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Leder
Det er med stor glede vi utgir den andre utgaven av Landsbyliv.

For 65 år siden startet Granly og i år gratulerer vi Helgeseter med 
sitt femtiårsjubileum. I dag har Norge fire helsepedagogiske skoler og 
ti sosialterapeutiske steder, deriblant de seks Camphill-landsbyene,
pluss Det Økologiske Hus. Vi har en felles, treårig utdannelse, som i år
starter et nytt kull med 35 studenter, vi har felles årsmøter, fagdager og
et begynnende foreldre og foresatte samarbeid; og alt dette har et felles
tak som kalles ”Norsk forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi”.

I en verden der terrorismen og menneskefiendtlige aksjoner kan
gjøre oss mørkeredde, er det godt å kunne framheve samarbeid og
gjensidig støtte. Vi er glade for å kunne presentere og beskrive flere
prosjekter som pågår i vårt miljø.

For fire år siden etablerte vi Brobyggerskolen i Solborg Landsby.
Lars Henrik Nesheim beskriver hvordan dette har utviklet seg i for-
skjellige retninger, og har nu skapt en byggegruppe som tar oppdrag 
i Norge og østover. En annen gren som har spiret ut av Brobygger-
skolen er Landsbyskolen. Den har nå fått de tre første landsbyboere
inn på en videregående utdannelse, også et eksempel på samarbeid
mellom Camphill-landsbyene og den Helsepedagogiske Skole.

En oversettelse av Richard Firths artikkel om sosialrevisjon mar-
kerer en ny interesse i hvordan vi kan organisere oss. Dette kom sterkt
ut fra det siste Representantskapsmøte og har vært et tema for debatt
de siste måneder, med nye vedtektsforslag for både Landsbystiftelsen
og de lokale styrer for hver landsby. Landsbystiftelsens kommende 
status i Staten krever også mer administrasjon. Hvordan skal vi klare
dette uten å bli ”kontorrotter” alle sammen? Vi håper med dette å bidra
til å stimulere debatten videre, og tar gjerne imot innlegg fra dere,
kjære lesere av Landsbyliv.

Hanna Schmeding fra Vallersund har skrevet en lang rapport om
boformer i landsbyene, og vi presenterer i denne utgaven et forkortet
utdrag av dette.

Vi har opprettet et samarbeid med Antropos Forlag og Bokhandel.
I denne utgaven anmelder vi en ny bok om pionerene som i sin tid 
stiftet Camphill, den nye Vallersund boken, og en kort anmeldelse av
Petter Normann Waages bok om tregreningen. Disse, og flere andre,
kan bestilles fra Antropos hvis man ikke har anledning til å komme seg
til en bokhandel.

Det er vårt mål å gi et bilde av livet på stedene våre, ikke bare et
statisk prospektkort, men en slags film. Landsbyene våre er levende
vesener som vokser og forandrer seg, og vi vil gjerne invitere våre
lesere til å være med i denne utviklingen. Før en handling må det 
foreligge noen tanker, og de kan ofte best utvikles gjennom dialog og
debatt. Landsbyliv er et forum for denne debatten, og vi gleder oss 
til brev og innlegg fra dere alle.

Neste utgave kommer ut før jul, og vil invitere dere til å ta ut abon-
nement for neste år. Redaksjonsgruppen har fått solid støtte fra
Landsbystiftelsen for å kunne lansere Landsbyliv, men vi må snart
prøve å stå på egne ben, og trenger støtten fra dere lesere, ved at
dere tar ut abonnement.

Red.
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Karl König:

Den Heilpedagogiske 
holdning

”For å få tak i dens (helsepedagogikken) sanne inten-
sjon, må vi fatte den heilpedagogiske ideen i hele sin
rekkevidde. Den omfatter ikke bare den barnepsykiatriske
praksis og de pedagogiske og psykologiske bestrebel-
sene på å hjelpe de miljøskadde barna og de strandede
ungdommene. Den vil bli en verdensomspennende virk-
somhet med mål å komme den ’trussel mot individet’
som vokser frem over alt, hjelpende i møte. Den ’heilpe-
dagogiske holdning’ må komme til utrykk i et hvert sosialt
arbeid, i sjelesorg, i eldreomsorgen, i rehabilitering av de
psykisk syke, så vel som de fysisk funksjonshemmede, 
i omsorgen for foreldreløse og flyktninger, selvmordskan-
didatene og de fortvilede, men også i utviklingshjelpen, 
i det internasjonale fredskorps og lignende bestrebelser.

I den grad vi fortsatt vil være mennesker, er dette det
eneste svar vi i dag kan møte en menneskehet som ”dan-
ser på kanten av stupet” med. Ingen filosofikongresser,
internasjonale møter, religiøse sammenkomster eller
vitenskapelige monsterforanstaltninger vil kunne forandre
noe på denne dødsdansen. Der vil den enkelte kun høre
seg selv og må – i henhold til rammene – forsøke å
hevde sitt eget.

Kun hjelpen fra menneske til menneske – møtet
mellom den ene og den andres jeg – det å bli vár den
andres individualitet, uten å spørre etter nestens tro, 
livssyn eller politisk tilknytning, men det at to mennesker 
ser hverandre inn i øynene. Det skaper den heilpedago-
gikk som kan komme trusselen mot den innerste men-
neskelige eksistens helbredende i møte.

Riktignok kan dette bli virksomt bare der hvor man tar
hensyn til en grunnlegende hjertets erkjennelse”.

(Jeg har valgt å ”oversette” begrepet Heilpädagogik
med heilpedagogikk, fordi ordet helsepedagogikk blir for
snevert i denne sammenhengen).

Oversatt av Bente Edlund
Erlend Solberg, Vidaråsen Landsby
Foto: Gro Midttun

Arkivfoto
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Litt historikk rundt det helsepe-
dagogiske arbeidet i Norge, med
fokus på Helgeseters 50 års virk-
somhet.

Av MI RIEBER

Det første helsepedagogiske hjem-
met i Norge ble startet av Solveig
Nagel på Toten, Kapp/Granly i 1938.
Dette stedet har i takt med foran-
dringer i samfunnet metamorforsert
sin stil og virksomhet. Og fremstår i
dag som et moderne og kvalitativt
godt tilbud til unge og voksne men-
nesker med behov for spesiell om-
sorg og rettledning.

En ung medarbeider, Lilli Nøstdal,
ble av fru Nagel i 1952 sendt til
Dornach/Sveits for å ta helsepeda-
gogisk utdannelse ved Sonnenhof
Kinderheim. Hun kom aldri tilbake i
arbeid på Granly, men dro til sin
fødeby Bergen, og gikk inn i det
nyopprettete Helgeseter i 1954.

