaven av Landsbyliv viser at nettverket vi skaper
omkring i Norge, på flere måter gir gode møtepunkter og tilhørighet for
mange. Dette får vi håpe kan utvides og synliggjøres videre i framtiden.
Vi kan glede oss over Nils Christies fargerike sosiale innsikter i ”en
plass for alle”.

Vi presenterer en fotograf Jason Havneraas som utvikler kunstfotografi-
et og i særdeleshet portrettetfotografiet, med klassiske, ikkedigitaliserte
kameraer. Her viser vi noen av hans bilder som han tok på teaterfesti-
valen på Jøssåsen i vår. Så kan vi glede oss over  Knut Arild Melbøe
nynorske  gjendiktning av ”Sølvfell og eg – ni glimt fra esellitteraturens
stjernehimmel” av Juan Ramón Jimenéz. Vi gratulerer det sosialtera-
peutiske stedet; Granly med sine innholdsrike 70 års virksomhet. I år
feires det  også hundre år siden Rudolf Steiner først gang besøke
Norge og begynnelsen på arbeidet med antroposofien ”her på berget”.
Det vil bli markert på forskjellige måter, bl.a vil det bli en stor utstilling
på Rådhusplassen i Oslo den 19.-20. september. Der vil også de sosi-
alterapeutiske stedene og Camphill-landsbyene i Norge være med. I
denne forbindelse blir den neste utgaven av Landsbyliv  et ”fellestids-
skrift”. Det vil si at alle tidsskriftene som uttrykker en antroposofisk virk-
somhet, slår sine krefter sammen til en egen utgivelse.

Med ønske om en god sommer til alle landsbylivlesere, presenteres
herved et nytt nummer av Landsbyliv, ledsaget av den jubilerende 
”orddyrkeren” Henrik Wergeland;
”Klag ikke under stjernene over mangel på lyspunkter i ditt liv.”

Først lar tankene kretse litt videre rundt bonden og poeten…
Red
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Ideen til dette diktet ble unnfanget på en reise til Dornach på
slutten av 80-tallet. Dengang hadde mitt engasjement for land-
bruk fått stadig sterkere konkurranse med orddyrkingen. Jeg
tok derfor ikke direkte del i det landbruksfolket drev med, men
hadde oppmerksomheten vendt mot skuespillerne og språk-
formerne ved scenen i Goetheanum. Når det gjelder møtet
mellom poeten og bonden i teksten under, har nok bare det
funnet sted i fantasiens verden.

Bonden og poeten
En poet ifra by'n og en bonde fra landet
kom begge for sent til et tog.
Det var lenge til neste; der de hadde strandet 
var de omgitt av ukjente sprog.

«Jeg kjenner deg ikke», poetstemmen sviktet,
«men du virker da likevel kjent,
du skjønner jeg skriver på siste diktet,
men sjelen er hard som sement.»

Bonden tenkte: hvilket skramleorkester
er nå vel denne mann
som sitter og veiver med støyende gester
og plager alle han kan.

Men så ble det klart at begge var på
vei til det samme land.
Og praten gikk bedre og bonden gav svar på,
og temaet vugget poetens strand.

«Det meste må gjøres på forhånd for frøet,»
sa bonden, og følte seg vis.
«Om vinteren drar jeg ned høy fra min løe
mens åkeren tynges av is.

Om våren pleier vi håpe på godvær,
men tar det vi får som et tegn.
Og det kan nok være at sommerens nærvær
omkalfatres i grusomste regn.

For årstiden veksler og dagene vender
og rekker hverandre de riktige vers.
Som jorddyrker regner jeg med det som hender
mens orddyrker'n dikter på tvers.»

Han var nok et støyende skramleorkester
poeten før møtet fant sted,
men tok da poenget, så Pegasus-hester
sprang imot lyset med sæd.

Da toget gled inn på perrongen i Basel,
var gleden i leiren på topp.
Diktet var ferdig, poeten var glad selv
og bonden så endelig opp.

Den Sosiale Grunnlov
Et samarbeidende menneskesamfunns velferd er 
større jo mindre den enkelte stiller krav om selv å 
få utbytte av sine ytelser.

Velferden øker jo mer den enkelte avgir til sine 
medarbeidere og jo mer hans egne behov tilfreds-
stilles av de andres ytelser.

Alt som innenfor et menneskesamfunn motvirker
denne lov, må i lengden på den ene eller annen 
måte avle ulykke og nød.

Rudolf Steiner
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Om ting som forbinder
I de første sommerdagene i juni
reiste ”Lærlinge-gruppen” fra
Grobunn for å besøke elevene fra
Framskolen, som hadde besøkt
dem i vinter. Her forteller ”Benno”
om turen og det den bragte med
seg.

Tekst BENJAMIN GRAEF

Den enkelste måten å forbinde to
punkter på er sansynligvis en rett
linje, – i all fall, når du spør en mate-
matiker. Med mennesker er det oftest
litt vanskligere. I den uken, da en
liten gruppe lærlinger fra Grobunn
dro til Vallersund Gård for å besøke
FRAMskolen, var det alikevel tydlig,
at hvis man bare begynner å gå i den
retningen man vil, så møter man, før
eller senere, på noen som har det
samme målet for øyet. Det er vel det
samme om det gjelder lengselen
etter noe nytt, eller lidenskapen for
den samme musikk-gruppen. Det kan
være den samme synsvinkelen på
politikk, eller ”bare” lidenskapen for
det samme fotballaget. På turen vår
opplevde vi akkurat dette samme
fenomenet.

Vi ønsket oss nemlig å få kontakt
med en annen gruppe, som er like
glad i iskrem, bowling, svømming og
dansing som vi er – og tenk; vi fant
dem! 

Nå var det jo ikke bare enighet
hele tiden, men stemmningen hele
uken var så absolutt harmonisk og
avbalansert. Selv om hele uken nok
var nøye planlagd, hadde vi friheten
til å vandre omkring i landsbyen å
kikke på verkstedene og den vakre
omgivelsen ved kysten. Vi hadde
morsomme og trivelige aktiviteter om
kvelden og fikk deilig mat hver enes-
te dag. Vi hadde fruktbare og inspire-
rende samtaler og vi kunne til og
med bidra i arbeidsdagen med vårt
egen lille dugnadsprosjekt.

Alt samen var det en helt vellykket
tur, med bare gode minner og alle
fikk gode venner underveis, selv om
Sindre tok med seg ”Olsen-Banden”-
Cd’en til Mauricio, var det ikke med
vilje.

Vi takker så mye for oss for denne
fine uken og gleder oss på flere uker
samen med dere.

P.S.: Prosjektet vi snakket om for-
resten var en sti vi hjalp til med å
bygge, som jo også er noe som for-
binder. Vi er meget stolt over innsat-
sen vår og håper, at stien mellom
våre to steder blir stadig bredere og
sterkere. Vi møtes nok igjen!

Etter en uke sammen er elevene og lærerne 
fra Grobunn og Framskolen godt forbundet.
Foto Dag Balavoine

Inntrykk etter
ett år i landsby
Det tredje introduksjonskurset 
for unge medarbeidere i Camphill-
landsbyene fant denne gangen
sted på Halsnøy, sør for Bergen.

Det kom ca. 25 stykker fra de for-
skjellige stedene for å dra på fjelltur
(vi gikk opp til Folgefonna-breen) og
for å evaluere året som praktikanter i
landsbyene.

Vi diskuterte og samlet opplevelser,
erfaringer og lærdom gjennom dette
året. Mange vennskap var blitt knyttet
og nå var det tid for å ta avskjed,
bytte e-postadresser og love hveran-
dre et gjensyn et annet sted i verden.

Her følger en beretning fra de
enkelte praktikantgruppene gruppene
på stedene.

Hilsen fra det Økologiske hus 
og Jøssåsen
Først og fremst vil vi si hjertelig takk
for alt det vi har fått! Det var et kjem-
pefint år som vi opplevde i Camphill-
norge. Selvfølgelig fantes der både
fine, morsomme og glade så vel som
triste og deprimerende øyeblikk, men
alle disse opplevelsene danner dette
året og du og jeg har selv vært med-
skapende i dem.

En ting vi ville ha ønsket oss mer
av og det er at de fasteboende men-
neskene, som bestandig bor der, ville
være mere åpene til de nye som
kommer. Det er klart at de nye kom-
mer bare er der for ett år og etterpå
reiser de igjen. Men til tross for det,
de kommer motivert, åpen og vil
gjøre deres beste. Vi synes at vi
trenger flere muligheter for å gjøre
noe sammen for å skape gode venn-
skapsforhold. Det kunne være alt
mulig for eksempel å gå på tur, dra 
til byen og gå på kino og spille ute.

En annen ting vi kan foreslå er at
man inviterer folk fra andre hus til mål-
tider, fordi det er koselig og hjelper til
for å bli fortere kjent med hverandre.

Livet som praktikant på 
Vallersund Gård
I begynnelsen av vårt år som en
praktikant på Vallersund Gård var det
veldig mange nye inntrykk og opple-
velser. På en måte måtte vi skjelne
mellom norsk og Camphillsk? 
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De første ukene var det vanskelig å
komme inn i den veldig langsomme,
rolige rytmen i landsbyen. Spise- og
arbeidstider var veldig annerledes
enn i hjemlandet vårt, og vi måtte
også øve oss i tålmodighet når vi 
jobbet med beboere. Det var ikke
bare i arbeidslivet hvor vi hadde mye
å lære. For de fleste praktikanter var
det veldig viktig å lære først det nor-
ske språket.

Etter noen uker var vi kjent med de
fleste medarbeidere. Da kunne vi
prate litt norsk med hverandre og
hadde allerede smakt på brunosten!
Da var det på tide å oppleve den
kjempevakre naturen utenfor døren
som er bestemt av sjø og fine fjell. Vi
kunne gå på tur både med sykkel,
kajakk og til fots. På Vallersund Gårds
kyst endrer været seg ganske ofte og
plutselig. Så vi har opplevd noen
dager om vinteren at årstiden kan by
på nesten hvert tenkelig vær, ja, alt
du kan forestille deg, på en dag.

En veldig spesiell erfaring var den
store kontrasten mellom mørket i vin-
tertiden og lyset om sommeren. Aldri
før har vi opplevd det at vi savnet
lyset ved juletider og at vi nesten ikke
kunne sove i de lyse sommernettene.
Sikkert var det noen ganger vanske-
lig for oss på arbeidsplassen eller det
var vanskelig å løse konfliktsituasjo-
ner med både beboere og medarbei-
dere, men til slutt klarte vi det og
kunne samle nye erfaringer for hele
livet.

På slutten av vårt år i Camphill dro
vi hjem med delte følelser. På den
ene siden var vi glad å se noen ting
annet igjen, men på den andre siden
var vi veldig trist å forlate de men-
nesker vi bodde med for ett år!

Marvin 

Livet til en praktikant på
Häggatorp og Grobunn
Det er en stor utfordring å leve på en
Camphill-plass, og samtidig en fin
utfordring for en ung medarbeider. Vi
startet opp i et nytt land, i nye omgi-
velser. Der ble vi kjent med mennes-
ker fra ulike nasjoner og ble konfron-
tert med nye kulturer og språk.

Først følte vi oss litt usikre. Det
kom nye ansvarsområder, delvis ting
som aldri hadde spilt en rolle for oss
før. Det var også oppgaver både med
og på mennesker, som skulle prøves
ut i lyset av antroposofien. Det ble
lange, harde og anstrengende dager

og lange møter om kvelden. Men vi
følte oss likevel bra, fordi vi hadde
fullført noe og lært mer om oss selv.

Vi levde for og av erfaringer som vi
selv måtte oppleve, og som ingen
kunne ha forberedt oss på. Gjennom
beboerne ble vi konfrontert med våre
egne sterke sider og våre svakheter.
Med tiden levde vi oss inn i sammen-
hengene, og ukens rytme bestemte
vår hverdag. Vi ble mer sikker i vår
opptreden og våre handlinger. Det ble
enklere med det nye språket, noe
som gjør at arbeidet med beboerne
også ble enklere. Samtidig ble auto-
matisk ansvar og oppgaveområdet
utvidet med dette. Det egne blikket for
å se hvordan ting skal være forandret
seg, man modner uten å merke det.

Våre dager forble lange og
anstrengende og om kvelden var 
det fremdeles møter. Men all den
energien som man hadde investert,
betaler seg tilbake når en beboer
kommer strålende til deg og sier,
uten at man har forventet noe: Jeg
synes det er fantastisk at du er her
hos oss! Denne følelsen er ubeskri-
velig. Det er som et batteri, som 
kan lade deg opp på en sekund…
Etter det er blikket enda mer klart,
beboerne har blitt en del av deg, som
du ikke vil gi slipp på lenger og man
erfarer at det har virkelig lønnet seg 
å gå til en Camphill-landsby.

I tilbakeblikk var tiden i Camphill
ikke alltid like lett og enkel. Veldig
ofte virket den både anstrengende 
og vanskelig. Men i hukommelsen
vår finnes bare de fine og vakre

momentene igjen. Det var øyeblikk
med latter i ansiktet og gledesstrå-
lende, underfulle mennesker.

Året gikk forbi alt for fort og avskje-
den er tung. Vi skal aldri glemme tiden
og den skal være med i tankene våre
hos våre beboere og fellesskapene
våre. Bagasjen vår, som vi hadde var-
somt valgt ut i fjor, har multiplisert seg
mange ganger. Så mye nytt skal vi ta
med hjem. Men heldigvis veier det
ikke så tungt, fordi det har blitt en del
av oss… og det føles bra!!

En balansegang – tilbakeblikk på
det første året på Vidaråsen
For ca. et år siden har våre forskjel-
lige veier, utav forskjellige grunner,
krysset seg midt i de norske sko-
ger… først var det litt som om vi ikke
kunne se skogen for bare trær..

Det var da ikke bare språket som
gjorde begynnelsen vanskelig, men
det var alle de typiske spørsmålene,
som en nybegynner har: Hva skal vi
egentlig her, hva skal vi gjøre, hva får
vi lov til å gjøre og til slutt: hva har vi
egentlig lyst til å gjøre?

Og, uten helt å merke det, ble vi
tatt med helt inn i spenningsfeltet av
tingenes dualitet, parret med konfron-
tasjonen med ens egne person…

De sentrale temaer var:
• å overta ansvar for bestemte 

oppgaver, andre mennesker og ens
egen person, i tillegg til å omgås 
dem og de vanskelighetene, som 
det førte med seg.

(Fortsetter på side 6

Introduksjonskursdeltagere  sammen med Bård Øvsthus som forteller
spennende om livets opprinnelse. Foto Marvin Fangauer.
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Som en besøkende sydfra fikk jeg
være med på en sommerfest i
Trøndelag. Camphill-landsbyene
her i nord: Kristoffertunet, Jøss-
åsen og Vallersund Gård pleier å
møtes flere ganger i året i forbin-
delse med høytidene. Og denne
gangen skulle det bli sommerfest
på Vallersund Gård – en sommer-
fest med blomsterkrans i håret.

Tekst SIMONE WANTS

Til tross for at det regnet en hel
masse denne søndagsmorgenen,
gikk forberedelsene sin gang (jeg var
der fra kvelden før). Vi tok det med
ro: det skulle jo bli bra vær! Og sola
kom til og med før gjestene. Det ble
en skikkelig landsbyfest. Gjestene ble
tatt imot med velkomstdrikk med
rosenblader i, med frukt og med
kjeks. Mange hadde laget seg en
blomsterkrans på veien og enda flere
ble laget der og da. Humøret var bra,
selv om det var kaldt i vinden, vi satt
(med vindjakke på) ute og hadde stor
glede av å møtes og av å være sam-
men. Det var rundt 70 mennesker på
sommerfesten.

Nede ved stranden tok et felles
kunstverk med påfuglfjær og blom-
ster form. Også sjøløven nede i fjæra
fikk en blomsterkrans. Da selve mid-
dagen etter hvert ble servert, var
overraskelsen stor. For tenk: det ble

ikke som vanlig grillpølser, neida det
ble en deilig lakserett, pakket inn i
sølvpapir – med mye stil og god
smak! Og så ble det spilt opp til
dans. Og det ble danset lenge og
med stor glede, inntil det til og med
ble servert en god dessert, som noen
fra Jøssåsen hadde laget.

Som avslutning – og nå blåste det
en frisk, men kald trøndersk sommer-
vind – gikk vi alle sammen med våre
blomsterkranser til broen, for under
avskjedssangen å kaste kransene i
sjøen. - Det ble en fest med mye lat-
ter og glede ved å være sammen.
Takk for det!

Bind deg ein blomekrans 
kom så til leik og dans 
fela ho speler så vakkert i lund.
Sit ikkje stur og tung 
syn at du og er ung 
veks fri som fagre lyng 
dans no og syng.

• å oppleve eller gjenoppdage egne 
evner, kreativitet og fleksibilitet, 
sammen med de tålmodighets-
krevende prosessene ved å om-
sette erfaringer til erkjennelser og 
til gjerninger.