Bakgrunnen for Helgeseters tilbli-
velse var Kate Riebers intense ønske

om å bidra til utbredelse av antropo-
sofisk inspirert filosofi og medisin.
Da Dr. K. König var på foredragsreise
i Skandinavien, Bergen, ble Kate
meget fascinert over hans beskri-
velse av hva som kunne gjøres for
barn som var svakt utrustet, men
som under hans behandling, både
medisinsk og terapeutisk fikk en
bedre sjanse i livet.

Kontakt ble knyttet. Kate og hen-
nes mann Paul ønsket å ta initiativ til
opprettelsen av et hjem i Bergen.
Dr. K. König ville bidra med medarbei-
dere som hadde erfaring og kompe-
tanse. I rasende fart ble alle involverte
instanser kontaktet, bejaelser og god-
kjenninger innhentet. Fana Kommune
(Bergen) gav en liten gård til disposi-
sjon, et fond til Bergen Vel gav start-
kapital og utallige fra Bergens
næringsliv bidro med gaver.

Dette var i 1952. Dr. Margit Engel
var utsett av Dr. König til å ha det
faglige ansvaret. Samarbeide og rei-
ser til og fra Camphill startet opp.

Den 9. april 1954 kunne vi ta imot

det første barnet, riktignok i noe pro-
visoriske forhold i det gamle gårds-
huset. Først 28. august 1954 kunne
vi ta i bruk det nye hovedhuset, og
ha den høytidelige åpningen av ste-
det. Helgeseter-familien bestod da av
25 barn, 15 medarbeidere + 7 med-
arbeiderbarn.

Startfasen hadde et enormt tempo.
Plutselig stod vi der med 25 mennes-
keskjebner mellom hendene.
Kjempestor goodwill fra offentlige
instanser, og kjempeforhåpninger fra



barnas pårørende. De hadde alle vært
med sine barn til konsultasjon hos 
Dr. König og Dr. Engel, og fått høre 
at barna deres egentlig var friske –
hadde et friskt jeg, men at deres 
fysiske redskap var dårlig. Nå håpet
de pårørende at vi skulle reparere
dette redskapet.

I den store iveren etter å komme i
gang, ble noe meget fundamentalt
oversett. Nemlig målsettingen for
arbeidet og hvorledes dette skulle
gjøres. Vår, de norskes forankring i
det antroposofiske arbeidet stod
fremmed overfor det Dr. König repre-
senterte. Det vil si at vi hadde svært
forskjellig utgangspunkt og plattform
å stå på. Medarbeiderne fra Camphill
hadde sterke meninger om hva som
var det beste for barna, og holdt
strengt på regler for familiebesøk,
hvilke leker barna skulle få beholde
osv. Dette som et lite eksempel på at
oppfatningene kunne bli svært for-
skjellige helt inn i de hverdagslige
saker.

Ved juletider 1954 begynte vi å 
forstå at det fantes flere veier i dette
arbeidet.

Mars 1955 dro alle fra Camphill til-
bake til Skottland hvor de gav uttrykk
for at arbeidet i Bergen var mislykket
og at der ikke lenger eksisterte noe i
Bergen. Dette noe hadde likevel livs-

gnisten i seg; gjennom bølgedaler,
godvær og blåst har skuten båret
frem, og kan i år se tilbake på 50 års
intens og aktiv virksomhet.

Men som Granly, har også
Helgeseter tatt mål av seg til å være
en moderne ”virksomhet”. Har forsøkt
å ligge i forkant av samfunnsutvik-
lingen, benyttet det positive i nye lov-
verk, snodd oss gjennom de forskjel-
lige utfordringene, uten å gi slipp på
vår egenart og for mange av våre
grunnideer.

Senere har Camphill etablert seg i
Norge igjen. Først ved Vidaråsen, og
senere er det kommet mange lands-
byer til.

Til tross for vår ”forskjellighet”, har
alle som arbeider med og for men-
nesker med spesielle behov et tett 
og interessant samarbeid i Norge i
dag. Vi har arbeidet frem en felles
utdannelse og tar også i fellesskap
hånd om Norsk Forbund for
Helsepedagogikk og Sosialterapi.

Fra det helsepedagogiske og so-
sialterapeutiske ståsted i dag, er det
godt å se tilbake, godt å oppleve det
samarbeidet som er etablert, og riktig
spennende å tenke på hva fremtiden
vil gi av utfordringer som må taes
hånd om.

Foto: Helgseters arkiv.

NYTT FRA landsbyskolen

Landsbyskolen og 
samarbeid med
Helsepedagogisk Skole
For to år siden ba Landsbystiftelsen
Maria Bjune å skrive en rapport om
utdannelse innenfor stiftelsen. Det ble
et tett samarbeid med Brobygger-
skolen som ble lagt fram i mai 2003.
Da var allerede Landsbyskolen eta-
blert som en del av Brobyggerskolen
med et kollegium som besto av minst
en medarbeider fra hvert sted, og en
koordinerende sekretær på Solborg.

Landsbyskolen hadde helt klare
mål: Å tilby opplærings muligheter 
for landsbyboere og andre utviklings-
hemmede. Å bygge en bro mellom
landsbyboere innenfor
Landsbystiftelsen, i andre helsepeda-
gogiske virksomheter, og i det offent-
lige. Å holde seminarer og kurs og å
skape en solid økonomisk ramme.

Siden vi etablerte Landsbyskolen
har vi arbeidet i to retninger. Den 
første var å tilby seminarer av all-
menn interesse, den andre var å gi
yrkes utdannelse. Med seminarene
samarbeider vi med Studieforbundet
Solidaritet som støtter oss organisa-
torisk og økonomisk, og vi har nu 
funnet frem til et samarbeid med den
Helsepedagogisk Steinerskolen i
Oslo som kan tilby en godkjent ut-
danning.

Vi har nu fått de siste brikkene på
plass for at tre av landsbyboerne på
Solborg kan begynne å ta igjen den
videregående utdannelsen de ikke
fikk med seg før de komm til Solborg.
De begynner i august, og skolen
åpner en avdeling på Solborg. Dette
er et veldig spennende samarbeid,
som vi håper blir mye mer enn bare
at tre landsbyboere får undervisning.
Vi har begynt å snakke sammen om
kulturaktiviteter, feiring av høytider,
besøk på landet og praksis i våre
verksteder, besøk til byen og kontakt
med yngre mennesker.

Prosjektet blir grundig dokumen-
tert, særlig den prosessen vi har gått
gjennom for å få godkjennelse fra
myndighetene. Vi håper at den kan
brukes som en modell for andre
landsbyer og andre skoler. Vi skal
holde Landsbylivs lesere informert
om hvordan dette utvikler seg.