• den generelle utfordringen ved 
å samarbeide med forskjellige 
mennesker, sammen med følelsen 
av å bli latt totalt alene fram mot 
en profesjonell støtte.

Til slutt var hele denne prosessen
ledsaget og ledet av møtet med spesi-
elle mennesker, landsbyboerne. Utvik-
lingen fra de første løse kontakter frem
til gjensidig fruktbare mellommennes-
kelige forhold, ble verdsatt av oss alle.

Da vi nå satt sammen i vår gruppe
på den siste introduksjonshelgen,
kunne vi alle identifisere oss godt 
med bildet av en balansegang. Det 
var å finne balansen mellom våre indi-
viduelle behov og fellesskapets behov.

Og selv om mange av oss har opp-
levd denne veien som konfliktfull og
ofte anstrengende, så har allikevel de
positive aspektene overvekt:

Den tiden, der vi måtte respektere
lærere og være villig til å lære hele
tiden, ble belønnet med tilfredshet og
stolthet over at den individuelle vekst
i fellesskapet gikk så fort, i forhold til
andre mindre intensive livsfaser.

Begreper som toleranse, forvent-
ning, forhold av krefter, grenser,
bevissthet og behov, ble aktivt og nytt
gjennomtenkt, både gjennom de
aktuelle omstruktureringsprosesser
på Vidaråsen, refleksjonsarbeid som
inspirerte til egenrefleksjon, og
gjennom speiling av ens egen person
gjennom landsbyboerne.

Med tiden dannet det seg, i denne
komplekse prosessen, en følelse av
sikkerhet i ens egen person. En følelse
av takknemlighet kom også sterk til
uttrykk, når man fikk hjelp uten å for-
vente noe tilbake for det. Alle fikk
følelsen av at den impulsen, som ledet
dem hit ble oppfyllt, når alle trakk i
samme retning.

Uansett hva fremtiden og den sta-
dig mer høyrøstede tidsånden vil
bringe, så ble vi alle dypt berørt og
bærer våre opplevelser videre på
våre veier, hvor enn de vil bringe oss.

Artikkelen ble sammenfattet fra Sibylle,
ut fra stikkord fra Elisabeth, Walter,
Yannick, Philipp, Cora og Anna på den
fremragende introduksjonshelgen.

Sommerfest på Vallersund
Servering av velkomstdrikk på sommerfestivalen. Foto Hanna Schmeding

Cecilie
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En solrik tirsdagsmorgen i den 
stille uken reiste en gruppe fra
Helgeseter ned til byen for å få 
med seg en utstilling ved Bergen
Kunstmuseum – Stenersen sam-
lingene, der de for tiden viser arbei-
der av Pablo Picasso (1881-1973).

Tekst ANE MØRKVE KORTNER
Foto FRODE HØLLELAND

Vi hadde god tid og benyttet først
sjansen til en rundtur i Botanisk hage
på Universitetsområdet. Her kunne vi
se at planter og trær hadde våknet til
live i vårsola og små spirer og grøn-
ne blader tittet fram. Noen rododen-
dronbusker sto i blomst allerede,
”Apens skrekk” hadde fått nye skudd
og karpen svømte rolig i dammen
uten å være særlig interessert i våre
bolle-smaksprøver.

I veksthuset var det varmt og godt,
og vi kunne blant annet se sjeldne
orkideer, mandarintrær og banan-
planter.

Etter lunsj i det grønne, gikk vi ned
til museet og der ble vi loset opp –
noen i heis, andre opp trappene til
utstillingslokalet. Vi hadde bestilt
guide, og hun tok godt i mot oss og
fortalte om den verdenskjente kunst-
neren Picasso, om fargene og for-
mene, om inspirasjonen og hans
mangfoldige liv. Vi gikk gjennom de
store rommene, stoppet opp foran
enkelte verk og ble utfordret på hva
vi kunne se og tolke ut av bildene.

Gruppen fra Helgeseter var aktive og
kommenterte villig Picassos mange
stilarter. Vi fikk se tegninger, trykk,
etsninger, collage og malerier med
mange ulike utrykk, og av og til var
det nesten uvirkelig at de alle kom fra
samme mann, så forskjellige var de.

Kari Dahlberg er en av de som var
med på denne påsketuren, og vi tok
en prat med henne for å høre hva
hun syntes om dagen.

”I botanisk hage fikk vi se noen
nydelige planter fra Japan og noen
skjønne småfisker, og så fantes det
også noen lave, fiolette blomster som
lukker seg om natten”. Kari husket
ikke hva disse het i farten, kan det ha
vært krokus, mon tro?

Hun forteller fra museumsbesøket;
”Det første bilde vi fikk se var et der
de satt med hodet hver sin vei med
en flaske vin og en tom tallerken, så
var det et med en løyen hest og en
kvinne som ble trampet på med
armene den veien og beina den
veien” Kari ler og strekker armene ut
til siden.

”Det var figurer i alle slags farger,
et veldig fint bilde av en dame i mørk
lilla, det husker jeg godt. Noe av det
siste vi så i det innerste rommet var
en liten tegning av et hvitt hav og bak
der så jeg en liten hytte. Den lå gan-
ske lagt borte,” forteller hun.

Da vi spør henne hvilket bilde hun
husker best svarer hun; ”Det fineste
var det med moren og babyen som
satt nede ved havet.”

Kari kjøpte seg en bok i museums-
butikken med endel av bildene fra
utstillingen, og hun viser oss bildet
hun nettopp har snakket om – det
store maleriet ”Paulo” som Picasso
malte da han fikk sitt første barn.

En flott bytur ble det, og det var en
fornøyd gjeng som kom hjem i etter-
middagssola på Helgeseter. Kanskje
noen til og med fikk inspirasjon til et
kunstverk eller to?

Påskeutflukt til Botanisk hage
og Picassoutstillingen

Godt publikum og dyktig guide gjorde sitt 
til at besøket på Picassoutstillingen ble en
god opplevelse for alle. Mange benyttet 
også anledningen til besøke veksthuset 
i Botanisk hage.
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Vallersund Gård har fått et ny-gam-
melt hus. Nabohuset stod der og var
nesten til nedfalls da Vallersund Gård
kjøpte det. Men da Mette Berger
bestemte seg for at her ville hun bo,

kom det fart i sakene. Mette hadde
nemlig flyttet tilbake til gamlelandet
etter at hun i sin ungdom reiste til fra
Bodø til Camphill i Scottland
og i alle sine år arbeidet i

Camphill landsbyer og skoler, både i
Scotland, England og i sydafrika.
Nå ønsket hun igjen å bosette seg i

”gamlelandet” og bli
pensjonist. Hun 
flyttet til Vallersund
Gård i 2006 så da
hun fikk vi anled-
ningen til å restau-
rere og gjenopp-
bygge huset. Nå 

er det et gjestehus og en fin liten 
leilighet for Mette.

Opprinnelig het huset Rocksburg,
og det er mye familiehistorie knyttet
til dette stedet, som allerede tidligere
har hørt til under Vallersund gård.
Huset fikk navnet Kasper Hus.

Vi gratulerer både Mette og
Vallersund Gård med begivenheten.

Red.

Nytt hus på Vallersund åpnet!

Vi på Hogganvik vil gjerne dele
med dere noe svært hyggelig.
Etter fire års intenst arbeid, slit og
mange sene nattetimer har Karin
fullført sin deltids sosionomutdan-
nelse på Diakonhøyskolen i Oslo.
Karin er en av de stille grunnpila-
rene som Camphill Landsbystif-
telsen kan takke sin eksistens for.

Det er snart 21 år siden hun kom
fra Sveits til Hogganvik som en ung
og uerfaren ungdom, opprinnelig for
seks måneders opphold før hun 
skulle ta fatt på ”det virkelige” liv.
Her på Hogganvik sto utfordringene
på rekke og rad. Det var nesten ikke
unge medarbeidere å oppspore og
behovet var stort. Men det var også
muligheter tilstede for den som ville
gripe dem. Snart var Karin en
bærende medarbeider og tok på seg
ansvar på flere områder.

Hun har vært husansvarlig, medar-
beider med ansvar for regnskap, hun
har deltatt i ledelsesgrupper. Karin er
flink å organisere og skrive lister, hun

holder foredrag, gjenforteller, bare for
å nevne noen av hennes egenska-
per. Alle dyrenes venn og beskytter
er hun også, og katter har en spesiell
plass i hennes hjerte (og omvendt).
I mange år var hun i landsbystiftelsen
kjent som: ”Karin? Å ja, det er du
som lager den gode osten…”.

Å stå kun i det daglige liv blir etter
hvert ikke nok. Kunnskapstørst som
hun er, tok Karin først fatt på eksa-
men philosophicum og etterpå grunn-
fag i psykologi på kveldstid. Etter en
liten pause meldte behovet seg for

en mer yrkesrettet utdanning og val-
get falt på sosionomutdannelsen.

Nå er du ferdig og som ny utdan-
net sosionom har du gått hodestups
tilbake til det praktiske livet med mel-
king, luking og alt annet, mens nye
og ukjente utfordringer står og venter
deg på livets mange områder.

Karin, vi ønsker deg lykke til!

Angela – på vegne av 
mange andre på Hogganvik

Karin – vi
gratulerer!

Karin og Marianne
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Dikt fra
Aftenåsen 
kulturmagasin
Igjen har det kommet dikt og tant
fra Aftenåsen kulturmagasin. Det
er utrolig men sant; på Vidaråsen
kan flere nå lære seg å bruke data-
maskin og ikke bare de som sitter
på kontoret. For flere har det inspi-
rert til stor skriveglede. Og det er
redaksjonen i Landsbyliv er glade
for dette og opfordrer også andre
landsbyer til å ta pennen, eller
PC’en fatt.

Her også er noen betraktninger fra
noen av kursdeltagernedeltagerne.
Først et dikt av den gamle, men fullt
levende presten, Johannes Herzberg.

Til en konfirmant

Ungdoms sjel
den er ennå: ”mer hel”
enn de fleste voksne tror

Ungdoms sjel
har jo dypest – store tanker,
men de mangler ennå ord
som kan bli et første anker

Anker, nedad i det dype
for å finne jordens mening
dertil trenges hjertets trening
Å stå oppreist, ikke krype, 
altfor bundet til sin kropp.
Sjelens øye må se opp
til den egne høye stjerne
den som lyser fra det fjerne,
også inn i hjertets rot.

Men det trengs stadig mot
til å følge rette veien,
både over fjelle-heien
og i dagligliv, i strev, ja kamp
og med tankejakt i tåke-damp

Det en ungdom stille aner
fører frem til egne baner
som vil tjene verden best
med sitt menneskekall 
som jordens prest

Johannes Hertzberg

Tro det om du vil, Bente er på sitt før-
ste datakurs med god hjelp av Frode,
han flyr rundt og hjelper andre også.
Det er faktisk spennende, hva som
skal bli ut av dette. Muligens jeg må
kjøpe et apparat selv. Vi er flere på
kurs i dag, Erlend, Marius, Eli, Hilde
og Johanna. Solen skinner ute så vi
må vel snart ut å bruke beina også.
Nå er også Arnkjell kommet på kurs.
Gleder mig til neste gang.

Datahilsen fra Bente

Første dag på datakurs
Endelig har vi kommet i gang med å
lære data på egne maskiner. Første
dagen var det foruten Erlend og Eli
(se bildet) også Hilde og Marius men
nye fine bærbare PCer. Tor Håkon
kommer med når han er tilbake fra
Tyskland. I tillegg kom Arnkjell innom,
han hadde legetime i Andebu, men
rakk 10 minutter før han dro og 20
minutter etter at han kom tilbake.

Så fikk vi også besøk av Bente.
Hun sa at hun ikke kunne noe, men
når datamaskinen var ferdig innstilt
kunne hun skrive en lang fortelling.
Dan hadde ikke mulighet til å være
medhjelper denne første dagen (vi
kunne ha trengt han) fordi de holder
på å skjære plank. Håper han kan
komme siden.

Hilsen Frode

Det er tirsdag 27. Mai 2008.
Vidaråsen i sol, fryd og gammen.
Første datakurs. Kanskje jeg må
kjøpe et apparat, men hvilken og hva
koster sådan en fyr? Erlend sitter ved
siden av mig, overfor sittet Marius.
For enden av bordet sitter ELI, HUN
KAN NOE DATA FRA FØR, NÅ ER

DET BARE STORE BOKSTAVER,
HVORDAN GÅR DET TIL mon , nå
ble det i orden igjen, ikke vet jeg
hvordan det gikk til. JOHANNA
LÆRER OGSÅ DATA, NÅ KOM DE
STORE BOKSTAVER IGJEN. Litt
spennende hvordan de store og små
bokstaver kommer og går. FAKTISK
LITT FINT Å SKRIVE PÅ MASKIN I
FORHOLD TIL Å VASKE GULVER I
JANUSZ KORSCAK HUS. ERLEND
STREKKER PÅ SIG OG TAR LITT
FINGER GYMNASTIKK, HAN HAR
FIN HATT PÅ HODET OG GRØNN
jumper på seg.

Bente

Dette er den nye datamaskin 
Jeg prøver å skrive for hånd den
dagen vi har skriveverksted 27. mai
med Frode Nilstun.

Det er ganske overveldet at jeg har
fått en datamaskin.

Broren min har en og jeg har en
datamaskin.

Det er mange spørsmål jeg ikke
kan svare på, men akkurat nå har jeg
fått et.

Jeg har laget min egen side på
dataskjermen

Erlend

Det var fint å få datamaskin, for jeg
hadde ønsket meg det veldig lenge.
Og da kan jeg skrive fortellinger på
datamaskin.

Jeg skal til byen på torsdag, og da
kan jeg ikke komme på datakurs, og
neste torsdag skal vi fra vaskeriet til
Strømstad, og da kan jeg heller ikke
komme til datakurs.

Hilsen Hilde

Datakurs på VidaråsenDatakurs på Vidaråsen
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Nina Bruns er et velkjent navn fra tidligere innlegg i
Landsbyliv. Hun bor på Solborg og har bodd i flere
landsbyer og ikke bare i Norge. Hun er flink til å skri-
ve. Her legger vi fram et fint dikt som hun har skrevet
sammen med en del av et lengre stykke som hun har
skrevet for landsbyliv om sine funderinger om seg
selv og strevet med å skape seg et godt ”image”.

Tekst NINA BRUN

PROLOG
Havet er som et uendelig stort vesen 
som ligger langt der ute og puster, 
tidens åndedrag, ånder inn, ånder ut;
ånder inn, ånder ut år 
etter år.
Sommer, høst, 
vinter, vår.
Hever seg 
senker seg, 
hever seg 
senker seg.
Havet er tiden som kommer, 
tiden som går.
Det du hører langt der ute, 
er havets puls som slår.

– Du skal skrive essays! Var beskjeden jeg våknet med
en formiddag.
Jeg kvapp. Hvordan gjør jeg det?
Hva skal jeg gjøre? Hva er et essay?
En filosofisk tekst?

La meg begynne:
Jeg har gnagsår i sjelen. Hva er det som uroer meg?
Et vemod? Noe som er forbi? Kjønnslivets poesi?

Gamle spøkelser som revner? Ting som var dyrebar
krisestatus for ikke lenge siden. Som dengang var absolutt
nødvendig, men som nå forgifter meg, fordi jeg er så
absolutt ferdig med det?
Et eksempel på en slik status:
Å være så havtøff som mulig! Hva er å være havtøff?
Her er hele settingen på en havtøff image:
Den handler om deg selv. Meg selv.
Og det å gå mest mulig barbent overalt.
Bade i allslags farvann. Lese ditto havtøffe romaner.
En gang var det Krim a la Ruth Rendell. En gang var det
en Knausgård roman.

Hvilke verdier tilla jeg HVEM?
Jo, den jeg var forelsket i skulle ha et havtøft blikk,
være en sindig fullrigger, men med et ???
Jo, den jeg var forelsket i, var tøffest med et
Skorpionblikk,
med tykt hår, bare føtter og uklipte, kraftige negler!
Og en kunstner, gjerne en som hadde vært til sjøs.
Si meg, ærlig talt: Hva er poenget her?

Å kompensere for aldri selv å ha hatt et Samleie?
VAR det noe verdi i denne havtøffe imag'en?
Kom den BARE fra meg? Et skjebneanliggende?
Eller hadde det rot i virkeligheten? Disse verdiene?
Hvor kom de fra? Hva var betingelsen?
Gamle spøkelser fra fortiden.
Alt dette som jeg har opplevd som sant, krisenødvendig, 
fordi det hadde denne redselsfullt dragende sødmen,
spilte det noen rolle for ANDRE å ha denne imagen,
denne statusen. TENKTE jeg noen sinne over om dette
hadde noen verdi for andre, dette "havtøffe" som jeg
liksom var sjalu på, fordi de hadde denne "drakten".
Denne livsviktige imagen av havtøffe verdier?

HADDE jeg noen av disse verdiene selv, da? 
Eller var det bare noe jeg skulle TILRANE meg? 
Ved ENTEN å være så havtøff som mulig, selv om det 
langt fra var naturlig. Eller å samle på mennesker 
med disse egenskapene, som var født i samme tegn som 
jeg? For liksom å bøte på det jeg selv manglet.
Veldig komplisert, dette, hva?

Denne livsviktige ”imagen”!

Skuespillfestivalen på Jøssåsen i vår ble en suksess.
Den ble til ut fra et initiativ som Ulf Nilson tok for et
år siden. Han har et friår og ville arbeide med skue-
spill. Det ble første gang Karl Kønigs påskespill ble
framført i sin helhet her i Norge. Under spalten kro-
nikker blir spillene og arbeidet med dem belyst i egen
artikkel, sammen med fotografier av skuespillerne
som ble tatt av fotografen Jason Havneraas. Her for-
teller først Hanne Kveså 

Det ble arrangert påskespillfestival på Jøssåsen fra 22/4-
25/4-08. Det kom folk fra Sverige og Norge. Det var
Häggatorp, Staffansgården, Vallersund Gård, Solborg og
Jøssåsen. Ankomst tirsdag 22/4. Vi kom til Jøssåsen, fikk
utdelt rom, var på omvisning rundt Jøssåsen. På kvelden
var vi samlet til allsang og lek. Onsdag var det spilløvelse
for hver enkelt gruppe. Torsdag var det samarbeid med
alle spillene. Det var øvelse uten kostymer på formidda-
gen. På ettermiddagen hadde vi generalprøve. På kvelden
var vi på Smeviksgården og satt rundt et bål og hadde all-
sang. Fredag var vi stort sett ute og nøt sola. På ettermid-
dagen kl. 14.00, hadde vi fremvisning av alle påskespil-
lene. Det kom folk fra landsbyen, Vallersund Gård,
Vidaråsen, Kristoffertunet og Trondheim for å se på spil-
let. Så var det fest i forsamlingshuset ved Sneisen med
gaver, lek og dans om kvelden. Hjemreise lørdag 26/4.
Det var et vellykket arrangement. Traff gamle kjente og
har fått nye venner. Takk for oss skuespillere, Jøssåsen.

Hanne Kveli

Påskespillfestival
på Jøssåsen
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Det er i år 70 år siden Solveig
Nagell Hellstrøm begynte det 
helsepedagogiske arbeid med 
3 barn med utviklingshemning.
Sammen med Ivar Hellstrøm
startet arbeidet i det stille på 
Kapp i 1938.

Tekst RIGMOR SKÅLHOLT

I løpet av disse 70 år kan vi bare 
ane hva som ligger bak av gode og
modige viljeskrefter, faglig pionerar-
beid, offerkraft og glede. Mange av
de som bor på Granly i dag har vært
med og skapt denne historien. De er
bærere av alt som har blitt sådd, 
kultivert og modnet.

Det er god grunn til å feire og
takke alle de som gjennom mye mot-
stand har villet Granly, de som har
gått motstrøms gjennom flere helse-
reformer og som har muliggjort at
Granly står som en sprek, høyst
oppegående 70-åring.

For å nå flest mulig har vi planlagt
3 feiringer i løpet av året. (Salen rom-
mer maks 70 personer).

Første etappe er vel overstått. Den
første uka i juni åpnet vi dørene for
skolebarn, pårørende, myndighets-
personer, TV og presse. Dramagrup-
pen viste "Den lille Tryllefløyten" fritt
etter Mozart, 8 forestillinger for full-
satt sal. I løpet av 40 minutter fikk vi

oppleve innvielsesveien, prøvelsene
og kjærlighetens seier i en billedrik
og fargesprakende forestilling.
Skuespillerne gikk inn i rollene med
alvor og glede. Når de mot slutten av
spillet toget ut og sang: "Pris til de
viede. Takk. Takk," kunne vi oppleve
en sterk åndskraft som strømmet
gjennom scenerommet. Da fjernsyns-
journalisten spurte Veronika (som
hadde tekst og regi) om hvorfor vi
valgte å fremføre Tryllefløyten som
jubileumsforestilling, svarte hun: "Det
er greit med Hakke-Bakke-skogen,
men vi ville ha et innhold som løfter
beboerne til å vise sitt menneske-
verd." Dette klarte de med glans!

Lørdag 7. juni avsluttet vi feiringen
med 100 gjester, deriblant ordfører
Seierstad og kommunalsjef Arne 
J. Berg, som i tillegg til spillet fikk et
meget engasjerende foredrag av
Bente Edlund. Bente som nå er fer-
dig med sitt doktorarbeid om helse-
pedagogikkens historie, har en evne
til å levendegjøre historien slik at den
gir begeistring for det fremtidige
arbeid.

Tradisjon er ikke å tilbe asken,
men å kunne føre ilden videre.

I den ånd ønsker vi for neste "fei-
ringsetappe" å invitere til en fagdag
på Granly 11. september.

Invitasjonen går til landsbyene, 
helsepedagogiske steder og skoler i
Norge og andre interesserte. Lisbeth
Kolmos fra Marjatta i Danmark skal
holde foredrag om menneskesynet
som ligger bak vårt arbeide. Bente
Edlund holder foredrag ut fra sitt 
doktorarbeide.

Siste "etappe" blir på Kulturhuset
på Skreia hvor Granly-orkesteret skal
holde konsert sammen med Einar
Steen Nøkleberg søndag 26. oktober
kl. 18. Dette arrangementet inngår
som en del av den årlige
"Konsertvikua" på Toten. Det kan
være vel verdt et besøk på begge
arrangementene.

Velkommen!   

Granly – en sprek 70-åring!
Bente Edlund gratulerer

Gratulerer Granly!
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GLIMT FRA VERDEN

Monica Weiby fra Hogganvik
Landsby, Borghild Bromstad fra
Det økologiske Hus, Brigitte og jeg
besøkte Wojtowca noen dager i
februar.

Alltid når man kommer til Wojtowca
blir man utrolig godt mottatt av bebo-
erne og medarbeiderne, som viser
stor glede over å få besøk.

For tiden bor der i de to husene 14
landsbyboere, 2 pleiebarn og familien
Mossakowski med sine to barn.
Dessuten er der to praktikanter; den
ene for to uker og den andre for to
måneder. To personer er ansatt på
gården og til vedlikehold og en per-
son i kjøkkenet. Ingen nye praktikan-
ter er i vente.

Når de to praktikantene reiser må
de ansette en person til å drive
hovedhuset med 6 landsbyboere.
Landsbyboerne ordner det meste: De
lager frokost, vasker og rydder, men
de trenger hjelp til en del praktiske
ting - og ikke minst sosial sett. Selv
om de tar seg av hverandre og trives
i hverandres selskap, er det alltid
godt med noen rundt dem. Det gir
trygghet.

1 landsbyboer kommer på dagstid
fra Ladek, den nærmeste byen til
Wojtowca.

En ny landsbyboer er kommet til i
løpet av det siste år, og en annen vil
muligvis forlate stedet i løpet av året.

Verkstedet
I øyeblikket driver de med billedve-
ving. Keramikken har stoppet litt opp.
De har ikke fått til brenningen tilfreds-
stillende, så nu ligger mange produk-
ter og venter på å bli glasert og
brent. De håper og få hjelp fra Ladek,
men må vente og se. Derfor må dere,
som ble lovet en keramikkengel som
takk for deres bidrag, dessverre enda
vente en stund.

Fjoråret ble en stor suksess med
eplepressing. Mange naboer kom og

presset sine epler. Betalingen skjedde
slik, at de ga halvparten av saften sin
til Wojtowka. Derfor har de hatt utrolig
mye saft, noe det har gledet seg
meget over i løpet av vinteren.

Gården
Tidlig på morgenen kommer Piotr 
og Zdzislaw gående med melkespan-
nene. De har ansvar for fjøset, melker
fra hånd, forer dyrene og måker ut.
Man opplever at de steller godt med
dyrene og er glade i dem. Det er en
utrolig ro omkring dem som arbeider 
i fjøset og med dyrestell.

På gården har de for tiden 1 ku
som melker og to som skal kalve, en
kvige, en kalv, tre griser, og mange
høns og ender. De holdt på med å
kjøre ut komposten på jordene.
Gårdsgruppen har også ansvar for at
stedet har nok med ve til oppvarming
av husene.

Har den siste uke forsøkt å få kon-
takt med Wòjtòwca. Men på grunn av
arbeidet på det elektriske nett til
dalen Wojtowca, har de vært uten
strøm fra kl. 8.00 om morgenen til kl.
20.00 om kvelden i over en uke. De
håper at arbeidet på nettet nu snart
er ferdig. Når man ikke har strøm om
dagen, blir det litt mer å gjøre om
natten. Men de virker til å være i godt
humør og landsbyboerne er alle
sunde og raske fortiden, noe som
også gjør at livet går litt lettere. De
har nok hjelp på gården.

For å leve opp til EU regelverket
må de renovere toaletter og bade-
rom. Et baderom i det gamle huset

har de tatt, men nu står en i det nye
huset for tur. Med EU kravene følger
dessverre ikke alltid penger med, så
de sliter litt med å få i gang restaure-
ringen.

Gaver til Wòjtòwca kan sendes til
SPIREN v/Ole Vestergaard,
Cultura sparebank nr. 1254.05.45179

Alle bidragsytere vil få tilsendt kvit-
tering fra Wòjtòwca.

For ytterligere informasjon eller
spørsmål, ta gjerne kontakt med meg
på e-mail:
ole.vestergaard2@gmail.com eller på
telefon 73 96 40 65 Mobil 926 24 462.

Der finnes igjen noen glasstjerner
fra julen, som er fine som gaver. De
kan bestilles og koster kr. 60,- pr stk
+ porto.

Davidstjernene er laget på
Wojtowca
Aleksandra Mossakowska
email: mossakowska@go2.pl
Wòjtòwka Polen
Wòjtòwka 2
PL 57-540 Ladek – Zdròj
Polen

Vennlig hilsen
For Wòjtòwca’s venner i Norge
Ole Vestergaard
Eventyrvegen 35 A
7056 Ranheim

Nytt fra 
Wòjtòwce

Kjøp julebjeller fra Wòjtòwka!
Foto Ole Westergård
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I forbindelse med at Karl Kønigs
påskesill ble framført på Jøssåsen
i vår skrev Ulf Nillson, som tok ini-
tiativ til skuespillfestivalen, denne
artikkelen som gir oss et lite inn-
blikk i innholdet av skuespillene.
Skuespillene er mysteriespill der
innholdet og den sosiale og ånde-
lige prosessen, som gjennomgås
i arbeidet med å lære og framføre
dem, står sentralt.

Karl König har skrevet fire spill til
påskehøytiden. Det er noe som de
flesta som har bodd i et Camphill fel-
lesskap en tid kjenner til. Mange har
sett et, eller kanske flere, av disse
spillene og kanskje blitt berørtt av
deres innhold. Tradisjonellt ble hvert
av disse spillene framført på en av
de fire påskedagene: Skjærtorsdag,
Langfredag, Påskeaften og Påske-
morgen. De framføres som enkelt-
spill, men ved nærmere innsyn så
kan man se at de fire spillene er en
del av ett stort drama og kan forstås
som fire akter av ett spill og kan også
framføres som en helhet. Selv om de
forskjellige delene er helt forskjellige
og skjer i helt forskjellige miljøer, så
hører de sammen og man kan få øye
på en utviklingsvei som går gjennom
hele hendelsesforløpet.

Med dette som motiv kom de fire
Camphill-fellesskapene, Solborg og
Vallersund Gård i Norge, og Hägga-
torp og Staffansgården i Sverige
sammen for å framføre de fire Påske-
spillene. Hver landsby hadde allerede
under vinteren øvet sin del og fram-
ført det på sitt sted under påske-
høytiden.

Under teaterfestivalen arbeidet de
på å skape en enhet ut av de fire
delene. Det ble en stor opplevelse,
både kunstneriskt og sosialt.

Hele spillet fokuserer på hva som
tildro seg i menneskene og i naturen
i forbindelse med Kristi død på Gol-
gata for 2000 år siden. I det øyeblikk
da Kristi vesen forbandt seg med jor-
den og ble jordens ånd, kunne den
nedadgående utviklingen mot materi-
alismen vendes oppad igjen.

Skjærtorsdagsenen skjer i en uten-
omjordisk sfære. Den framstiller tre
erkeengler, en yngling, en engel og
en stemme. Det er som en forbere-
delse for det som skal hende på jor-
den når Kristi vesen inkarnerer på
jorden. Bildet av ”bespisningen av 
de fem tusen”, bildet av den åndelige
føden, den forvandlede substansen
i nattverden, kommer til uttrykk her.

Det blir de tre erkeenglenes opp-
drag å forvandle de kommende jor-
diske hendelsene til et nytt innhold
for menneskene.

I Langfredagssenen framstiller
tempelet i Aten. En gruppe funk-
sjonshemmede mennesker har søkt
tilflukt i tempelet for å forhindre å bli
forv ist til en øde øy, langt ute i havet.
Di vil nemlig keisere sende alle som
har lyte på sjel eller legeme. Det er
kun de perfekte menneskene som får
bo i det romerske riket. Alt dette skjer
samtidig som Kristus dør på
Golgatha i Jerusalem. De funksjons-
hemmede menneskene opplever sol-
formørkelsen ved dødsøyeblikket.
Gjennom dette får vi en fornemmelse
av at noe nytt er kommet inn i jordut-
viklingen og gjennom dette får de et

annet forhold til sine hemminger og
de kan akseptere den vanskelige
situasjonen de befinner seg i.

Påskeaftensenen skjer ved Kristi
grav, dagen etter korsfestelsen. De
skriftlærde og fariseerne har kommet
for å forsegle graven og sette de
romerske soldatene som vaktposter
forran graven. Josef av Aremathea,
Nikodemus og den Samaritanske
kvinnene kommer di og har en sam-
tale om hva som har skjedd og deres
forskjellige forhold til Kristi vesen.
Disse tre individene hadde et helt
spesiellt forhold til mesteren da han
enda levde på jorden. Ingen av dem
ble hans elever men alle tre hadde
på sin egen måte opplevelsen av at
han var en stor åndelig lærer og at
han var Messias som skulle komme.
Nikodemus gjennom sitt intellekt og
sin skolering i mysteriene,
Aremathea, gjennom sine hjertekref-
ter og den Samaritanske kvinnen
kunne forbinde disse to kreftene,
som hver for seg kan bli for ensidige,
gjennom sin dypt erkjennende
følelser. Det er henne som i dramaet
får en nøkkelrolle i forståelsen av
Kristusimpulsen.

Fortsetter på side 14

En betraktning av Karl Königs påskespill i for-
bindelse med skuespillfestivalen på Jøssåsen

Tilskuere og skuespilllere i skjønn forening 
i pausen under framførelsen.
Foto Nils Langeland
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Staffansgården framfører Langfredagsspillet

Vallersund Gård og skuespillere fra Jøssåsen framfører påskeaftenspillet
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Søndagssenen tildrar seg ved en
hellig Druidelund i vest Irland, tidlig
Påskemorgen. Det skjer i en vakker
og sterk natur med klipper og hav 
og grønne åser. Elementarkreftene 
er sterke der hav og land møtes.
To mysterieaspiranter har akkurat
gjennomgått en tre dagers innviel-
sesprosess. De opplever dramatiske
hendelser i naturen. Det er Torden-
vær, storm og jordskred. En mektig
stemme overdøver lyden fra naturbe-
givenhetene. Dette er først uforståelig
for Druidene, men det har en forbin-
delse med krisusvesenets overvin-
nelse av materien og elementenes
verden.

König´s skuespill for høytidene har
hatt stor betydning for det sosiale 
og kulturelle livet innenfor Camphill-
fellesskapene. Han skrev skuespill 
til alle de fleste store kristne høytider.
Dette har vært en stor hjelp for å
skape en bevissthet om sjelens van-
dring gjennom årstidenes skiftninger
med fokus på høytidene. Det å forme
sunne rytmer; dags, uke, og årsrytme
er en av de viktigste elementene i et
Camphill-fellesskap.

De mest kjente er sansynligvis St.
Hans-spillet og påskespillene. I foror-
det til den engelske oversettelsen av
Påskespillet sier Peter Roth, en av
medgrunderne av Camphill-beve-
gelsen, at disse spillene ikke i første
rekke er kunstneriske framføringer,
men er vokst ut av den sosiale kon-
stellasjoner av mennesker omkring
Kønig i den tiden de ble skrevet.
Sett i perspektiv av at kunst vår tid
har evnen til å heve det spesielle til
det generelle, og vise verdien av kon-
krete situasjoner, sier Peter Roth
også at det skulle være svært pose-
tivt dersom skuespillene gjort tilgjen-
gelig for mange og at det ville være
optimalt hvis de kunne bli framført i
helt andre situasjoner enn de ble
skrevet for.

Slike begivenheter som det vellyk-
kede teaterfestivelen på Jøssåsen
var et slikt forsøk som kunne gi oss
nye innspill for å forstå budskapet i
Kønigs påskespill og å vokse i forstå-
elsen av Kristus impulsen.
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Jason Benjamin Olav Havneraas
arbeider med kunstfotografi. Han
tok sin utdannelse i kunst på
Exeter universitetet i Cornwall,
England og senere sin mastergrad
på universitetet i Trondheim. Hans
hovedinteresse har alltid vært å
prøve å komme bak det rent fysisk-
synlige i møte med et menneske.