Jan Bang
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Men hvor er alle folkene? Thomas,
Anne Kristine og Stine Kim har vært
her siden mandag sammen med
Olea, Fernando og Christian. De har
hatt seminar om middelalderen i
Europa og studert legenden om
Parsifal. På seminaret har de møtt
jevngamle elever og lærere fra de
Helsepedagogiske Steinerskolene

ved Hamar og Solborg og elever fra
Grobunn boligen, også ved Hamar.
Vi er spente på å møte dem. De har
laget et teaterstykke om Parsifal som
de vil vise oss. Men hvor er de?
Solborg er et sted med mange hus.

Vi finner Arne. Han er godt voksen
og er en av de ca. 45 som bor og
arbeider på Solborg. Han viser oss
mer enn gjerne den koselige veien
opp gjennom skogen, forbi et jorde,
opp til Olavshallen. Der skal forestil-
lingen være. På veien viser han oss
snekkerverkstedet sitt og mange fine
skilt som han har laget der. Gatelys
har han også satt opp. Han forteller
om muren han nettopp har bygget til
den nye garasjen, og om gamle-
naboen som døde i fjor. Vi går
mellom blåveis og hvitveis, og der
ser vi Olavshallen. Arne sier at stei-
nen på taket, den har han også lagt.
Allsidig kar, han Arne.

Så sitter vi benket i en koselig,
tømret forsamlingssal. Vi sitter sam-
men med alle som bor og jobber på
Solborg og noen andre som også har
reist hit for denne anledningen. Det
toner i en fløyte, en gitar og en trom-

me. Inn kommer skuespillerne. Vi er i
middelalderen, og vi møter Parsifal.
Han er sammen med sin mor og sine
tjenere. Vi ser kjente fra Hovseter. De
har alle viktige roller i spillet. Anne
Kristine holder et barn i armene og
snakker med Parsifal. Thomas er sel-
veste kong Arthur. Fernando er hans
væpner, og Stine spiller en ridderjen-
te sammen med Olea. Bak oss sitter
Christian midt i musikken. Vi føler
med Parsifal. Først gjør han stor kar-
rière, blir ridder av det runde bord
hos kong Arthur, men så blir han
ydmyket og utstøtt. Han unnlot å stille
den syke borgkongen det viktige
spørsmålet som han burde ha stilt.
Parsifal legger ut på en lang reise, 
og skuespillere, publikum og til og
med en hest kommer ut i det fri og
følger ham en runde på reisen. Her
blir vi vitne til ville ridderkamper og
alvorlige rådslagninger rundt det
runde bord. Til slutt går alle inn igjen.
Parsifal får en ny sjanse. Han stiller
sitt forløsende spørsmål. Borgherren
blir helbredet. Der er den hellige gral.
Parsifals ære er gjenopprettet.
Ensemblet synger en salme til avslut-
ning. Det er så flott og føles så stem-
ningsfullt at vi i publikum stemmer i,
vi også.

Etterpå får fortelleren en blomst -
nei to! Vi kommer ut, og alle gratule-
rer skuespillerne med en fantastisk
innsats. Dere har gitt oss en god
opplevelse. Alle har vi lært noe
denne uken på Solborg, det er vi
sikre på. Til slutt er det avslutning av
seminaret med felles mat for alle 
deltagerne og oss tilreisende. Deilig
suppe. Siden Stine Kim fyller 17 år
denne fredagen, får vi bursdagskake
til kaffen. Christina fra Solborg spiller
fanfare på trompet. Det gjorde hun
også før frokost i morges. Alle synger
”Hurra for deg!”. Stine blåser ut
lysene. Alle får smake på kaken.

Så er seminaret slutt. Alle er slitne,
men litt glade også. Anne Kristine og
alle de andre gjør avtaler om at vi
skal holde kontakten med dem vi har
møtt, særlig én på Hamar. Det skal
bli brevskriving og kanskje besøk. Så
reiser vi hjem. Vi er glade og tak-
knemlige overfor alle dem som har
fått i stand og vært med på slik en
slik flott og utbytterik uke på Solborg.

Bente og Tom Østlingen, 
foreldrene til Stine Kim

Turen til Solborg
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Vi kom til Solborg midt på den blanke solskinnsfredagen 30. april.
Det gule hovedhuset ligger fint i skråningen og har prektig utsikt mot
Norefjell, der årets siste snø lyser mot oss.

Foto: Jan Bang

Foto: Jan Bang

Foto: Jan Bang

 



”Beærede konge og dronning! 
Vi har den store glede å presen-
tere selveste Parsival!”

Tekst og foto JAN BANG

Slik ble det ropt ut i Olavsalen på
Solborg like etter Påske. Der var vi
samlet, medarbeidere og landsby-
boere fra alle våre landsbyer, en
gedigen samling, alle kledd ut som
forskjellige typer fra flere hundre år
tilbake. Her var munker og korsfarere,
her var biskoper og skjønne jomfruer,
og på tronen satt Kong Lars Henrik
og Dronning Hege.

Eventyrfestival
Landsbyskolen inviterte til eventyr-
festival like etter Påske og tok
Parsival-fortellingen som utgangs-
punkt. Dette var så populært at vi
sprengte alle grenser, vi var over 30
mennesker fra alle landsbyene. Dette
var den største samling Landsbyskolen
har hatt siden den begynte. Hver for-
middag hørte vi en del av Parsival-
fortellingen, gjengitt i levende bilder 
av Arild Smeby fra Hogganvik. Vi fant
fram kostymer, planla en autentisk

middelalderfest og øvet oss i å være
middelaldermennesker.

Hege Nesheim og Dag Balavoine
veiledet oss i maling og i sang, og vi
hadde to fine kvelder rundt peisen
med fortelling og lek. Dette var en fin
anledning for folk fra de forskjellige
landsbyer til å treffe hverandre, for-
sterke gamle vennskap og stifte nye.

Vi hadde en fin utflukt til Hadeland

Folkemuseum og Søster-Kirkene,
selv om været kunne ha vært litt snil-
lere mot oss. Der så vi Halvdans-
haugen, hvor en del av Halvdan
Svarte ligger begravet, og den første
runestein som viser både hedenske
og kristne motiver på samme stein.

Flott fest
Men plommen i egget var festen som
vi holdt den siste kvelden. Her ble det
spontant rollespill, uken hadde forbe-
redt oss til å gå helt inn i en annen
alder. Noen påtok seg å fremføre et
par bilder fra selve Parsival-fortelling-
en, noe de gjorde uten store øvelser
eller forberedelser. Ikke bare det,
men dette var dagen da Hege feiret
sin 60-års dag! Og jeg skal si det
satte spiss på feiringen vår. Alle
måtte frem og gi en hederstale, og
tilslutt kom Corinna og Dag frem 
med en kjempekake laget som en
ridderborg! 

”Beærede konge og dronning, jeg
har den glede å si at dette var den
største og beste eventyrsamling vi
noen gang har hatt på
Landsbyskolen!”