Tekst ERLEND HAVNERAAS

Når Jason fotograferer, er hans frem-
gangsmåte vidt forskjellig fra det vi
forbinder med vår tids hurtigløsning-
er, snapshots, hurtigmat osv. Han tar
seg god tid med å planlegge hvert
enkelt bilde. Dette blir gjort sammen
med den eller de som blir fotografert.
Et tillitsforhold og et kjennskap blir
skapt. Det oppstår en avslappet og
vennlig atmosfære. Allikevel er det en
dypt alvorlig hendelse, fotografen står
ovenfor mennesker, ikke
subjekter?/objekter. Gjennom hans
tillitsskapende vesen er det ofte
mulig for de fotograferte å slappe av
og føle seg trygge og hele. Dermed
kan en se, særlig i hans tidlige? solo-
portretter, at selv den mest vanskeli-

ge og kompliserte skjebne kan stå
fram som – ikke bare en helhet, men
også i sin storhet.

Fortsetter på side 16

Camphill, menneskeskjebner 
og fotografi som kunst 

Påskemorgenspillet ble fremført av Häggatorp
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Forskeren og forfatteren Thomas
Weihs, en av Karl Königs nære med-
arbeidere, sa engang at ” det å bli
født i en menneskesituasjon hvor en
er ”handikappet” i seg selv er en stor-
het, et mesterverk”. Vi kommer inn i
denne verden i en skapning som vi
selv forutbestemmer?/arbeider på
sammen med de himmelske skaper-
krefter. Jason har evnen til å hjelpe
sitteren?/den som lar seg avbilde til å
gi uttrykk for denne sterke, autoritæ-
re førfødslige intensjon som blir vårt
preg; vår maske, vårt bilde. Jason
hjelper sine sittere?? å bære dette
preg med stolthet og verdighet.

For noen år siden gav Jason
uttrykk for hvor viktig det var å prøve
å ta vare på det store, det gedigne i
vår fellesskapsbestrebelse, særlig når
det blir uttrykt i høytidsfeiringer og
andre sosiale hendelser. Vi står da
overfor en bevegelse fra soloportrett
til gruppeportrett. En kan kanskje
også si: fra det individuelle, skjebne-
betonte til det sosiale som styres av
en felles intensjon, en felles ånd.

Hva vi enn gjør på jorden, er det
innpreget i verdens livsstrøm. Jasons
kunst gir oss et jordisk gløtt inn i vårt
ansvar som skapende sosiale men-
nesker. Vi viser her noen av Jasons
bilder som han tok ved teaterfestiva-
len på Jøssåsen i vår.

Karen Nesheim 
har fylt 60 år
Landsbyliv gratulerer og takker
for innsatsen i over 40 år.
I Neste Landsbyliv følger et
intervju med Karen.

Red.

Jason i
aksjon
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I dette nummeret gjengir vi første
utdrag fra boka En passe mengde
kriminalitet av professor i krimina-
logi Nils Christie. Den kom ut i
2004 på Universitetsforlaget. 80-
årsjubilanten har bodd i Vidaråsen
landsby i flere perioder, og øser i
denne bokas kapittel 2 En plass
for alle av sin innsikt i samfunns-
messige sammenhenger. Dette før-
ste utdraget kan leses som et inn-
spill til årets mangfoldår…

Tekst NILS CHRISTIE

Om mangfold
Vi lever i flerkulturelle samfunn.
Utviklingen dit har vært klar og enty-
dig. Engang levde vi i enkle, homo-
gene samfunn. Vi så oss selv som
stort sett like, i hud og hår og
meninger. Så sprengtes grensene, og
vi fikk overgangen fra monokulturer til
multikulturer, fra enfold til mangfold.

Slik kan det sees, men det er full-
stendig galt.

Jeg minnes
en vakker
sommerdag litt
nord for polar-
sirkelen.
Lokalbåten var
på vei inn mot
havn. Det var
på en øy av
det slaget hvor
det bor folk
nettopp fordi
øya ligger så

langt til havs, nær torsk og hval. Øya
er senter for vågehvalfangsten. En
tynn stripe hus klorte seg fast nede i
strandkanten. Mens fergen langsomt
seg inn mot kai, så vi en mann uten-
for det ytterste huset i ferd med å
kløve vinterveden. Det er en tung
jobb. Han hadde bare en liten shorts
på seg der i sommervarmen. På en
fin, rytmisk måte splittet han den 
ene vedkubben etter den andre. Et
urgammelt bilde. Menneske og natur 
i harmoni, en ubrutt linje tilbake til

vikingtiden. Flere småbarn stod rundt
og kikket. Om noen år ville de fortsette
tradisjonen.

Det er ikke stort mer å fortelle. Ikke
annet enn at både mannen og barna
var kullsvarte. Selv fiskerværene
langt ut i Nordsjøen er blitt preget av
mangfold. Og slik er det selvfølgelig
også i resten av Norge, bare enda
mer. I mitt nabolag i Oslo har mer
enn 50 prosent av grunnskoleelevene
norsk som sitt andre språk. Derfor er
det fullstendig riktig å si at landet er
blitt et annet. Vi har skiftet fra homo-
genitet til heterogenitet både når det
gjelder farge og språk.

Men så kommer neste spørsmål:
Er disse observasjonene om farge og
språk gode indikatorer på at vi er blitt
et flerkulturelt samfunn? Folk er for-
skjellige. Men det er utenpå. Kanskje
det er sant det som sies i progressive
barnebøker: Inni er vi like! Min anta-
kelse er at det er sant. Sørgelig sant.
I vår fjerne fortid var vi av og til, men
slett ikke alltid, flerkulturelle. Men
ikke nå lenger. Nå er vi blitt like som
dråper på snor. Like hva angår livets
mål.

For å komme på skuddhold av 
problemet må vi bevege oss over på
et annet abstraksjonsnivå. Istedenfor
å spørre om individer er forskjellige, 
må vi spørre om institusjoner er for-
skjellige, eller om de alle ligner hver-
andre. Med institusjoner tenker jeg
på de hovedinndelingene vi ofte
anvender i samfunnsbeskrivelsen.
Institusjonene dreier seg om gruppe-
ringer av de sentrale virksomhetsom-
råder; om verdier som råder, om nor-
mer som styrer, og om menneskelig
atferd innenfor dette virksomhetsom-
rådet. Vi snakker for eksempel om
familieinstitusjonen, helseinstitusjo-
nen, eller institusjonene for religion,
økonomi eller kultur. Man kan foreta
inndelinger så man får øye på gan-
ske mange institusjoner, og disse kan
igjen klassifiseres i høyere enheter.
Dag Østerberg (1991) har en klassifi-
kasjon med fire hovedkategorier.
I den ene plasserer han institusjonen
for produksjonen av varer og tjenes-
ter, det er en institusjon hvor formåls-
rasjonalitet og pengebytte står sen-
tralt. En annen rommer de reproduk-
tive institusjoner hvor omsorg står i
sentrum.

Fortsetter på side 14

En plass for alle

Foto Borgny Berglund

Foto Martin Eckhoff
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I en tredje bolk finner vi institusjo-
nene for makt og politikk, og i en 
fjerde institusjoner for bearbeiding 
av symboler og forståelse – på hver-
dagsnivå så vel som innenfor utdan-
nelse og forskning.

Og så til vårt spørsmål: Vi pleier i
sosiologien å se på institusjonene,
eller hovedgruppene av dem, som
svært forskjellige. Det er jo nettopp
forskjellene som gjør det interessant
og mulig å dele dem inn, gi dem for-
skjellige navn, sammenligne deres
særpreg, se på samspillet mellom
dem og også studere deres gjensi-
dige styrkeforhold. Mangfold er ofte
vårt intuitive bilde.

Men det går jo også an å ha et
annet bilde. Man kan tenke seg at den
ene institusjon eser ut, invaderer de
andre, så å si spiser dem opp. Man
kan tenke seg en institusjonell imperi-
alisme hvor den ene institusjon får
fullstendig dominans, hvor alt bestem-
mes fra denne, og/eller hvor viktige
deler av de andre institusjonene kolo-
niseres.

Ser vi oss tilbake i historien, finner
vi lett eksempler både på institusjo-
nelt mangfold og enfold. Selv behø-
ver jeg ikke gå lenger enn til grand-
tantene mine for å finne forhold
svært forskjellige fra dagens.

Grandtantene
Jeg har gode barndomsminner fra
besøk hos tre grandtanter. Marie
Hansine var født i 1852, Sara i 1854
og Anna i 1859. De kom fra et dansk-
norsk prestedynasti, en viktig stand
for sin tid, men også en med store
problem knyttet til tilværelsen. De
hadde høy status, men med lite av
de penger som skulle til for å leve
opp til standens ståsted. Lite penger
betydde reduserte muligheter for
ekteskap og egne barn. Mennene
kunne ikke fri uten tilbud om sikkert
utkomme, og kvinnene hadde lite å
by på i form av gull og fremtidige
arvemuligheter. I tillegg var kvinner
av embetsstanden på den tid ekstra
dårlig stillet fordi en del av deres
potensielle friere giftet seg med fro-
digere kvinner av lavere rang.
Overskuddskvinnene av høy status
var bedre styrt mot slike klasseavvik
og ble sittende ugifte igjen. Dette er
det vanlige i slike samfunn, det blir et
kvinneoverskudd av ugifte på toppen
og et tilsvarende mannsoverskudd på

bunnen. Ugifte kvinner, men ikke
uforsørgede. Og her kommer vi til
mennenes ekteskapshindring.
Brødrene måtte forsørge ugifte søs-
tre, og fikk enda mindre råd til egen
ekteskapsinngåelse.

Marie Hansine og Sara giftet seg
aldri, Anna i meget moden alder,
uten å få barn og hastig tilbake til
enkestanden, hvoretter de tre flyttet
sammen for resten av livet. De hadde
fire brødre. Den eldste unnslapp til
utlandet og stiftet familie der, det var
mens søstrene hans ennå var gan-
ske små og derfor vel forsørget. Så
kom ytterligere to brødre, bare litt
eldre enn søstrene. Disse brødrene
forble ugifte hele sitt liv. Det var
engang noe med onkel Gerhardt og
en dame, men kunne jo aldri bli noe
ordentlig. Søstrene eide intet. De

bodde som yngre i andre mennes-
kers hus, tok seg av barn og hus-
hold, men uten å få penger for det.
Grandonkel Gerhardt kom med peng-
ene. Den yngste av brødrene, min
bestefar, ble reddet inn i funksjonen
som slektens viderefører ved å være
en attpåklatt. Gerhardt var kommet i
vane med å ta seg av søstrene, så
yngstemann slapp. Men søstrene for-
ble fattige. Nokså nylig har jeg fått
vite at de hadde en vinterkåpe på
deling. Det var visst mer plagsomt for
deres forhold til Gud enn til naboer at
hver av dem på vinterstid bare kom
til kirke hver tredje søndag. De levde
på en tid hvor man kunne være fattig,
men stolt. Eller med en erkjent bega-
velse, men materielt forkommen.
Eller som et sentralt familiemedlem,
en som holdt slekten sammen, men
uten personlig inntekt. Ved begra-
velser kunne høres ord som: Hun var
slikt et klokt menneske. Eller: Snill,
beholdt aldri mye selv. Hun levde
etter den gamle sannhet om at i den
lukkede hånd kommer intet inn. En
ærlig sjel har forlatt oss. En som aldri
gjorde en katt fortred.

Mitt poeng er ikke av den nostal-
giske sorten. Jeg behøver ikke å ta
stilling til hvorvidt mine grandtanters
og grandonklers liv var bedre eller
verre enn mitt eget eller hva mine
barns og barnebarns ser ut til å ville
bli. Hva jeg vil ha fram, er at grand-
tantenes liv illustrerer en multiinstitu-
sjonell situasjon. De priste Gud, men
konsumerte under krigen sin totale
brennevinskvote, dog i det skjulte. De
var glade i å lese, men ikke for å kva-
lifisere seg for noe som helst. De
arbeidet lenge i andre folks familier,
men tjente intet i penger. Det skapte
vansker for livsførselen, men ikke for
selvrespekten. De var plaget av fat-
tigdom, men døde, etter mitt skjønn,
med en følelse av å ha levd gode og
verdige liv. De levde i en tidsalder
hvor en enkelt institusjon ikke hadde
kontroll over alle deler av livet, selv
om religionen nok betydde mer enn
noe annet. De levde et liv i en periode
preget av institusjonelt mangfold.

FOTNOTE:
Dag Østerberg, 1991 "Universitetet og
vitenksap i dagens samfunn" i Egil A.
Wyller (red.): "Universitetet ide gjennom
tidene og i dag. En samling Oslo-fore-
drag. Univ.forlaget, Oslo

David fra Vidaråsen
Foto Borgny Berglund

Anne Knudsen på sommerfest
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Jeg begynte mitt friår fra Vidaråsen
med en lang pilegrimsvandring på
Jakobsveien i Nord-Spania. Jeg
vandret fra Pyreneene til Santiago.

Tekst og foto SIMONE GABRIELLA GANTZ

Allerede i begynnelsen av det 9.
århundre har en munk sett et over-
sanselig lys, som han fulgte inntil han
fant frem til Jakobs grav i Santiago
de Compostela.

Jakob, en bror og disipel av
Kristus var i nord-Spania for å fortelle
om det nye som skulle komme med
Kristus-impulsen. Men han ble forfulgt
og dro tilbake til Jerusalem hvor han
ble torturert og drept av Herodes.

Legenden forteller at engler brakte
Jakob i en båt til Spania der han ble
gravlagt på en kirkegård som het
Composta.

Men det sies at kelterne allerede
kjente denne veien som bringes i en
sammenheng med stjernene med
Melkeveien som en mysterievei.

Også Parsival, etter sin undervis-
ning hos Gurmenanz, red fra Mellom-
Europa til Pyreneene og mot Santi-
ago og videre til Finisterrae ved
Atlanterhavet. Underveis gikk han
gjennom en naturinnvielse inntil han
kom til terskelen mellom land og hav.

Senere har Tempelridderne beskyt-
tet Jakobsveien, og underveis finnes
det i dag enda en del kirker og bor-
ger som templerne har bygget.

Og i alle de århundre har det opp-
stått kirker, broer, landsbyer, byer, pil-
grimshospits – og ikke minst mange
barer og spisesteder – som inviterer
en trøtt pilegrim til en pause på
veien.

Mange har gått Jakobsveien, og
mange går den i dag ut fra forskjellige
motiver: religiøse, spirituelle, kulturelle,
eller bare det å gå en vei.

For meg ga veien tid til å reflektere
litt, men den var også en stor gave
av naturopplevelser og av kulturell
næring av menneskemøter – og ikke
minst av utfordringer.

Jakobsveien, en spirituell vei som
så mange har gått før meg, opplevde
jeg som en tidsstrøm. Man begir seg

inn i denne strømmen, men samtidig
må man på et vis skape den selv i
det man går den.

Enda i dag kan jeg kjenne caminoen
inne i meg – og hjertet gjør et lite hopp
av glede – og føttene skulle helst sette
i gang…

Jeg begynte “min” camino i St.
Jean Pied de Port, en liten by som
ligger på den franske siden av
Pyreneene. På nattoget dit fikk jeg
høre at Lars Henrik Nesheim var død.
Da var jeg i tvil om jeg nu skulle reise
til Vidaråsen så fort som mulig, eller
om jeg skulle gå pilegrimsveien. Men
jeg bestemte meg for å gå – med
Lars Henrik i tankene. Han hadde
også begynt på sin store vandring.

St. Jean var full av turister og ting
turister skulle kjøpe. Det regnet og
jeg følte meg ikke særlig vel der.

Jeg fikk mitt pilgrimspass og en
seng i hospitset. Men akk; i et rom
med 4 køyesenger hvor menn og
kvinner delte rom. Og denne natten
lurte jeg svært på hvorfor jeg var der,
og hvorfor jeg skulle gå Jakobsveien.

Kl. 5 nesten morgenen tente de
andre lommelyktene og begynte å
stå opp. Jeg hadde ingen lommelykt
og lette etter mine ting i mørket, pak-
ket sekken, og etter en kopp kaffe og
noen kjeks gikk jeg ut i mørket. Men
jeg vendte med engang tilbake for å
ta på meg regnbukser og regnfrakk,
for det var kaldt og det regnet.

Mine skritt og vandrestavene mine
hørtes i den lille byen. Heldigvis var
jeg ikke alene ute, så jeg fant frem til
Jakobsporten for deretter og komme
meg ut av byen, ut i mørket.

Så gikk det oppover. Sekken var
tung, føttene var ikke på plass enda,
formen var ikke noe særlig god hel-
ler. Hvordan skulle jeg klare å gå
mine 27 km i dag?