Seminaret besøkte 
Søsterkirkene på Hadeland.

Vi feirer middelaldertiden!
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Den 8. juni dro Bente og jeg fra
Kristoffertunet til Solborg for å
delta på kurs, vi tok tog og buss.

Av BERIT SUNDE fra Kristoffertunet

Vi kom til Brobyggerskolen, der vi
skulle bo. Det var veldig hyggelig der.
Kristin Hertzberg var kokke, og hun
hadde laget deilig aftensmat den
kvelden, ja – i det hele tatt var det
deilige måltider å få hver dag, mens
vi var der.

Fra Vidaråsen var det Anne Kari
Espeland, Eli Hartmann, Liv Helene
Geelmuyden og en dansk medarbei-
der som heter Lilly. Det var koselig å
se gamle kjente igjen. Senere på
kvelden var det landsbymøte med
Solborg.

På onsdagen var vi på utflukt til
Aurora Verksteder ved Høvik. Der var
det noen som var veldig sterkt handi-
kappede, men livsmot og humør
hadde de. Vi fikk blant annet høre om
toving av strikkede produkter, og hvor

viktig der er å passe på, at det blir rik-
tig tovet. Det var mye fint og interes-
sant å se på, noen strikkede også på
strikkemaskin. Ellers var det veving,
maling på klær, lysproduksjon og
keramikk. På veien tilbake stoppet vi
og tok det med ro, for det var så
nydelig vær. Vi tok en svipptur opp 
til Sundvollen. Der har jeg ikke vært
på mange år. Det var så nydelig utsikt
over Tyrifjorden, og jeg fikk tatt en god
del bilder med fotoapparatet mitt. Et
annet sted stoppet vi også og kjøpte
is og annet godt den som ville ha.

Pizza og skuespill
Da vi var vel tilbake på Brobygger-
skolen ved 17 tiden, ble det servert
deilig pizza og sjokoladepudding til
oss damene. Litt senere på kvelden
ble det vist skuespill på Steinerskolen,
og det var utendørs ”En midtsommer-
nattsdrøm” av Shakespare, 100,- 
kroner kostet det, men det var et fint
spill, så det var verdt det. Siri Gosse
og jeg traff hverandre, det var veldig

hyggelig å se henne igjen, det er ni år
siden jeg så henne sist, da var hun på
besøk på Kristoffertunet.

Dagen etter hadde vi samtale om
ull og saueraser. Det var veldig inter-
essant. Klokka 10.30 hadde vi kaffe-
pause før vi fortsatte igjen til middag.
Etter middagspausen var det å gå ned
til veveriet, hvor vi lærte å vaske ull,
karde og spinne. Jeg prøvde rokken
etter at jeg hadde vasket ull. Det var
vanskelig den første dagen, men tenk-
te at neste dag går det sikkert bedre.

Omvisning på Solborg
Om kvelden hadde vi maling, hvor 
vi malte landskap. Poenget var at vi
skulle male slik, at det muligens 
dannet sig noen sauer i landskapet.

Dagen etter var det samtale om lin
og torv. Det var også veldig interes-
sant. Om ettermiddagen var det å
fortsette der hvor vi slapp dagen før.
Alle deltakerne på kurset fikk også
omvisning på Solborg av Jan Bang.
Han viste oss rundt i landsbyen og
fortalte mye interessant. Om kvelden
hadde vi eventyr.

Lørdag hadde vi avslutning, hvor
alle sa sin mening om det vi hadde
opplevd på kurset. Kaffepause hadde
vi selvfølgelig også. Da bagasjen var
ferdig pakket gikk vi og tok en buss 
til Hønefoss, og gikk i Hønefoss på
en annen bus til Oslo. På Oslo
Sentralstasjon fikk vi oss et måltid
mat, før vi satte oss på toget til
Trondheim. Togturen gikk veldig bra,
og vi hygget oss. Klokken 21.30 var
vi i Trondheim og der ble Bente og
jeg hentet.

Det var godt å komme tilbake til
Kristoffertunet igjen, men en ting er
sikkert, det var et vellykket kurs på
Solborg. Jeg må jo nevne, at det var
noen fra Solborg som deltok også.
Jeg kommer nok til å delta en gang
senere på håntverkskurs, for dette
var veldig moro – takk til Lilly og
Bente for kurset. Pent vær hadde vi
også det meste av tiden.

Tekstilkurs på Solborg 8.-12. juni
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På onsdagen var vi på utflukt 
til Aurora Verksteder ved Høvik.

Foto: Jan Bang.

På onsdagen var vi på utflukt 
til Aurora Verksteder ved Høvik.

Foto: Jan Bang.

           



Toveverkstedet på Hogganvik

NYTT FRA STEDENE

Toveverkstedet på Hogganvik
åpnet for 4 år siden. Det ble startet
av Eva Houschka, tidligere medar-
beider på Hogganvik som nå er
husansvarlig i Camphill i
Tsjekkoslovakia.

Av INGELISE NICOLAYSEN

Hatter og tøfler, bilder og ulike små-
ting var de første produktene som ble
laget her. Etter en stund kom Natasha
fra Russland til. Verkstedet startet
opp 2 dager pr. uke, i dag er det i
gang 5 dager i uken om formiddagen.
Da Eva reiste overtok Natasha
ansvaret for driften av verkstedet. I
dag har 5 landsbyboere og 2 medar-
beider sin arbeidsplass her. På bildet
ser man Frode, Solveig, Reidun og
Svenja. Svenja er en av våre tyske
medarbeidere. Det eksperimenteres
med nye produkter hele veien. Pr. i
dag lages det bl.a. Tøfler, hatter,
bilder, skjerf, putevar, pynt, etc.

Butikk under planlegging
Salg av produkter skjer for det meste
internt i landsbyen, på åpen dag og
ulike markeder i distriktet. Det er
planlagt at Hogganvik skal åpne en
liten butikk i Vikedal (nærmeste tett-
sted) sammen med Vindafjord Hus-
flidlag. Her skal det selges produkter
fra Hogganvik og produkter fra de
ulike medlemmer i laget. Det er også
tenkt at privatpersoner som lager
gode produkter på hobbybasis skal
få et sted å selge sine varer fra.
Dette utsalget skal primært være
åpent i løpet av turistsesongen og 
i forbindelse med jul.

Stillhet og konsentrasjon
Arbeidet på toveverkstedet er et
arbeid preget av stillhet og konsen-
trasjon. Mennesker som er preget av
uro og konsentrasjonsvansker finner
her hvile i arbeidet med den myke
ullen. Det kreves en viss fingerferdig-
het for å sette sammen materialene,
men bearbeidingen av ull i mykt
såpeskum gir den gode følelsen.

Verkstedet selger ikke mye, 
produksjonstempoet er lavt, men 
det som blir laget her er laget med
kjærlighet og for hånd. Inntekt som
dekker materialene er et godt mål,
her trenger man ikke å stresse på
akkord, og det er plass for alle.

Foto:
Ingelise Nicolaysen.

Landsbystiftelsen 
og Norges Vel
Landsbystiftelsen er blitt medlem i
Norges Vel. Dette samarbeidet har
allerede gitt flere åpninger og mulig-
heter. Et utveks-
lings partnerskap
med Camphill i
Botswana og Sør
Afrika er utarbei-
det og igangsatt
sammen med
Fredskorpset
med Norges Vel
som forhand-
lingsmegler.

På oppdrag
fra Landsbystiftelsen gjorde Norges
Vel v/Maria Bjune (bildet) en større
vurdering om godkjennelse av kurs
og opplæring innenfor stiftelsen, som
ble behandlet av representantskapet
i 2003. Flere av anbefalingene der er
fulgt opp:

a) Kurs, seminarer og andre
pedagogiske virksomheter som aller-
ede finner sted kan nu få støtte fra
Studieforbundet SO, som Landsby-
stiftelsen ble medlem av i fjor høst.

b) Det er etablert samarbeid
mellom Landsbystiftelsen og Helse-
pedagogisk skole på Hovseter om 
tilrettelagt fagutdanning for landsby-
boere. Dette er iverksatt som et pilot-
prosjekt på Solborg høsten 2004.
Vi håper at erfaringene har over-
føringsverdi til flere landsbyer.

c) Opplæring i økologisk tun- og
bygningslære (Brobyggerskolen) blir
videreført i samarbeid med Gjøvik
Tekniske Fagskole. Det arbeides nå
med å utarbeide nye læreplaner for
et 1-årig kurs. Læreplanene må god-
kjennes av Undervisningsdept.
v/NOKUT.

I tillegg til disse konkrete saker, er
Norges Vel interessert i å se nær-
mere på behovet for en ny vinkling
innenfor helse og omsorg, og i alter-
native bomiljøer på landbrukseien-
dommer. I begge disse tilfellene har
Landsbystiftelsen en lang og omfat-
tende erfaring.

Samarbeidet med Norges Vel er
en del av en impuls som har gjort
seg mer synlig i de siste årene, en
åpning til større samarbeid med det
store samfunnet vi befinner oss i.
Dette har sin truende side når våre
grenser blir mer porøse og mindre
klare, men det gir oss muligheten til
å påvirke vårt samfunn, og å bidra
med positive impulser.

Jan Bang
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Ingelise Nicolaysen.

              



I begynnelsen av juli kom det tolv
unge mennesker fra forskjellige
Europiske land til Jøssåsen for å
lage en sti gjennom skogen.

Tekst og foto ERIC de HAAN

Skogen har alltid vært der, men man
gikk ikke tur der fordi det for de fleste
ikke var så lett å bevege seg gjen-
nom uten at det er ryddet litt. I tillegg
førte ikke den ene traktorstien til noe
sted, den bare endte i en myr. Det
skulle dugnadsleiren gjøre noe med.

Først trengte traktorveien en utbe-
dring, slik at man kunne gå der på
folkevis, uten å vasse gjennom gjør-
mete traktorspor.

Vi trengte en masse pukk, (det er
nevestore steiner) som skulle legges
i sporene og oppå disse ble det så
lagt singel og komprimert.

Og senere har vi da funnet sam-
men ut hvordan stien skulle videre-
føres til bekken.

Over bekken har de så bygget en
liten bru, med fine fundamentsten så
ikke treverket råtner så fort. Og på
andre siden har vi da anlagt en
raste- og grillplass.

Nå begynner stien ved Smia, fører
forbi damanlegget og ned til myra.
Der slutter traktorsporene og gang-
stien svinger av i skogen i retning
Nordgjerdet. Ved bekken kan alle nå
glede seg ved å gå tørrskodd over
bekken og hvile på grillplassen på
den andre siden.

På den siste gagen av deres opp-
hold på Jøssåsen hadde vi avskjeds-
og takkefest: alle i landsbyen som
kunne krype og gå gikk den nye stien
og sammen hadde vi en veldig fin
grillaften der ved bredden av bekken.

Internasjonal Dugnad på Jøssåsen

Fra v.: Eric, Hilde fra Belgia, Lilla fra Ungarn, Miren og Aitor, Spania,
vår Paul fra Tyskland og Kasia fra Polen.
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Inne i skogen slynger den seg.

Tonnevis med pukk gikk med
for å utbedre skogsveien.

Her bygges det ivrig 
på skogsstien!

Byggherre Roman fra Tsjekkia
sammen med Emil fra Polen.
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Byggherre Roman fra Tsjekkia
sammen med Emil fra Polen.

Her bygges det ivrig 
på skogsstien!

Tonnevis med pukk gikk med
for å utbedre skogsveien.

Inne i skogen slynger den seg.
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Av Richard Monsen

Wenche kom til Solborg i november 1990. Hun hadde da
fullført grunnskolen på Haug skole i Bærum. Deretter 3 år
på Ekne videregående skole i Levanger. Etter dette hadde
Wenche ikke noe akseptabelt tilbud fra Bærum Kommune
og det var via bekjente vi ble orientert om Vidaråsen hvor
vi på eget initiativ tok kontaktet. Wenche trivdes ikke den
gang på Vidaråsen og det ble foreslått å kontakte
Solborg.

Etter en del jobbing med Bærum kommune fikk vi et
prøveopphold på Solborg. Det tok ikke lang tid før vi forsto
at Wenche hadde fått et tilbud som passet henne bra.
Hun har vært aktivt med i det meste på gården. Nå er det
hønsehuset og fjøset som er hennes viktigste oppgaver.

Wenche har vært med på mange fine turer. Blant annet
til Irland, Spania og i fjor til Italia.

Da jeg har den uvanen at jeg pleier å si hva jeg mener,
ble jeg for mange år siden spurt av Ivan Jacobsen om jeg
kunne være med i Solborgs styre som styreleder og forel-
dre representant. Det takket jeg ja til, og angrer ikke på
det.

Det å få lov til å være med i et styre som dette gir
mange fine tilbakemeldinger. Jeg er gjennom disse årene
blitt kjent med mange nye mennesker fra mange land.
Dette har gitt meg flere gode opplevelser. Jeg har også
hatt gleden av å være med på fellesmøter på Vidaråsen
og truffet styremedlemmer fra alle landsbyene i Norge.

Til alle dere foreldre / pårørende som leser dette:
Møt opp på foreldre / pårørende møter og forsøk å være
villig til å påta dere et verv. Det er ikke noe ork men en
meget positiv opplevelse og gir mulighet til å bli kjent med
mange nye mennesker.