I en liten kafé tok jeg en pause.
Her fikk jeg selvlaget syltetøy og bol-
ler av en gruppe unge italienere, jeg
møtte to hyggelige eldre kanadiske
damer og en ung japansk kvinne.
Hun skulle ikke gå så langt i dag,
hun hadde startet i Le Puis i Frank-
rike og hadde allerede gått 800 km!
Ja vel, da burde jeg kanskje også
kunne klare å gå 27 km i dag?

Jeg gikk videre oppover, været var
forferdelig og oppe i fjellene ble det
også veldig tåkete og jeg så ikke mye
av Pyreneene, av Napoleons vei og
av Rolands brønn. Men etter hvert
ble jeg varm, sekken ble lettere, føt-
tene fant seg til rette i skoene – og i
hjertet var det et lite smil, en liten
sang som gjorde meg glad.

Snart var mitt flotte regntøy gjen-
nomvåt og det var ikke mulig å ta
store pauser, for da begynte jeg å
fryse. Veien var lang, men andre var
også underveis, så man kunne opp-
muntre hverandre litte grann.

Da jeg endelig hadde nådd høyden
var det en bratt og lang nedstigning,
og ca kl 14 kom jeg frem til Ronces-
valles, et gammelt kloster med et
pilegrimshospits. Nå verket føttene
og jeg var sliten. Jeg hadde kommet
frem, men jeg var altfor trøtt til å se
noe av klosteret. Hospitset var i en
stor hall med kanskje 50 køyesenger.
Overalt hadde folk hengt opp klær til
tørk. Jeg fant meg en ledig seng – uff
– men da jeg så de to damene fra
Canada igjen, som tok det hele med
mye humor, slappet også jeg av.

Jeg sov forbausende godt før jeg
nesten morgen igjen sto opp i mørket
og vandret videre.

(Forts side 20)

Buen 
Camino!
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Været ble litt bedre denne dagen.
I hvertfall regnet det ikke hele tiden,
og da jeg så en stor fin regnbue
foran meg fikk jeg nytt mot.

Allikevel var jeg veldig i tvil om jeg
virkelig skulle gjøre dette, men jeg
bestemte meg da i hvert fall for å gå
til Pamplona og avgjøre der om jeg
skulle gå videre eller ei.

Veien gikk gjennom Navarra, en fro-
dig grønn natur med mange elver og
bekker og med fine – delvis – roman-
ske broer. Der ble ”broen” et motiv for
min vandring; broen fra den ene bred-
den til den andre, fra den ene kultur til
den andre, fra menneske til menneske
og fra menneske til den åndelige ver-
den. Jeg tenkte da mye på Lars
Henrik med sin brobyggerskole.

Hvis bare vi alle kunne bli brobyg-
gere?

Etter tre dagers vandring kom jeg
frem til Pamplona. Nu var det skikkelig
vondt i nesten alle muskler, men alli-
kevel gikk jeg en tur gjennom byen.
Og i den store katedralen fant jeg et
lite skjult kapell. Der ble jeg veldig
berørt av skjønnheten og stillheten i
rommet og jeg gjorde litt eurytmi.

Deretter skulle det bli mange euryt-
miske ”hallelujaher” underveis, noen
ganger ute i naturen, noen ganger
inne i en kirke eller et annet stille sted.

Nå skulle jeg jo også bestemme
meg om jeg skulle gå videre eller ei.
Men jeg merket nå at veien hadde
“tatt” meg – eller at jeg hadde funnet
inngangsporten til min camino. Jeg
ville gå videre så lenge jeg klarte!

En pilgrims hverdag er veldig
enkel. Man står opp tidlig. Er man
heldig så får man litt frokost der man
har sovet, ellers må man gå en eller
to timer før man kommer til en liten
bar og kan få seg noe å spise og
drikke. Der møter man ofte andre
som er underveis og ofte blir det vel-
dig hyggelige samtaler. Man går, med
noen pauser innimellom; kanskje vil
man se på en kirke eller et kloster, til
man tidlig på ettermiddagen finner
neste hospits. Der må man vaske
sine klær, dusje, spise – kanskje går
man litt rundt på det stedet. Så leg-
ger man seg veldig tidlig, for så å gå
videre neste dag.

Sekken min var blitt lettere. Jeg lot
det ene og andre tilbake, sendte
også en pakke med ting jeg ikke
trengte tilbake til Norge.

Men etter hvert kom den første
blemmen – og deretter flere.

I noen dager ble hvert eneste skritt
veldig vondt å gå, og om ettermidda-
gene var jeg opptatt med å pleie alle
mine blemmer. Jeg husker så godt
på hospitset i Los Arcos. Der hadde
mange problemer med føttene og var
bare opptatt med å pleie dem. Folk
haltet rundt, og det så ut som vi var
på et sykehus.

Da jeg ikke klarte å bli kvitt mine
blemmer, begynte jeg en stund å gå
med sandaler. Det hjalp.

Som sagt; veien gikk gjennom
Navarra og deretter gjennom Rioja,
Spanias vinland. Den førte over små
fjell og åser, gjennom små landsbyer
og forbi vakre romanske kirker. Den
gikk også langs bilveier, og før jeg
kom til Burgos gikk jeg en lang tid
langs store veier og gjennom utkan-
ten av byen. Det var kjedelig. Men jeg
prøvde da å finne noe fint å tenke på.
Da gikk det greit.

Ja tankene! Den første uken gikk
de bare rundt og rundt. Jeg hadde
hjemlengsel, dårlig samvittighet for at
jeg forlot alt hjemme, redsler for frem-
tiden. Det var veldig plagsomt inntil
jeg prøvde å styre mine tanker litt.
Jeg gikk gjennom min biografi; forover
og bakover. Jeg tenkte på alle men-
neskene som hadde gjort inntrykk på
mitt liv, jeg tenkte på eurytmi, tenkte
på skuespill som jeg hadde satt i
gang på Vidaråsen.

Ja, en søndag da jeg gikk over et
fjell (Monte Demanda!), og det ikke
var andre pilgrimer der, den dagen,
tenkte jeg på alle jeg kjente som var
døde. Det ble til en liten høytidstund.

Og etter hvert kunne jeg slippe alt,
være i nuet og “bare” gå – åpen for
naturen, for kulturen og for mennes-
ker jeg møtte (i hvert fall til tider).

Da jeg etter en ukes tid igjen hadde
en stor krise – og et uhyggelig møte
med en syklist, møtte jeg en fransk
kvinne. Med henne vandret jeg i tre
dager under veldig livlige samtaler.
Det var nesten som å ha englevakt.

Forresten er det sånn på caminoen,
at man stort sett får det man trenger –
på godt og ondt. Jeg fikk da etter
hvert også en fin liten lommelykt i
gave. Og endelig ble det litt lettere å
stå opp om morgenen og pakke alle

mine ting i sekken uten å glemme noe
av det lille jeg hadde.

Mennesker i landsbyer hilser på
pilgrimer med ordene: ”buen camino”,
de ser opp på pilgrim og er veldig
imøtekommende.

Og pilgrimer hjelper hverandre der
de kan. Etter hvert møter man de
samme menneskene igjen og igjen,
man blir delvis godt kjent og det dan-
ner seg et helt nytt pilgrimsfellesskap
underveis.

Menneskene som går Jakobsveien
er veldig forskjellige, men veien –
den forbinder.

Jeg møtte folk mellom 18 og 80 år.
Blant annet to hyggelige nypensjo-
nerte kvinner fra Canada. En 80
gammel mann fra New Zeeland. Han
hadde nettopp mistet sin kone, så nu
ville han gå og “tenke” litt på hvordan
livet skulle gå videre uten henne.
Heldigvis hadde han en sønn som
ikke ville at faren gikk alene. Så søn-
nen fulgte med.

Mange fra Spania går veien stykke-
vis – hvert år litt videre. Og veldig
mange går de siste 100 km for å få
syndsforlatelse fra den katolske kir-
ken. Unge mennesker går sammen –
for å gå… 

Det var en italiensk universitetspro-
fessor som var interessert i Tempel-
herrene og i veiens spiritualitet. Og
jeg møtte den unge japanske kvinnen
igjen og igjen. Om henne vil jeg for-
telle litt senere. Og mange flere. Og
alle har en veldig interessant historie
å fortelle.

Mange går alene, mange går sam-
men med noen, men flest folk liker å
vandre alene, stille. Enhver har sitt
eget tempo, og så møtes man i barer
og på hospitser.

Mellom de to større byene Burgos
og Leon forandrer landskapet seg.
Da vandrer man gjennom uendelig
store sletter; Medea. Der er det korn
som nu var høstet, og dette vide,
gyldne landskapet under en dyp blå
himmel minnet meg noen ganger om
ørkenen.

Der var det en dag en vei – uten
brønn – som gikk rett frem i 16 km!
Forresten også mange hus av halm
finnes det der: Adobe heter de.

I Leon overnattet jeg to netter i et
lite pensjonat – helt aleine i et rom.
Der fikk jeg høre at nu var også Terje
Toresen fra Vidaråsen godt over ter-
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skelen. Jeg tok meg da en dags
pause og besøkte den vakre byen
med sin katedral, med et hus av arki-
tekten Gaudi. Og jeg fant frem til en
romansk kirke med et Panteon hvor
konger og dronninger ble gravlagt før
i tiden. Der var det stille igjen og vak-
kert med søyler og kuppeltak som
var full av bilder. Der hadde jeg en
liten minnestund for Terje.

Men etter de to netter aleine leng-
tet jeg tilbake til de andre i hospitset!
Ja, etter hvert hadde jeg nesten blitt
vant til å sove med mange, og bort-
sett fra snorkingen var det jo egentlig
veldig rolig. Alle var vi pilgrimer og
alle var vi trøtte og ville være uthvilte
neste morgen.

Hospitsene var veldig forskjellige,
men stort sett forbausende rene.
Men allikevel kunne det skje at det
fantes noen småkryp i sengene. Et
sted i et gammelt adobe hus fantes
de. Folk hadde sett noen sengelop-
per. Og jeg fikk en (eller flere?) med
på veien neste dag. Det var da mye
styr med å få vasket alt – også sek-
ken, og å få alt tørket igjen, for å bli
kvitt dem.

Kyoko, den unge japanske kvinnen
som jeg så første dagen, møtte jeg
etter hvert igjen og igjen. Hun hadde
sett en fransk film i Japan og deretter
bestemt hun seg for å gå Jakobs-
veien. Hun var allerede noen år tidli-
gere i Frankrike og hadde besøkt
Mont St. Michel! Nå hadde hun spart
opp penger igjen til en ny reise. Og
denne gangen skulle hun gå 1600
km! En liten kvinne, Buddhist, med
en stor tung sekk, og hun snakket
bare lite granne fransk. Men hun var
litt som et barn, full av undring og
glede – og hun levde budskapet om
fred. Ofte var hun bare et stort smil.
Alle kjente henne og var glad i henne.

Jeg måtte da tenke på Dalai Lama
som engang sa, at vi alle skulle gå
pilgrimsveier til andre religioner for –
nettopp å bygge broer.

Min vandring ble etter hvert veldig
beriket av Kyoko og den siste halvde-
len møttes vi hver dag et sted, og om
kvelden overnattet vi i samme her-
berge. Da fikk jeg hentet fram fran-
sken min – i hvert fall litt. Jeg gikk
mye fortere en Kyoko, men hun var
alltid først fremme på hospitset! Og
mye underveis har jeg “sett”, fordi
Kyoko så det. Hun gikk inn i alle kir-
ker og hun så på alt.

Min 50 års-dag feiret jeg ved Cruz
de Ferro, et sted hvor alle pilgrimer
legger en stein ned som de hadde
tatt med seg hjemmefra. Det var en
vakker dag – og kanskje et av de
vakreste landskap under hele turen.
Veien førte opp mot fjellet hvor man
hadde en vidunderlig utsikt.

Og jeg gikk alene, men følte meg
ikke ensom fordi var så sterkt forbun-
det med alle vennene rundt omkring i
verden. Senere på ettermiddagen
spiste jeg masse bjørnebær.

29. dag av min vandring kom jeg til
Galicia. Og igjen åpnet det seg en ny
verden, et veldig vakkert, frodig land.
Det var grønt, trærne stod fulle av frukt
og hagene fulle av grønnsaker. Der 
finnes det også store Eukalyptus-
skoger, og går man under disse høye
trærne med sølvfargete bladene blir
man tatt imot av en duft av eukalyptus.

Jeg gikk en dag – også en søndag
– gjennom en stor Eukalyptusskog.
Det var veldig varmt og jeg var trøtt,
og sekken virket alt for tung den
dagen. Men da var det plutselig som
jeg ikke var aleine, lyset var varmt og
godt og alt ble bare så lett, så lett.
Og igjen ble jeg dypt berørt og takk-
nemlig.

11. september, tidlig på morgenen
kom Kyoko og jeg frem til Santiago.
Jeg hadde gått 80 mil på 35 dager,
Kyoko hadde gått dobbelt så langt.

Kyokos tårer spratt da vi kom frem
og sto der foran katedralen. Og jeg
som på forhånd “visste”, at dette i
hvert fall ikke skulle berøre meg – for
meg var veien viktig, ikke målet, ble
også berørt. Men kanskje mest av
Kyokos tårer.

Og der møtte vi venner som
hadde kommet frem dagen før og
ventet på oss.

Det var en stor og spesiell gudstje-
neste for pilgrimer fordi det var 11.
september. Det ble taler i mange
språk – og den spanske prekenen
var rett fra hjerte med mye ildkraft.
Man forsto det på et vis uten egentlig
å forstå spansk. Det var stort. Og
under allsang og enda mer da det
store røykelsesfatet, Botafumerio, ble
satt i bevegelse og svingte over alle
våre hoder – da skjønte også jeg at
vi virkelig hadde kommet frem, og at
det var fint at vi kom frem denne
dagen.

I katedralen er det mye å se, spe-
siellt ”porta de gloria”, med alle
skulpturene, de 24 musikere av
Mester Matteo. Jeg måtte gå dit igjen
og igjen og så brukte jeg lang tid i
det lille museumet under katedralen.
(Helst skulle jeg hatt et stykke stein
og prøvet meg litt – dette talte direkte
til min vilje.)

Jeg måtte ta avskjed fra Kyoko og
de andre. Jeg ble enda noen dager i
Santiago inntil min tilbakereise var
ordnet. Og så hadde jeg noen dager
for å ta buss ut til ”verdens ende” og
den virkelige slutten av caminoen.

For så å sitte der på klippene ved
Atlanterhavet og se solen gå ned.

Jeg er veldig takknemlig for denne
turen, takknemlig ovenfor Vidaråsen
for at det var mulig og ta dette friåret
og å kunne begi meg ut på denne
veien. Takknemlig for alle menneske-
møter, for englevakt underveis, takk-
nemlig for alt jeg møtte og fikk opp-
leve under denne lange vandringen.

Broene ble et motiv for vandringen
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I år er det 50 år siden dikteren
Juan Ramón Jimenéz døde. Da
han to år før mottok Nobelprisen i
litteratur, lå verket Platero y yo
eller Sølvfell og eg helt øverst i
Nobelkomiteens bokstabel. I 2003
lot redaktøren Alf Kjetil Walgermo
boka Eselhistorier – bakspark fra
verdenslitteraturen innlede med
teksten Asnografi fra Sølvfell og
eg og med den åpner vi også her
døren til en fascinerende verden
der dypere, mer skjulte sider ved
mennesket løftes frem i dagen…

Tekst JUAN RAMÓN JIMENÉZ
Nynorsk gjendiktning1) ved 
KNUT ARILD MELBØE

Asnografi
Eg les i ei ordbok: Asnografi: sub-
stantiv; «ironisk betegnelse på
beskrivelse av asenet.» - Stakkars
esel, så god, så edel og klok som du
er! Ironisk ... kvifor? Er du altså ikkje
eingong verd ei alvorleg skildring,
sjølv om det å skildre deg ville vore
som eit våreventyr! Ein burde heller
kalle eit godt menneske esel ... Og
eit dårleg esel menneske! Ironisk ...
om deg – så intelligent – venn av
barn og oldingar, av bekken og som-
marfuglen, av sola og hunden, av
blomen og månen, tålmodig, tanke-
full, melankolsk og elskeleg – deg
burde ein kalle «markenes Marcus
Aurelius»…

Sølvfell, som utan tvil forstår, ser
på meg, urokkeleg, med store, blan-
ke auga, mjuke og harde på same

tid, der sola lyser, gnistrande inne i
eit lite, konvekst, grønsvart firma-
ment. Tja, kva ville skje, dersom det
store, lodne, idylliske hovudet hans
visste at eg kjempar rettferdig for
eselet, at eg er betre enn slike folk
som skriv ordbøker, at eg er nesten
like god som han sjølv!

Og så har eg skrive i margen på
boka: Asnografi: substantiv, bør bru-
kast – ironisk naturligvis – på skil-
dringa av forstokka folk som skriv
ordbøker.

Sølvfell
Sølvfell er ikkje høg, men mjuk og
lodden, ja så mjuk å ta på at ein
skulle tru han var laga av bomull og
ikkje hadde knoklar. Berre auga er
harde som steinkol og blanke som to
svarte glasskarabear.