Richard er foreldrerepresentant / styremedlem 
på Solborg landsby.

Intervju med Solborg’s styreleder
Asbjørn Tufto

Tekst og foto JAN BANG

Landsbyliv: Hvordan ble du 
involvert?

Asbjørn: Jeg kom inn i styret på
Solborg for om lag tre år siden, uten
tidligere erfaring fra landsbybeve-
gelsen. Derimot har jeg hatt mye å
gjøre med Steinerskolen, bokstavelig
talt vegg-i-vegg med Solborg, siden vi
har barn på skolen. Konkrete oppgaver
bl.a. i skolens byggekomité og med
vårt felles renseanlegg ga mye kontakt
med Solborg. Dessuten jobber jeg i
kommunen; antagelig mente noen på
Solborg at jeg kunne bidra positivt til
kontakten med det offentlige.

L: Hva ser du som styrets rolle i
landsbyen?

A: Styret har flere roller, bl.a. som
et ”internkontroll-organ”. Jeg tror at
mange av våre styremedlemmer opp-
lever at styrets praktiske rolle er rela-

tivt begrenset, til tross for at vi sitter
med et meget stort, formelt ansvar.
Generelt synes jeg at rollefordelingen
mellom landsby og stiftelse ikke er
helt enkel å forstå eller praktisere.

L: Hvilke utfordringer står for døren
i 2004?

A: Mange, naturligvis. Samfunnets
penge- og velferdsøkonomi utsetter
landsby-bevegelsen for et voldsomt
press utenfra, hvor storsamfunnet
styrer mye – men ikke alt – gjennom
lov og bevilgning. På litt lengre sikt er
det avgjørende for landsby-beve-
gelsen at unge mennesker vil søke
tjeneste og at landsbyen makter å ta
vare på sine medarbeidere og deres
familier.

L: Hvordan ser du fremtiden på
lengre sikt?

A: Jeg håper på en stor plass for
det sivile samfunn, et sted mellom
marked og stat, hvor det fortsatt fin-
nes et frivillig og personlig engasje-
ment for andre mennesker.

L: Fortell meg om en hyggelig opp-
levelse du har hatt i landsbyen.

A: I likhet med Øistein Parmann
setter jeg møtet med mange enkelt-
mennesker høyt. Ekstra trivelig har
det vært å møte gamle kjente, som
f.eks Otto Krog, min folkehøgskole-
lærer for mer enn tyve år siden.

En plass for det sivile samfunn

NYTT FRA STEDENE

Faren til Wenche er foreldrerepresentant
Foto: Jan Bang
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Noen tanker om Brobyggerskolen
Først noen ord om navnet
Brobyggerskolen: Våre liv beveger
seg mellom slike motsetninger
som: våken-søvn, tenkning-hand-
ling, hvile-arbeid. Ofte er vi på veien
fra den ene tilstand til den andre. Vi
prøver å bygge broen fra hodebe-
visstheten til hendenes og føttenes
målbevisste handlinger. Dette er
den livets skole som vi alle går i,
der vi alle har våre individuelle opp-
gaver og utfordringer. Med henblikk
på denne brobygger bestrebelse
fikk Brobyggerskolen sitt navn.

Av LARS-HENRIK NESHEIM

Vi lever i en tid der polaritetene har
sedimentert seg i monolittiske ekstre-
miteter. På den ene side har vi de
økonomiske strukturer i gigantiske
internasjonale selskaper og finans-
institusjoner, hvor eierinteressene har
fjernet seg drastisk fra den daglige
arbeidssituasjon.

På den andre siden har vi de po-
litisk og rettslige statssystemer i sta-
dig voksende sammensluttninger og
unioner, med sine utøvende makt og
kontrollfunksjoner.

Disse to monolittiske maktblokker
gir enkeltindividet vår tids livsbeting-
elser. Men igjen og igjen finnes men-
nesker som søker noe mer umiddel-
bart sosialt, noe genuint menneske-
lig, hvor på et fritt grunnlag arbeids-

motivasjon og vilje kan få utfolde seg.
Det såkalte sivile samfunn, med sine
mange frivillige organisasjoner, har
vokset frem i spenningsfeltet mellom
de økonomiske og rettslige makt
strukturer.

På mange måter er Camphill-
bevegelsen et resultat av enkeltmen-
neskers engasjement og dugnads-
ånd. Slik ble det også da Svetlana
Landsby skulle etableres. Mange
dugnadsreiser av forskjellig karakter
ble arrangert utover i 90 åra for å
bidra til oppbyggingen av stedet.
Ideen til Brobyggerskolen oppsto ut

fra disse reisene.
Tanken var å gi
interesserte ung-
dom muligheter
til å delta i pro-
sjekter, fortrinns-

vis i økologisk husbygging, hvor den
enkelte får delta både i den teoretis-
ke planlegging og prosjektering av
bygget, oppføringen, og de sosiale
implikasjoner som oppstår i dette
møte mellom teori og praksis. Vi ville
bygge en bro mellom den teoretiske
hodebevissthet og den praktiske utfø-
relse, båret oppe av et sosialt enga-
sjement.

I år 2000 satte vi i gang. Etter for-
skjellige vurderinger som gikk på
lokalisering av impulsen, kom
Solborg med et reelt alternativ, de
stilte Asbjørnsen og Moe Hus til dis-
posisjon.

Samtaler innad i Landsbybevegel-
sen viste et sammensatt knippe av
aktiviteter som var ønsket på et slikt
kurssted.

Tre hovedområder har vist seg i
løpet av de årene kurssenteret har
vært i gang.

I) Økologisk bygging, rensetekno-
logi og permakultur. Men med hoved-
vekt på halm og leirhusbygging.

NYTT FRA STEDENE

Boris rammet av brann – igjen!
Halmhuset til Boris og Katja, som Brobygger-skolen / NJH har hjulpet til 
å bygge, ble for en måned siden rammet av lyn og ble betydelig brann-
skadet. Dette er andre gang familien har blitt rammet av brann – i sine
bestrebelser på å bygge opp en leirskole for barn fra St. Petersburg –
samt ungdom fra f.eks. Norge.

Halmhuset må nesten totalrenoveres på grunn av brann og vannskader
som følge av slukkearbeider. Vi samler inn penger og forsøker å 
organisere en dugnadsreise i oktober.

Vil du være med? Ta kontakt med; Rolf Jacobsen, telefon 33 39 19 00
rolf@gaiaarkitekter.no eller gi støtte til gjenoppbyggingen til konto;
3705 06 86494. Merk: Borishus og avsender.

Foto: Rolf Jacobsen.
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II) Introduksjonssamlinger for nye
medarbeidere i landsbyene og på
andre sosialterapeutiske stedene.

III) Festivaler og konferanser for
landsbyboere.

I tillegg har huset også blitt brukt 
til annen kurs og møtevirksomheter,
dugnadsleirer for landsbyen o.s.v.

I det følgende vil jeg tegne et bilde
av utviklingen i hvert av disse sat-
singsområdene.

Økologi impulsen
Landsbyene har lenge før begrepet
økologi ble et moteord, vært arenaer
for en helhetstenkning, både innenfor
jordbruk og fellesskapsdannelse.
Gjennom Øystein Parman ble det
etablert en forbindelse mellom Norsk
Jord- og Halmhusforening og
Landsbybevegelsen, og et fruktbart
samarbeid har utviklet seg.

I regi av Brobyggerskolen har der
vært arrangert både kurs og dug-
nadsreiser. De to første fant sted
allerede 1997 og -98 i forbindelse
med et gartneri bygg i Camphill-
landsbyen Svetlana i Russland.

I år 2000 hadde vi vårt første 5
måneders Brobyggerkurs med ca.10
mennesker. I den første 6 ukers peri-
oden var vi på Asbjørnsen og Moe
Hus på Solborg, med foredrag om
økologi, samfunnsdannelse, sosiologi
osv. og praktisk arbeidet blant annet
med utbygging av et vedskjul og en
vedplass på Solborg. Deretter gikk
turen til Latvia der det i 8 uker ble
arbeidet på et større halmhus ved et
nytt Camphill initiativ der. Også i
Latvia vekslet arbeidet med foredrag,
samtaler og kulturelle aktiviteter. Så
tilbake til Norge for en siste periode
med forskjellige praktiske, kunstner-
iske og teoretiske aktiviteter, opp-
summering og evaluering.

I år 2001 var et lignende kurs, men
nu med en reise til Russland og byg-
ging av et halmhus på en leirskole like
i nærheten av Svetlana landsbyen.

Høsten 2001 kom vi i forbindelse
med arkitekthøyskolen i Oslo, som ga
forhåpninger om samarbeide og der-
med en hvis offentlig godkjenning.
Da disse forhåpninger viste seg
uholdbare og for få sudenter hadde
meldt seg på kurset i 2002, satset vi

dette året på en 3 ukers dugnadsrei-
se til Svetlana landsbyen for der å
starte opp byggingen av et bolighus i
halm og leire.

Høsten 2002 ble en besinnelsens
tid og vi kom frem til den nevnte 4-
deling av impulsen.

2003 ble det arrangert 2 dugnads-
reiser til Svetlana i forbindelse med
videreføringen av halmhuset der.
Samtidig ble ideen om en aktiv bygge-
gruppe som også tar på seg prosjekter

i Norge videreutviklet. Et større
vedskjul oppe i Hogganvikskogen ble
planlagt og oppført i løpet av året. Et
mindre gårdsmeieri ble installert på
et småbruk. Det ble foretatt en opp-
listing av alle de større vedlikeholds-
prosjekter og nybygg som er planlagt
i Landsbystiftelsen. Vi gjorde oss
kjent i diverse tidsskrift som
Pengevirket, Herba, Nordisk tidskrift
for jord og halmhusbygging og
Steinerskolen. I løpet av 2003 har vi
kommet i gang med konstitueringen
av byggegruppen.

Samtidig opprettet vi en samar-
beidsgruppe som med hjelp av
Gjøvik fagskole, vil utvikle en under-
visningsplan for økologisk bygging.

I år blir forhåpentlig halmhuset i
Svetlana ferdig gjennom dugnads-
reiser.

Vi ser nu klart for oss disse 2
utviklingsoppgavene:

2) Å utvikle en fagplan for økolo-
gisk bygging innen for rammen av et
fagskoletilbud.

Muligheten er der for å bygge
broen mellom økologisk byggeteori
og konkrete prosjekter, båret opp av
sosialt engasjerte mennesker.

Introduksjonssamlingene
I oppstartingsåret 2000 ble vi av
seminarkollegiet for helsepedagogikk
og sosialterapi i Norge bedt om å ha
3 samlinger i året for nye medarbei-
dere på stedene. I løpet av de 4 vin-
tersesongene fra oppstart til i dag er
det blitt gjennomført 12 samlinger. De
første 2 sesongene var alle samling-
ene på Solborg. I den tredje sesong-
en ble midtvinters samlingen lagt til
Soleggen. Og nu siste sesong var
første samling på Solborg, andre på
Soleggen og tredje på Jøssåsen.

De første årene prøvde vi å finne
en god balanse mellom antroposofisk
erkjennelses stoff, samtaler i grupper
og plenum, og kunstneriske og sosia-
le aktiviteter.

Adrian Bowden og Dag Balavoine
står i dag som hovedansvarlige for
introduksjonssamlingene. Men
mange mennesker er blitt engasjerte
som bidragsytere og Bård Østhus
har spesielt blitt engasjert for ”snø og
is” samlingen midtvinters.

Det er en stor opplevelse å møte
30- 35 fortrinnsvis unge mennesker
fra rundt 15 forskjellige nasjoner,
med deres engasjement og tanker
over det de opplever av fellesskaps-
bestrebelse og menneskeforståelse i
møte med landsbybeboerne.

Landsbyboersamlinger
Brobyggerskolen har fortsatt tradisjo-
nen med landsbyboer retretter og
festivaler. I løpet av de siste årene
har vi hatt en rekke sammenkomster
med forskjellige innhold:

Eventyrfestivaler, matlagingssemi-
nar, biografisamling, vennskap og
kjærlighet o.s.v.

Det har vært mange fine samtaler,
og vennskap har oppstått og forbin-
delser er blitt pleiet.

Jan Bang har sammen med Hege
Nesheim stått som hovedansvarlige.
Vi har også prøvet å fremskape ett
kollegium mellom landsbyene for å
pleie denne impulsen videre.

På mange måter har erfaringene
vist at det er vesentlig for medarbei-
dere, landsbybeboere og andre, som
står intenst inne i livets vekslende
forhold, i ett mangfold av arbeidsopp-
gaver, å kunne få komme sammen å
utdype en tematikk. På et fritt grunn-
lag å utvikle ett åndsliv.

Hvor menneskeverdet kan pleies
videre, og skape plass i klemmen
mellom den økonomiske koloss og
den juridiske monolitt. Kanskje kan vi,
i Asbjørnsen og Moe Hus, finne noen
Askeladden-ferdigheter og redskaper
som kan være gode å ha med på fer-
den videre, i kampen med trollet og i
ønsket om finne prinsessen og prin-
sen i det andre menneske.

NYTT FRA STEDENE
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Fra et følelseskaldt, falskt liv beve-
ger han seg sakte men sikkert til-
bake til et innholdsrikt liv. Men det
er tøft, fryktelig tøft.