Eg slepp han laus, og han spring
mot enga og stryk mulen sin mjukt
over dei rosa, gule og himmelblå blo-
mane mest utan å kome borti. Eg
kallar roleg på han: "Sølvfell". Og han
kjem mot meg i glade byks som lik-
nar latter med ein merkeleg klang av
bjøller.

Han èt alt eg gir han. Han likar
appelsinar, mandarinar, muskatell-

druar, gule som rav, blå fiken, full-
mogne med krystallklare dråper av
honning. Han er øm og kjælen som
ein liten gut eller jente, men innven-
dig er han sterk og fast som eit berg.

Når eg kjem ridande om sønda-
gane gjennom dei siste gatene i
byen, snur søndagskledde bønder
seg langsamt og stirar sindig på
Sølvfell. "Han er av stål", seier dei. -
Stål, ja. Han er av stål og månesølv
på same tid.

Vennskap
Sølvfell og eg, vi forstår kvarandre.
Eg let han gå der han vil, og han
fører meg alltid der eg vil.

Sølvfell veit at når vi har kome til
Corona-pinja, vil eg heilt nær treet for
å ta på stamma og sjå opp mot him-
len gjennom det veldige kronetaket.
Han veit at eg likar den smale stigen
som snor seg gjennom graset bort til
den gamle kjelda. Han veit at utsikten
over elva, frå pinjehøgda, frydar auga
mine og får meg til å hugse klassiske
landskap.

Duppar eg av på ryggen til Sølvfell,
vaknar eg alltid på nytt og kan sjå
utover ein eller annan vennleg stad.

Sølvfell og eg – ni glimt fra 
esellitteraturens stjernehimmel

Spanjolen Juan Ramòn Jimènez,
nobelprisvinner i litteratur fra 1956,

skrev Sølvfell og
eg eller Platero 
y yo som den
heter i origina-
len, allerede i
1914 2). Hans
fortelling har
lenge vært folke-
kjær lesning,

ikke minst blant spanske barn som
kan den ord for ord.
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Marcus og Rasmus.
Foto Peter Schmeding
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Eg passar på Sølvfell som eit barn.
Blir vegen for bratt eller tung og stei-
nete, ja då stig eg av for å lette børen
for han.

Eg ertar og eg kyssar han stadig
vekk, men han bryr seg ikkje om det
for han veit at eg er glad i han. Han
er så lik meg og så ulik alle andre at
eg nestan trur han drøymer mine
eigne draumar.

Takterrassen
Du Sølvfell har aldri vore oppe på
takterrassen min. Difor kan du heller
ikkje vite korleis brystet vider seg ut i
djupe andedrag når du kjem deg opp
og ut på taket frå den trange, mørke
tretrappa.

Du kjenner middagssola brenne.
Ja, ho steikar. Du druknar i blått som
i eit himmelhav, og auga vert blenda
av refleksane frå det kvitkalka golvet
der vatnet samlast reint og klårt til
sisterna.

Takterrassen er ei eiga trylleverd.
På høgde med brystet ditt slår klokka
i kyrkjetårnet tungt og sterkt som
dine eigne hjarteslag. Ute på vinmar-
kene sprutar hakkene gnister av sølv
og sol. Ein kan sjå over alle tak og
gardsplassar der folk arbeider. Kvar
og ein held på med sitt: snikkaren,
salmakaren, målaren og bødtkaren
med tønnene sine. Og på ein av gar-
dane, med ei geit eller ein oksekalv,
ser eg trekronene danne grøne skug-
gar.

Herifrå kan ein òg sjå kyrkjegar-
den. Av og til kjem eit lite, tettpakka
gravfølgje av fattige sigande, unnse-
lege i svarte klede. Men du kan òg få
eit plutseleg glimt inn gjennom eit
vindauge av ei jente i berre serken,
som syng med høg hals medan ho
grer håret sitt. Også elva er synleg
herifrå med ein båt som liksom aldri
kjem fram. Og store låver der ein
einsleg musikant øver seg på mes-
singtrompet – eller der blind og ustyr-
leg kjærleik lever seg ut ...

Du står her, og huset under deg er
blitt til ein kjellar. Det er merkeleg å sjå
kvardagslivet falde seg ut der nede,
på avstand og gjennom farga glas.
Klingande ord og lydar, og hagen så
vakker ovanifrå – ja, du òg Sølvfell,
som utan å sjå meg drikk vatn av
trauet og leikar som ein gutunge med
gråspurven og skilpadda.

Sølvfell og eg er altså en fortelling
om eselet Sølvfell og hans navnløse
eier. De to bor i småbyen Moguer i
Andalusia i Spania. I alt teller den
138 korte fortellinger der vi får del i
livet i Moguer, mens årtider, høytider
og fester passerer forbi. Felles for
såvel mann som esel er varme og
varhet, ja en nesten øm evne til å se
bak de ytre hendelsene. Så løftes det
ofte hverdagslige som skjer opp til
noe urbilledlig gjennom et vakkert
poetisk-musikalsk språk. I Spania er
Sølvfell og eg folkekjær lesning også

i dag, og skolebarn kan der mange
fortellinger utenat. Ikke så rart når en
gjør seg bedre kjent med poesien i
dem. Og som all fremragende dikt-
ning er den fortettet i flere sjikt, for
eksempel ett som taler til barnet og
ett til filosofen i oss. Og vil jeg nok si
- antroposofen - for den som har
anende ører for dybdene i Jimenéz'
tekst. Men la oss igjen gå til hoved-
saken – dikterens tekst.

Vogna
I det breie bekkefaret der straumen
gjekk høg og stri av regnvatn og
truga med å fløyme over vinmarken,
såg vi ei velta vogn. Ho låg mest
skjult under eit lass med høy og
appelsinar. Ei jente satt på eit av
vognhjula og gret. Kjola hennar var
oppreve. Ho hadde gjort alt ho kunne
for å hjelpe eselet sitt, ved å skubbe
vogna med dei spinkle armane sine
og dei siste kreftene i det vesle brys-
tet.

Og eselet, som var mykje mindre
og magrare enn Sølvfell, hadde
fåfengd kjempa mot vinden for å dra
lasset opp av gjørma. Jenta hadde
ropt oppmuntrande ord. Men orda
hennar var like fåfengde som gråten,
og så gav ho opp. Sjølv kjekke og
modige barn må gjere det iblant når
dei møter noko dei ikkje har krefter til
på samme måte som den puslete
sommarbrisen til sist svinn bort
mellom blomane på enga.

Eg klappa Sølvfell på ryggen. Så
spente eg han så godt eg kunne
foran vogna og det stakkarslege ese-
let og tvang han varsamt, men med
fast hand framover. Og med eitt
einaste rykk drog Sølvfell både vogna
og eselet ut av gjørmeholet og oppet-
ter skrenten.

For eit smil ho satte opp! Det var
som om dei siste strålene frå kvelds-
sola som sank mellom regntunge
skyar, no tende ein soloppgång i dei
mørke tårevåte auga hennar! 

I gråtkvalt glede held ho fram to av
dei beste appelsinane, tunge og
runde, og eg tok imot med takk. Så
gav eg den eine til det magre eselet,
til trøyst, og den andre til Sølvfell som
ein riktig gullmedalje.

Fortsetter på side 24
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Hvem bestemmer her?

Kom med meg nå!
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Våren
Når eg ligg og døser om morgonen,
set alskens ungeskrål meg ofte i dår-
leg humør. Når eg til slutt ikkje får
sove meir, stig eg opp av senga, for-
tvila. Men så ser eg ut av det opne
vinduaget og forstår grunnen til spe-
taklet. Fuglekvidder har trengt seg
inn i sømnen. Eg går ned i hagen og
helsar Guds blåe dag med song.

Ein fri konsert frå kvitrande nebb,
frisk og utan ende. Svalen teiknar
mønstre i yndefulle bogar bort til
brønnen. Svarttrasten syng på ein
nedfallen appelsin. Gullpirolen skval-
drar som eld frå busk til busk.

Grønerla ler lenge og lekkert frå
toppen av eukalyptustreet. Og i den
høgaste pinja diskuterar spurvane
hemningslaust.

For ein morgon! Sola sprer si glede
som sølv og gull over jorda.
Sommarfuglar i tusen fargar flagrar
overalt: mellom blomane, gjennom
huset, snart inne, snart ute, snart over
kjelda. Overalt opnar landskapet seg,
brusande av nytt og helande liv. Det er
som om vi var inne i ei stor, lysande
honningtavle som danna hjarta av ei
varm og veldig purpurrose!

Ridetur 
Kor godt er det ikkje å ri på djupe,
frodige sommarvegar under frisk
kaprifolium! Eg les eller syng eller
deklamerer vers mot himmelen.
Sølvfell nappar til seg grastuster i
skuggen av steinmurer, mellom gul
løvetann og malvaens støvete blo-
mar. Han står meir stille enn han går
og eg let han gjere akkurat som han
vil…

Og himmelen – blå, blå, blå – tek
imot pilene frå dei ekstatiske auga
mine og kvelver seg over mandeltrea,
tunge av frukt, heilt opp til den
høgaste herlegdomen. Landskapet
gløder, heitt og stille. På elva ventar
eit kvitt lite segl i ei æve utan vind.
Mot åssidene stig røyken frå ein
skogbrann opp som runde svarte
skyar.

Men i dag skal vi ikkje ri langt. For
kort og harmlaus er denne dagen vår
midt i livsjaget. Det vert ingen for-
svarstale for himlen i dag, ingen
ekspedisjon til elva eller havet, ikkje
ein gong ein liten tragedie som flam-
mane der borte! SJEKK den sven-
ske!

Då Sølvfell skjult mellom appelsin-
trea høyrer vasshjulet gnisse kjølig,
kastar han på seg og skryt: Han har
sett fram til dette heile dagen. Ved
vasskummen fyller eg glaset og drikk
av den flytande snøen medan Sølvfell
senker heile mulen nedi og drikk/
syg?? Grådig, snart her, snart der,
kor vatnet er reinast.

Brønnen
Brønnen! ... Eit djupt og grønsvart
ord, Sølvfell, svalt og fyld av klang!
Det er som om ordet sjølv snor seg
og borar seg ned i jordmørkret, ned
til kaldt vatn.

Sjå, fikentreet smykkar brønnkan-
ten og dekkjer han til. På innsida, så
nær at handa kan nå han, har ein
angande blå blome leiet sitt på mur-
stein. Lengre nede har ei svale redet
sitt. Så, under skuggen som alltid
står stille, ligg eit slott av smaragd og
ein sjø som reiser seg vreid kvar
gong ein stein bryt freden. Og til sist,
himlen.

(Natta kjem, og no er det månen
som lyser der nede på botnen, smyk-
ka med stjerner. - Det er stille. På alle
dei vide vegane dreg no livet på van-
dring. Sjela flyktar nedetter brønnen
mot djupet. Der nede ser vi gjennom
skumringslyset. Og det er som om
kjempen i natta, herren over alle
gåtene i verda, reiser seg og stig ut
av munnen på brønnen. O, tause,
magiske labyrint, du mørke og duf-
tande skog med underfulle salar. )

Om eg ein dag kastar meg i brøn-

nen, Sølvfell, skjer det ikkje fordi eg
vil døy, tru meg, men fordi eg vil nå
stjernene, raskare.

Sølvfell skryt med eitt, tørst og uro-
leg. Og opp av brønnen smett ein
vettskremd svale, forvirra og utan ein
lyd.

På heimveg
Vi var på veg heim, ned frå fjellet
med kvar vår bør. Sølvfell hadde grei-
nar av merian, eg hadde gule liljer.
Aprildagen var på hell. Alt som i vest
hadde vore skinande gull, blei til sølv
og danna til sist eit mønster av
lysande, glassklare krystall-liljer. Så
blei den mektige himlen som
gjennomsiktig safir før han langsamt
gjekk over til grøn smaragd. Vemodet
lulla meg inn i sløret sitt ...

Oppe frå åsen fekk bytårnet med
sine blåglaserte takstein, i denne
opphøgde, reine timen, eit preg av
velde og monument. På avstand såg
det ut som Giralda-tårnet i Sevilla og
synet skjerpa lengslane mine – som
alltid om våren – etter store byar og
eg fann ein melankolsk trøyst i alt eg
såg.

På heimveg ... Frå kva? Korhen?
Og kvifor? På heimveg ... Frå kva?
Korhen? Og kvifor? Og liljene i fanget
dufta meir og meir i den lune, svale
kvelden. Dufta var gjennomtreng-
jande, men også vag på same tid. Ho
kom frå ein blome som sjølv var
usynleg, som om ho berre var duft
som frå si einsemd, i den mørke
natta, berusa både kropp og sjel.
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Jeg vil også være med på fisketur. Foto Dag Balavoine
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Du mi sjel, du lilje i skuggen,
kviskra eg. - Så med eitt kom eg til å
tenkje på Sølvfell. Sjølv om han bar
meg, hadde eg gløymd han, som om
han var min eigen kropp.

Litt mer om dikteren og motiver 
i Sølvfell
Juan Ramón Jiménez var en av
Spanias mest markerte litterære per-
sonligheter på 1900-tallet. Han ble
født selve julaften 1881 i Moguer,
den lille byen som står så sentralt i
disse fortellingene, og døde i 1958,
to år etter at han mottok nobelprisen
i litteratur. Han har skrevet diktsam-
linger, romaner og skuespill, men det
er fremfor alt Sølvfell og eg som
åpner døren inn til denne dikterens
univers. Han skrev den over et par år
like før første verdenskrig under en
rekonvalesensperiode på sykehuset i
sin lille hjemby. Det er således en
relativt ung manns bilder av livet vi
møter. Han fullførte verket 33 år gam-
mel, merket av sykdom og skrev med
dødens realitet for øynene.
Undertittelen – en andialusisk elegi –
er også viktig å merke seg. I moder-
ne dikting betegner elegien et (senti-
mentalt) klagedikt, mens formen for
grekerne og romerne ofte stod i kam-
pens (krigens) tjeneste. Men også
politiske, etiske og erotiske temaer
ble tatt opp. Med elegisk forstår vi
idag noe klagende, vemodig og føl-
somt, og det stemmer nok her, men
også kampskriftet er der mellom lin-
jene, om det da ikke står der svart på
hvitt som i Asnografi.

Jimenéz var begavet også male-
risk og hadde en lovende produksjon
bak seg da han debuterte som dikter
bare 22 år gammel. Da han skrev på
Sølvfell, hadde han allerede gitt ut 6
diktsamlinger og var kjent med tidens
nye kunstimpulser som impressjo-
nisme, modernista-bevegelsen i
Spania og den nye kubismens fore-
gangsmenn. På mange måter må det
ha vært et sjokk for dikteren da ver-
denskrigen brøt ut, den verden han
beskriver hviler enda i en stemning
av uskyld – slik det var for 100 år
siden på bondelandet i Spania.

I den første fortellingen Asnografi
tar dikteren et oppgjør med sin tids
(og nåtidens?) dyreplageri og hovmo-
dige syn på dyrenes lave egenska-
per. Med de påfølgende fortellingene
etableres først og fremst vårt forhold
til eslet Sølvfell, jeg-personen

(Sølvfell og Vennskap) og stedet
(Takterrassen). Fortellingene er ikke
satt opp kronologisk fra dikterens
side. Årtider og høytider synes å
veksle uten et fast system, Sølvfell er
like gammel og like ung fra første til
siste tekst, men når han er død, tekst
132, blir han omtalt som en sjel som
ser alt fra den andre siden.

Det er mye sommer i tekstene her.
I Våren er ikke Sølvfell nevnt, der er
vi helt i jeg-personens verden og får
del i hans møte med hagens yrende
vårliv. I de tre siste tekstene skjer det
så en gradvis identifisering mellom
esel og dyr. I Ridetur har de to på
sett og vis de samme eksistensielle
gleder og bekymringer, og idet de to
ser ned i brønnen reagerer Sølvfell
igjen med et skrik som om han vet
hva jeg-personen tenker. Den som
har eit nært forhold til husdyr, ein
hund eller katt, for ikke å snakke om
ein hest eller eit esel, kjenner seg
nok igjen her. Vi vet ikke hvordan dyr
føler, sanser eller tenker inni seg,
men det er mye som tyder på at dyr
sanse-føler-tenker i en reaktiv enhet
der også menneskets skjulte aura
hører med.

Eselet og vårt fysiske legeme
På flere av forestillingene 3) for nor-
ske skolebarn har jeg sett inn i strå-
lende barneøyne som har spurt: Er
Sølvfell det eselet som Jesus red på?
Dette spørsmålet kan vi gripe opp
som en nøkkel til dypere rom i disse
tekstene. I På heimveg opplever jeg-
personen et øyeblikk av fullkommen
identitet med eselet «som om han
var min eigen kropp». Hans eget
fysiske legeme er også «eit dyr» som
bærer ham gjennom livet: «Frå kva?
Korhen? Og kvifor?»

På slike steder får vi i kunstnerisk
form fremstilt det storslåtte i dyrenes
offerinnsats på jorden og vi løftes
opp. Kanskje aner et ungt menneske-
barn kroppens mulighet til å bli et
evighetslegeme en gang i fremtiden
når det spør. For Kristi del var det jo
slik at han red på eslet med forviss-
ning om at døden kan overvinnes.
Men selve oppstandelsesmotivet er
sterkere framme i andre tekster der
en særegen sommefugl-metaforikk
vever sitt eget fortåelsesteppe. Mer
om det i neste nummer.
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Fotnoter:
1) Det finnes en bokmålsoversettelse – i utvalg på 71 tekster – fra Astrid
Mercedes Næss’ hånd som kom i 1981. Mitt valg av nynorsk er både et 
tilsvar til salig Næss' gammelmodige bokmål?? og meget høytidlige form 
der Sølvfell påfallende ofte tiltales som «den» og «det». Men samtidig har
jeg også hatt et ønske om å løfte fortellingen ut av papiret og slik søkt dels
andre tekster egnet til formålet. Her er det likevel bare Våren som ikke står 
i Næss' oversettelse.

2) Enkelte tekster, blant annet epilogen Sølvfell i Jorda, ble lagt til verket i
1916. Som kanskje det fremste spanske littærere prosaverk fra det 20.
århundre, har det inspirert mange kunstnere, flest billedkunstnere, men også
musikere og komponister. I 1960 tonesatte italieneren Mario Castelnuovo-
Tedesco et utvalg på 28 av Jiménez` tekster for klassisk gitar i et utsøkt
arrangement med en fortellerstemme. Senere skrev spanjolen Eduardo
Sainz de la Maza musikk til 8 tekster, men da slik at de skal leses for seg,
før musikken spilles. Det finnes fine innspillinger av disse verkene på de
store språkene. På svensk har Allan Edwall arbeidet med stoffet samt XX 
i Sverige. Begge disse musikkstykkene står godt til tekstene og fremhever
den melankolske og drømmende stemningen.

3) Oversetteren har hatt anledning til på fordype meg i Sølvfell-verdenen i 
ti år - blant annet gjennom arbeid som forteller sammen gitaristen Robert
Åkerberg og med rikskonsertene som oppdragsgiver. Ellers går det så og 
si daglig forestillinger i ulike formater i mange land, et søk på nettet vil gi
mange treff. Her i landet har undertegnede for tiden et arbeid med den tyske
eurytmisten Anne Weidner og gitaristen Stener-Olsen – se nettsiden
www.versekompaniet.no – såvidt jeg vet en unik sammensetning av tre 
forskjellige kunstuttrykk med Sølvfell i midten.
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skoleringsveien

I Landsbyliv 15 publiserte vi tredje
del av artikkelen ”Hva er en medita-
tiv erkjennelsesvei?” av steinersko-
lelæreren, forfatteren og den popu-
lære foredragsholderen Jørgen
Smit. Her går vi videre med fjerde
del av artikkelen og flere følger,
som ble skrevet i 1972 og første
gang publisert i boka; ”Veien til en
ny bevissthet”. Den er også publi-
sert i tidsskriftet LIBRA og finnes
blant mange andre fine artikler på
Libras nettsider
www.libra.antropos.no

Tekst JØRGEN SMIT

En enkel liten viljesøvelse kan her
bety meget. Man beslutter seg til å
foreta en ganske liten handling på et
bestemt klokkeslett i morgen, noe
som man ikke ville gjøre vanemessig,
og som sikkert ingen sosiale forplik-
telser foranlediger en til å gjøre. Det er
også viktig at man selv finner på den
lille handlingen. Så kommer tidspunk-
tet. Man besinner seg på beslutning-
en, utfører handlingen og kjenner
betydningen av det selvstendige initia-
tiv som virkeliggjøres. - Noen vil til sin
forbauselse oppdage at de rett og
slett glemmer å gjøre det. En viktig
iakttagelse: Så svak var altså den 
selvstendige viljeskraft – foreløpig.

Øvelsen må gjentas mangfoldige
ganger for å kunne føre til virkelig for-
sterkning - f.eks. hver dag en hel
måned. Øvelsen er liten og uanselig.
Men av et lite frø kan der - hvis det
har den rette kvalitet og får de rette
livsbetingelser - vokse frem et mektig
eketre.

En avgjørende vekstbetingelse for
de sjelskrefter som her øves i tenk-
ning og vilje, er indre ro. Ro blir av og
til forvekslet med slapp passivitet,
flegmatisk likegyldighet. Her menes
en våken, aktiv ro, hvor sanseinntrykk
og følelser blir dypere og sterkere enn
før, men hvor man ikke lar seg "rive
med". Det kan synes å være en selv-
motsigelse. Blir ikke et kontrollert
følelsesliv nettopp et neddempet, for-
flatet, avkjølet følelsesliv? Må ikke
følelsene få utfolde seg i sin spontane
kraft og fylde, hvis de skal beholde sin
rikdom og dybde? Nei, så lenge
følelsene bare raser ut, er de bestemt
av øyeblikkets inntrykk og av det
instinktive driftsliv. De har da en styrke
og fylde i seg, som er den eneste
mange mennesker kjenner. Men
denne sterke fylde har noe grovt, uny-
ansert og overfladisk i seg. I den indre
aktive ro det her er tale om, begynner
sanseinntrykkene og følelsene å for-
dypes nettopp fordi man ikke lar seg
rive med av den. Når der inntrer still-

het i det indre, slutter følelseslivet å
"mase", det begynner i stedenfor å
"tale". Fryktsomhet, engstelighet, mis-
tenksomhet, begjærlighet, ærgjerrig-
het, forfengelighet er følelser som
"river med" og som ,maser" slik at
sakens kvaliteter forsvinner. I den
indre ro blir følelsene efter hvert orga-
ner som gjør at man kan oppfatte mer
av verden. Denne indre stillhet, ro, er
en kraftkilde som kan finnes og som
kan gjennomstrømme hele legemet,
fra hjertet og like ut i fingerspissene.

I disse enkle øvelser av den sakli-
ge, kontrollerte tenkning, av viljens
initiativkraft, av følelsens ro og dybde
blir det vanlige sjeleliv harmonisert og
styrket. Det danner det nødvendige
grunnlag for en videregående medita-
sjonsvei som fører til en radikal
bevissthetsutvidelse, hvor sovende,
latente krefter kan vekkes til virksom-
het.

En forandring av bevisstheten slik
at paranormale fenomener dukker
opp, kan frembringes både ved kje-
miske midler (de hallusinogene stof-
fer), ved suggestiv, hypnotisk påvirk-
ning eller ved andre ytre midler. Man
kommer i så fall inn i et kaotisk felt,
hvor man er prisgitt alle slags illusjo-
ner eller også ofte prisgitt et annet
menneskes maktbegjær.

Den vei som her beskrives, sikter
ikke på å fremkalle paranormale sen-
sasjoner og benytter ikke slike ytre
midler. Det gjelder en real bevissthets-
utvidelse til en dypere erkjennelse av
virkeligheten. Sannhetsspørsmålet og
den individuelle frihet og selvstendig-
het er derfor det primære på hvert
eneste skritt av denne meditasjons-
veien.

En slik meditativ erkjennelsesvei
har Rudolf Steiner skildret utførlig i
sine skrifter og foredrag. En bevisst-
hetsutvidende meditasjon, som vekker
sovende krefter i tenkningen kan anty-
des i det følgende: Man forestiller seg
at man er i en skog om natten. Man er
helt omgitt av mørket og ser ingen-
ting. Nu lar man en svak morgendem-
ring komme, det sorte mørket går over
i gråtoner, der skimtes utydelige for-
masjoner hvor der er trær, fjell eller en
hytte. Man lar det lysne gradvis inntil
alle farvenyanser og former kommer
til syne - i fullt dagslys. Lyset lar alle
ting vise seg som de er. - Ved siden

Hva er meditativ erkjennelsesvei?

Foto Borgny Berglund
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I fjor høst ble en mengde kuhorn
fylt med kumøkk og gravet ned i
gartneriet. Der lå de under jorden
hele vinteren. I Pinsen grov Eric
(gartneren vår) dem alle opp igjen
og nå så møkka ut som jord!

Tekst WENCHE MONSEN og
KAREN NESHEIM
Foto ERIC BRINKHOF

De senere årene har alle som har
lyst til det, samlet seg i gartneriet 2.
Pinsedag og det gjorde vi i år også.
Alle hadde med en bøtte som ble
halvfyllt med vann og så fikk hver en
lang pinne til å røre med. Vi satt i ring
og Eric gikk rundt og smuldret en
klump møkk/jord opp i hver bøtte. Så
skulle vi røre en time! Vi skulle røre
slik at det ble en virvel helt ned til
bunnen, så snu retningen til det ble
en ny virvel og slik skulle vi fortsette.
Vi sang litt sammen og snakket sam-
men slik at timen ikke ble så altfor
lang og vi hadde det veldig hyggelig.
Da timen var omme fikk hver en liten
kost og vi fikk tildelt hvert vårt områ-
de hvor ”vannet” skulle spres utover i
fine dråper - bærbusker, urter, frukt
trær, åkrene både i gartneriet og på
gården fikk en fin liten dusj.

Vi spør Eric hvorfor vi sprer slike
preparater på en biodynamisk gård:

Eric svarer: Generelt er prepara-
tene der for at vi vil bringe kosmiske
krefter inn i jordområdet; gi dem et
verktøy inn i jorden. Humuspreparatet
som vi har rørt nå, støtter de første
vekstkrefter. Elementarvesnene opp-
lever det også som en herlig dusj.

Eric har lovet å holde et foredrag
for hele landsbyen om preparatene.

Preparatrøring på Solborg
av dette stiller man en sosial situasjon
med mange komplikasjoner. Konflikten
synes å være nær sagt uløselig. Nu
forestiller man seg at all saklig tenk-
ning tier. Situasjonen er fullstendig
absurd. Så lar man langsomt den sak-
lige tenkning oppklare situasjonen, slik
at den blir gjennomsiktig. Man ser
sammenhengene. I lys av tenkningen
kommer alt frem slik det egentlig er. -
Nu føyer man disse to billedene sam-
men, et situasjonsbillede hvor det ytre
lys trer frem, og så et situasjonsbillede
hvor det "indre lys" i tenkningen virker.
Og så lar man disse forberedende
situasjonsbilleder munne ut i en sym-
bolsk setning: I lyset lever strøm-
mende visdom.

All indre kraft samles nu i det som
kan leve i disse tanker. Å kunne leve,
dvele, "ånde" konsentrert i slike tanker
er et eksempel på meditasjon. Den
nevnte meditasjonssetning er utformet
av Rudolf Steiner. Den har et fortettet
liv av krefter i seg. Men det kommer
ikke frem automatisk. Den enkelte
som vil benytte seg av den hjelp som
en slik utformet meditasjonssetning er,
må selv foreta den indre konsentra-
sjon, den indre anstrengelse og opp-
bygning - må selv vekke det indre liv,
som i virkeligheten sover skjult i alle
menneskers tenkning. Det krever full
innsats i selve meditasjonens øye-
blikk, men er samtidig helt fjernt fra
det forsert pressende. Det personlige,
altfor personlige, må for en stund tie
stille. Begjær efter et eller annet
"resultat", en eller annen sensasjonell
"opplevelse" formørker situasjonen.
Hemmeligheten i det meditative liv er
den helhjertete innsats uten det per-
sonlige begjær: den begjærløse våkne
interesse som åpner seg for det over-
personlige åndelige som lever i men-
nesket og hele verden.

Meditasjon i denne betydningen kan
bli en kraftkilde som sprer lys og
varme ut i alle dagens livssituasjoner.
Alt hva man gjør i løpet av dagen, får
et nytt perspektiv. Det foregår med en
bakgrunn som gir det ny mening. Det
betyr ikke at man skal gå og halvmed-
itere hele dagen. Tvertimot, det ville
være en misforståelse som fører til
usunne tilstander. Meditasjonene
trenger sine korte tidsrom, hvor man
helt vier seg til dem. Men så er det en
tydelig bevisst grense både før og
efter meditasjonen overfor det vanlige
arbeid. Likevel stråler der i dypet av
ens vesen kraft fra meditasjonskilden
inn i hele dagens og nattens liv.

Felles preparatrøring på Solborg

Adnan lager 
fine hvirvler



BRODER DYR

Vi fortsetter med Karl Kønigs
undelige, forskende og nyten-
kende beretninger fra våre ”slekt-
ninger”; dyrene, sitt liv og vesen.

Skrevet av KARL KÖNIG
Oversatt av SIGRUN BALAVOINE

Men når ålen, ved slutten av sitt
”elveliv”, vender tilbake til havet og
beveger seg hjemover, da begynner
øynene hans å vokse og kroppen
hans å skinne i mørkt sølv. For nå
trenger han lysskinnet som han inntil
nå har trukket seg vekk fra. Han
trenger det, for at hans kjønnsorga-
ner, som nå har begynt å vokse, skal

få kraft til reproduksjon. Det som lak-
sene fikk gjennom sine lysfylte om-
givelser i kildene og bekkene, det
erhverver ålen seg gjennom øynenes
enorme forstørrelse. Begge trenger
lyset for å sikre etterslekten.

I det ovenfor siterte fordrag for
arbeidere, kommer Rudolf Steiner på
å snakke om laksene og beskriver
hvordan det er nødvendig for disse
fiskene å stige opp i vannet, for der
oppe å hente himmelkrefter til sine
forplantningsorgan. Han sier:

”Jorden virker på alle muskler og
alle knokler. Jorden deler sitt salt
med oss, og vi får sterke knokler og

sterke muskler. Men med denne salt-
avgangen fra Jorden kan vi slett ikke
gjøre noenting for sanse- og forplant-
ningsorganene; de ville forkrøples.
De måtte komme under innflytelse av
det utenomjordiske, av himmelkref-
tene. Og laksen viser hvilken forskjell
han gjør mellom saltvann og fersk-
vann. Han går i saltvann, for å bli
tykk, for å ta opp jordkreftene.”

Nå foreligger allerede et fullstendig
bilde på dette fenomenet. Vi føler
motsetningen av virkningen i havet
og i elvene og lærer å se at disse
vandringene som blir beskrevet, har
en meningsfull bakgrunn. De bringer
lyset fra elver og bekker ned i osea-
nenes mørke og havets dunkelhet
opp i elvenes lys. Åler og lakser er
hele tiden sendebud for en form for
åndedrett som lar lys og mørke
strømme frem og tilbake mellom jord
og hav.

Laks og ål blir grepet av dette lys
og mørke, de tar det inn i seg og blir
deres budbringere.

Men hvis denne forestilling som vi
har fått, blir fullt ut grepet og anskue-
liggjort, da kommer vi nærmere i å
forstå et av de mest kompliserte pro-
blemer i forskningen på laks og ål.
Hittil har det vært fullstendig umulig å
gjennomskue, hvordan for eksempel
laksen, alltid, når han stiger opp i
elvene, begir seg til akkurat det
samme område som han stammer
fra. Der hvor han har utviklet seg, dit
kommer han igjen tilbake til. Dette ble
først forklart ved arv, men nyere
eksperimenter viser entydig, at lak-
sen ikke vender tilbake dit hans forfe-
dre levde, men dit hvor han selv har
tilbrakt sin ungdom.

Fortsettes i nummer 18 av
Landsbyliv. Red.

Ålenes og laksenes vandringer
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Bakgrunn
Camphill-bevegelsen ble startet i
1940 i Camphill, en liten landeien-
dom ved Aberdeen i Skottland. Det
var en gruppe krigsflyktninger, med
den østerrikske legen Karl König i
spissen, som her grunnla en skole
for barn med spesielle behov. Da
disse barna var ferdige med skole-
gangen, 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 over 100 Camphill-
landsbyer og -skoler fordelt på flere
kontinenter. 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 Camp-
hill-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 gris-
unger, 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 mulig-

heter for fiske. Naturnære og utvik-
lende virksomheter prioriteres når
nye arbeidsplasser skapes.

I tillegg til jordbruk har hver lands-
by forskjellige håndverksaktiviteter,
blant annet snekkerverksted, bakeri
og verksteder for tekstil og keramikk.
Overalt legges det til rette slik at
mennesker med ulike funksjons-
nivåer 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 nabo-
laget, 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 kreative evnene frem som finnes i
alle mennesker. Like før hele lands-
byen setter opp et skuespill til jul eller
sankthans, er atmosfæren full av for-
ventning og prestasjonsglede. Noe
stort skal skje, og alle gir det beste
av seg selv for at forestillingen skal

lykkes. Feiringen av årets høytider er
kulturelle og sosiale høydepunkter i
landsbylivet. De kristne høytider gir
inspirasjon 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.

Fortsetter på side 30

Opplysninger om Landsbystiftelsen
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Vi søker etter VEVER
Det søkes også etter en vever til veveriet på Vallersund Gård som 
er et vernet verksted.

Vi prioriterer søkere som har erfaring i sosialt arbeid.

Vi søker også etter en MUSIKER til fellesskapet.

Henvendelse til 
Hanna Schmeding på telefon 72 52 70 80
Se også www.vallersund-gaard.com

Helena og Marie 
danser sammen.
Foto Dag Balavoine
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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 tidsbe-
grenset opphold for å tilegne seg
nødvendige ferdigheter, kan landsby-
ene gi omsorg, livskvalitet og utvik-
lingsmuligheter.

Å bo i en landsby betyr å finne sin
plass i et fellesskap i hverdag og fest,
i fritid og arbeid. Gjennom mennes-
kelig 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 innredningen. Det finnes hus i ulik
størrelse, fra små én-familie-hus 
til storhusholdninger 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 fritidstilbud.

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 lands-
byene 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 tilgodeses
via driftsregnskapet og mottar sin
ordinære trygd som lommepenger,
mens medarbeiderne forvalter de
budsjetterte lønnsmidler i fellesskap.
Både Landsbyboerne og medarbei-
derne betaler for kost og losji til stif-
telsen. 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 utviklingen
av Camphill-landsbyer i tidligere øst-
blokkland.

Den som måtte ønske å vite mer,
eller kanskje være med på å støtte
Landsbystiftelsens bestrebelser, kan
ta kontakt med:

Landsbystiftelsen i Norge:
Dialogos – Ressurssenter for Sivile
Initiativer 
Adresse: Holbergs pl. 4, 
N-0166 Oslo
Epost: ingvill@dialogos.oslo.no
Tlf.: +47 21 69 77 70
Fax:+47 21 69 77 75
www.dialogos.oslo.no

Søknad
En søknad om plass i landsbyen 
rettes til den enkelte landsby.

Landsbyene mottar mennesker
med psykisk utviklingshemming og
andre voksne med særlige omsorgs-
behov. Søkeren må være over 18 år
gammel. Nye beboere til landsbyen
tas etter dette kun inn på bakgrunn
av kommunale søknader. Det er van-
lig at søkeren inviteres til en person-
lig samtale og et besøk i landsbyen.
Dersom interessen er til stede, vil 
det arrangeres et prøveopphold.

Dersom du ønsker å arbeide i en 
av landsbyene for kortere eller lengre
tid, ta direkte kontakt med det aktuelle
stedet. Camphill-landsbyene tar også
imot unge mennesker som ønsker et
praksisopphold før eller under studie-
tiden.
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Hege og Marie 
smiler til fotografen
Foto Dag Balavoine

Rune er flink til å padle kajakk
Foto Dag Balavoine
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Dersom du ønsker å arbeide i en av
landsbyene for kortere eller lengre tid,
ta direkte kontakt med det aktuelle ste-
det. Camphill-landsbyene tar også imot
unge mennesker som ønsker et prak-
sisopphold før eller under studietiden.

SOLBORG
Solborg ligger ved Hønefoss i
Buskerud. Her bor det omtrent 50
mennesker. Fra Solborg er det vak-
kert utsyn mot Norefjell, mangfoldige
mil vestover. Bak landsbyen begyn-
ner skogen som grenser til Oslo-
marka. Foruten gård og gartneri har
landsbyen et snekkerverksted, veveri,
bakeri og en gruppe som arbeider i
skogen.

Henvendelse:
Solborg, 3520 Jevnaker 
Tlf: (man-fre 9-12) +47 32 13 24 80
Faks: ++47 32 13 20 20
E-post: solborg@camphill.no

VIDARÅSEN
Vidaråsen er den eldste og største 
av landsbyene i Norge og ligger i
Andebu i Vestfold. I dag bor det om-
kring 150 mennesker her. Landsbyen
ligger fredelig til i et kupert landskap
omkranset av skoger og jordbruks-
arealer. Vidaråsen driver foruten går-
den; bakeri, ysteri, snekkerverksted,
dukkeverksted, veveri, pottemaker-
verksted, urteverksted, butikk og en
liten betongvarefabrikk. Her finnes et
kapell og en stor sal hvor det holdes
konserter, teaterforestillinger, fore-
drag og allmøter. Vidaråsen har også
et terapihus for mennesker som
trenger ekstra pleie.

Henvendelse:
Vidaråsen Landsby
3158 Andebu
Tlf: (man-fre 9-15) +47 33 44 41 00
Faks: +47 33 44 40 01
E-post: office@vidaraasen.no 

ASBJØRNSEN OG MOE HUS
SEMINARSENTER
I løpet av 2006 har Seminarsenteret
etablert seg som en egen virksomhet
innenfor Landsbystiftelsen.

Landsbystiftelsens møter holdes
gratis for medarbeidere, og det tilbys
flere arrangementer for landsbyboere
i løpet av året. Ved å markedsføre

stedet blant Camphill nettverket og
antroposofiske grupper, har Seminar-
senteret blitt et møtested mellom
Landsbystiftelsen og andre virksom-
heter.

Henvendelse:
Asbjørnsen og Moe Hus
Seminarsenter
Solborg, 3520 Jevnaker
Tlf.: +47 32 13 30 58
Faks: +47 32 13 20 20
E-post:seminarsenter@camphill.no
www.camphill.no

HOGGANVIK
Hogganvik ligger i et typisk Vest-
landslandskap ved Vindafjorden i
Ryfylke. Landsbyen har utsikt mot
fjorder og fjell. Gården og skogs-
driften gir arbeid til de fleste. Her er
også ysteri, veveri og et lite snekker-
verksted. 45-50 mennesker bor i
Hogganvik.

Henvendelse:
Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal
Tlf: (man-fre 9-12) +47 52 76 01 11
Faks: +47 52 76 04 08, 
E-post: hogganvik@camphill.no

Virksomhetene i Landsbystiftelsen
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Med nytt fra foreldreforeningene og fra norsk nettverk for downs syndrom www.marihona.com

Språket er inngangsbillett!

Tidligstimulering 
side 10

Medisinsk oppfølging
side 20

Iréne Johanssons Karlstadmodell side 15

Norges eneste tidsskrift om Downs syndrom
Historier fra foreldre, fagartikler, reportasjer, nytt fra 

foreldreforeninger og masse annet spennende!

MARIH NA
BLADET OM DOWNS SYNDROM

Bestilling: post@marihona.com / 
Marihøna, Steinbiten 5, 6515 Kristiansund
Pris: 310,- for årsabonnement
��������	�
�����������������������������

Eget  nettsted på www.marihona.com, med 
nettbutikk, bildegalleri og diskusjonsforum.
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JØSSÅSEN
Jøssåsen ligger i Malvik kommune 
i Sør-Trøndelag. Landsbyen ligger 
et stykke inn i skogen ved Jøssås-
tjernet. Her bor omtrent 50 mennes-
ker. I tillegg kommer det på dagtid 
ca. 7-8 personer fra lokalmiljøet som
tar del i arbeidet. Foruten gårdsdrif-
ten har landsbyen et veveri, et bok-
binderi og en gruppe som arbeider
med vedhugst.

Henvendelse:
Jøssåsen Landsby, 7550 Hommelvik
Tlf/faks:
(man-fre 9-13) +47 73 97 12 22
E-post: office@jossasen.no (kontoret)
mail@jossasen.no (informasjon)

VALLERSUND GÅRD 
OG FRAMSKOLEN
Vallersund Gård ligger vest på
Fosenhalvøya, helt ute ved havet.
Her er det øyer, hav og fantasifulle
fjellformasjoner så langt øyet kan se.
Vallersund er et gammelt kysthan-
delssted som nå er blitt til Camphill-
landsby. Her drives foruten gårds-
bruk; bakeri, urteverksted og butikk.
Vallersund Gård tar også imot 
voksne rusmiddelskadede mennes-
ker. Det bor omtrent 50 mennesker 
i landsbyen.

Framskolen er et toårig folkehøysko-
lelignende lærested for unge voksne
utviklingshemmede mellom videregå-
ende skole og et aktivt yrkesliv.
Henvendelse:
Vallersund Gård, 7167 Vallersund
Tlf: (man-fre 9-12) +47 72 52 70 80
Faks: +47 72 52 70 99
E-post: vallersund-gaard@camphill.no

Framskolen:
Vallersund gård, 7167 Vallersund
Telefon: +47 72 52 70 80
E-post: framskolen@camphill.no

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

Henvendelse:
Kristoffertunet, Hans Collins vei 5,
7053 Ranheim
Tlf: (man-fre 9-12) +47 73 82 68 50
Faks: +47 73 82 68 51
E-post: kradmin@kristoffertunet.no

DET ØKOLOGISKE HUS»
«Det Økologiske Hus» vil bygge 
opp foredlingsverksteder og butikker
for biodynamiske og økologiske pro-
dukter. 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 gavear-
tikler), Rotvoll Bakeri og Biodynamisk
Forening for Trøndelag. Andre akti-
viteter vil bli utviklet etter hvert.

«Det Økologiske Hus», 
Rotvoll Allé 1, 7053 Ranheim
Tlf: +47 73 84 76 00 
Faks: +47 73 84 79 00
E-post: corona@rotvoll.no

Landsbyboerkonferanse på Jøssåsen i august
Jøssåsen feirer 30 års jubileum i år, og vi vil gjerne markere dette med
en ”landsbyboerkonferanse” fra den 18.-21. august. Vi har invitert Jostein
Sæther som de som har vært med på landsbyboerkonferanse, kjenner
fra før. Vi håper på morgensamling/-foredrag og mange kunstneriske
bidrag, konkurranser og aktiviteter. Vi håper på tid til å ha det gøy sam-
men, moro om kvelden og naturligvis fint vær.

22. august vil vi ha den offisielle markeringen og den 23. august vil vi ha
en ”landsbyolympiade” med aktiviteter som vi alle kjenner. Hvem er den
beste til å sage, strikke, kaste ball m.m. Vi håper det kommer noen fra
hver landsby, og vi på Jøssåsen gleder oss veldig.

For oss på Jøssåsen, Birgit

Arrangementer for landsbyboere på Seminarsenteret i høst

Eventyr Workshop 
27. – 31. oktober

For de som gjerne vil 
jobbe med eventyret 
til et skuespill

Eventyrfestival: 24 -29 November
For de som helst vil høre eventyr, snakke om de, male, tegne og synge

Arrangementer for landsbyboere på Seminarsenteret i høst

Eventyr Workshop 
27. – 31. oktober
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annonser

Hva er en pilegrimssang for oss i
dag? For å antyde et svar kan vi ta
utgangspunkt i dagens pilegrim. For
akkurat som hun eller han går med
en kvalitativ annen bevissthet enn
middelaldermennesket - med en
annen himmel over seg, med et
annet verdensbilde - bør pilegrims-
sangen søke stoff og form fritt i for-
hold til tradisjonen. Men samtidig bør
den også ha følere ute i vise- og tru-
badurtradisjonens sakrale rom.

Dagens pilegrim kan ikke bare legge
av seg modernitet og individualisme
hjemme. Hun eller han trenger tid til
omstilling, og underveis lykkes det
kanskje å få lagt av noe av jaget,
tidsnøden og det materialistiske tan-
kegodset til fordel for spørsmål om
livsmening og hvilke verdier som er
viktige. De færreste går for å oppnå
frelse fra et evig helvets pine eller for
å bli mirakuløst helbredet; snarere
har de kanskje startet vandringen på 

bakgrunn av en krise i samliv,
arbeidsliv eller trosliv. Felles er at
pilegrimen vil tilbake til samfunnet
med noe nytt og fordypet, med noe vi
kan betegne som en sjelelig-åndelig
løftekraft hentet fra kristendommens
hjerte.

Siden 1998 har Knut Arild Melbøe
som medlem av trioene
Versekompaniet og Glør gitt over 100
konserter og gjestet bl.a. et 20-talls
av landets kirker med konserter med
pilegrimsrelatert stoff. Samarbeidet
med Tiina Ulén om pilegrimssangene
oppstod i 2006 med en større som-
merturne i 2007. Både Dykk, hjerte!
(2005) og Maskerade (2007) - utgitt
under artistnavnet Knut Ariel - har
mange pilegrimssanger. Lytt f.eks. til
sangen Håpets lund (trykk
Nedlasting) på www.knutariel.no Her
er det også en oppdatert spillekalen-
der. Årets turne startet 18. juni, kl 19
på Granavollen og avsluttes i Tingvoll
kirke 2.8. Den nye Nidaros pilegrims-
gård i Trondheim får besøk av de to
ut på selve olsokdagen. Vallersund
går 1.august. Ellers vises det til spil-
lekalenderen på nettsiden over.

De som spiller er:
Tiina Ulén: nøkkelharpe, fiolin, piano
Knut Ariel: gitar, sang, fortelling 

Pilegrimssanger – anekdoter på
vei til Santiago de Compostella 



Kan Camphill-landsbyene 
være noe for deg? 

Camphill-landsbyene er integrerte 
levefellesskap der mennesker med
ulike behov for bistand lever side om
side med gode hjelpere i en levende 
og aktiv landsby.

I arbeidstiden er alle sysselsatt med
landsbyens mange oppgaver; hånd-
verk, jordbruk, matlaging og hushold.
Det legges vekt på nærhet til natur 
og mennesker. Arbeidet gir livsnære
erfaringer og dekker reelle behov i
landsbyen. Livet i fellesskap, arbeid, 
hverdag og fest danner grunnlag for 
et spennende og utfordrende miljø.

I landsbyene pleies det et variert 
kulturliv med teateroppførelser, sang,
musikk, høytidsfeiringer og utflukter.

For deg med spesielle behov gir lands-
byen en trygg hverdag sammen med
likesinnede. Her får du utvikle dine
evner og muligheter gjennom daglig

arbeidstrening og opplæring, og i det
sosiale og kulturelle liv.

Nye medarbeidere tilbys introduksjons-
kurs i landsbylivet og antroposofi, samt
en treårig yrkesveiledende utdannelse 
i helsepedagogikk og sosialterapi.

Camphill er landsdekkende og eies av
Camphill landsbystiftelse 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 
Telefax 21 69 77 75
Epost: post@camphill.no

www.camphill.no

Fra Hogganvik 
Landsby i Rogaland.

Bestillinger sendes til:
Axel Bojer
Flafjellet 20a
1454 Fagerstrand
post@forumcogito.no
www.forumcogito.no

90,– for nummer 13/14 (+ porto)
50,– for eldre numre (+ porto)

180,– for ett års abonnement

Tidsskriftet Cogito vil være et møtested
for spirituelt og skapende arbeide.
Rudolf Steiners frihetsfilosofi og erkjen-
nelsesvei er en inspirasjonskilde.

Temaene vi tar opp kommer til syne
gjennom fordypende artikler, inter-
vjuer, diktning og gjendiktning.

Utkommer to ganger i året

Cogito – Forum for kunst, filosofi, litteratur og samtid
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Et toårig lærested for unge voksne 
utviklingshemmede mellom videregående 
skole og et aktivt yrkesliv

FRAMskolen – fra livet i familie og skole, til et liv som voksen
www.vallersund-gaard.com

• 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

Framskolen 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.

Framskolens tre grunnmotiver:

Fritid og friluftsliv
• 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

Det første året bor elevene på internat
Det andre året bor elevene mer selvstendig 

For nærmere informasjon (helst mellom 12.00 og 14.30):
Dag Balavoine eller Hanna Schmeding
Telefon 72 52 70 80/99 60 88 10
Du kan også skrive til framskolen@camphill.no eller
Framskolen på Vallersund Gård, 7167 Vallersund

ARBEIDE I VERDEN (i verkstedene)
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Returadresse:
Dialogos – Ressurssenter 
for Sivile initiativer
Holbergs Plass 4, 0166 Oslo

camphill – norgeskalender 2008/2009

JULI
Mandag 14. – mandag 21.
Sommerleir for landsbyboere –
Seminarsenteret, Solborg.

SEPTEMBER
Søndag 7. – fredag 12.
5. Blokkuke i den 3-årige utdannelsen
i helsepedagogikk og sosialterapi –
Berle, Oslo.

Fredag 19.
Preparatdag i samarbeid med biody-
namisk forening – Solborg.

Lørdag 27.
Åpen dag – Hogganvik.

OKTOBER
Tirsdag 7. – søndag 12.
International Village lectures collea-
gueship – Hauterode / Newton Dee.

Torsdag 16. – søndag 19.
Møte i Northern Regional Group –
Tapola / Pahkla.

Mandag 18. – torsdag 21.
Landsbyboerkonferanse på
Jøssåsen.
Fredag 24. – mandag 27.
Villager Conference – Haag,
Nederland.

Mandag 27. – fredag 31.
Eventyr-workshop for landsbyboere –
Seminarsenteret, Solborg.

NOVEMBER
Søndag 9. – fredag 14.
6. Blokkuke i den 3-årige utdan-
nelsen i helsepedagogikk og sosial-
terapi – Solborg.

Mandag 24. – fredag 28.
Eventyrfestival for landsbyboere –
Seminarsenteret, Solborg.

2009
FEBRUAR
Tirsdag 17. – fredag 20.
Jordbruksmøte for den nordiske 
regionen, Rozkalni, Latvia.

SOMMER
Northern Camphill Festival – 
Delsbo, Sverige.

For oppdatering og endringer 
ta kontakt med:
Jan Bang jmbang@start.no
eller
Epost: landsbyliv@camphill.no
Tlf.: + 47 481 29 653