Av PAUL AAGE HEGVIK

Du blir banket på det groveste, falskt
anklaget for å ha stjålet dop for
15.000 kroner og truet på livet av tor-
pedoer som gir blanke i ei kneskål.
Eller om det går liv. Tilbake sitter du
med angst, ensomhet og abstinen-
ser. Du legger på flukt. Lenge.

Marius Stiansen (22) fra Bergen er
en av beboerne på Vallersund Gård.
Han har nå brukt to år av sitt liv for å
komme ut av hengemyren som rus-
misbruker. Vinterkulda har bitt seg
fast i Vallersund den kvelden vi er på
besøk. Ute er det bekmørkt. Bare den
sure vinden gir lyd fra seg.

Det urbane livet i Bergen er nær-
mest på en annen klode.

Den unge mannen er rolig når vi
treffer han, og ser ikke ut som om
han har vært på kjøret i flere år. Han
snakker avslappet, er veltalende og
gjennomtenkt. Men det fosser ikke
ord ut av han, som det ofte kan gjøre
med bergensere. Det er trivelig å
være sammen med Marius.

Ekstasens tidsalder
Hans historie vitner om at ikke alle
narkomane begir seg ut på den kri-
minelle løpebane med brekk, pushing
og vold. Men livet raste sammen.

Etter fire år i den offentlige grunn-
skolen startet Marius på Steinerskolen
i Bergen, etter at han ikke fant seg til
rette på folkeskolen.

– Jeg likte den nye skolen godt og
gjorde det bra de første årene. Miljøet
var ikke så kaldt og mer levende, for-
klarer han.

Vi skriver omkring 1995. Midt i
techno-alderen, alt skal være hem-
ningsløst for ungdommer som nær-
mest søker en «utenfor kroppen-opp-
levelse». Ecstasy, amfetamin, kokain,
rave-musikk og sex herjer vilt på
enkelte steder i storbyene.

Mange ville frigjøres fra autoriteter
som lærere og foreldre. Marius var
en av dem.

– Det var en gjenfødelse av 60-70-
tallet, bare med helt andre stoffer.

Det ble ekstasens tidsalder. Vi
søkte noe ubevisst, prinsipper eller
noe åndelig, og fant det tilsynela-
tende i virkningen av de ulike stof-
fene, bekrefter han.

Bare 14 år gammel var han da det
hele startet på en sydentur med for-
eldrene.

– Jeg fikk smaken på alkohol,
eksperimenterte mye. Etter hvert ble
det hver helg, vi stjal alkohol fra forel-
drene våre. Snart skulle det bli et hel-
vete. Etter en tid ble det også hasj.
Mer og mer. Snart flere dager i uken.
Hasjkarrieren var dermed i gang, sier
han, og legger raskt til:

– Det er ikke et skyldspørsmål.
Alle er latente fra å være bruker for
så å bli misbruker, fremhever han
ettertenksomt.

Hektet
Etter et par år kom han inn i Bergens
hasjmiljø, en gjeng som valfartet på
Fløyfjellet og i Bergen sentrum. Det
ble hver eneste dag, fastslår han, og
forteller om første gang han var på
vei til Christiania i København. 16 år
gammel. Sammen med en kamerat
ble jeg arrestert ved Akershus
Festning med en hasjpipe og rådet til
å reise hjem til Bergen, forteller han.
Senere skulle det bli to besøk til
Christiania, hvor han også prøvde
fleinsopp.

– Hasj-livet var passivt og ikke noe
voldelig. Jo, i kombinasjon med alko-
hol kunne det bli det. Men jeg fant en
viss glede i det, ikke sinne og et hel-
vete.

Hasj ble kjedelig etter hvert. 17 år
gammel kom han første gang borti
amfetamin. Og ectasy-tabletter som
stort sett inneholdt LSD forsøkte han
to ganger. Dermed gikk det fort i ned-
overbakke.

– Det er veldig vanedannende. Èn
gang, så kan du være hektet.

Amfetamin-klumpene hakket vi
opp med barberblad, laget linjer som
vi sniffet i nesa fra en pengeseddel.
Men jeg kom aldri så langt at jeg
skjøt med sprøyter, forteller han, og
forklarer hvordan rusen arter seg.

– Amfetamin såkalt pluss-/minus-
rus, i motsetning til heroin som er en
minus-rus, er sløvende. I praksis
betyr stoffer som amfetamin og
kokain at en blir pigget opp, får en
voldsom energi, for så å bli fullsten-
dig utslitt etter en tids bruk. Pupillene
utvider seg, øynene blir svarte, nær-
mest som når en drikker mye kaffe.
Enkelte kan gå i en uke uten å sove.
Selv holdt jeg på i fire dager en
gang. Etter en sånn rus må en ha
andre stoffer for å roe ned etter å ha
vært på høygir. Hasj, valium eller
rohypnol for å nevne noe av det som
brukes. Det er en utrolig overbelast-
ning på kroppen med fare for både
hjertestans og hjerneblødning, ad-
varer han.

Marius klatrer mot toppen 
dette er oss
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Våknet på sykehuset
Samtidig med det intense ruslivet gikk
Marius på videregående, Steiner-
skolen i Bergen.

– Det ble et dobbeltliv. En stund
klarte jeg kombinasjonen, men i løpet
av 2. året ble det mye fravær slik at jeg
måtte gå dette skoleåret om igjen. I
denne perioden arbeidet jeg i ni måne-
der og tjente 50.000 kroner som gikk
til stoff. Jeg tok også opp et studielån
på 50.000 kroner som gikk med. Med
litt miksing og triksing klarte vi alltid å
skaffe stoff på et vis, forklarer han.

Med tiden begynte han å ruse seg
alene og trakk seg litt bort fra venner
og bekjente.

– Narkomiljøene er svært kyniske,
og i virkeligheten dreier det seg ikke
om venner. Svært så ofte blir du dol-
ket i ryggen. Den siste tiden i Bergen
klarte jeg knapt å omgås folk. Alt ble
absurd, adferden min ble slik at jeg
mistet vanlige sosiale evner til å
delta, innrømmer han, og forteller
hvordan han tok farvel med Bergen.

– Jeg havnet i en leilighet med
såkalte venner, hvor jeg tok et par øl.
Dette blandet jeg med rohypnol som
førte til at jeg ble helt rabiat.

Kombinasjonen med alkohol førte
til at jeg svimte av. Jeg ble lempet ut
av leiligheten og lagt bevisstløs uten-
for blokka. Naboer meldte fra slik at
det kom en ambulanse som kjørte
meg til Haukeland Sykehus. Jeg hus-
ker ingenting før jeg våknet i syke-
hussengen. I ørska oppdaget jeg at
jeg hadde en pose med rohypnol i
sokken min, den var nesten tømt.
Bare noen få piller var igjen. Før jeg
var skrevet ut, forlot jeg sykehuset og
dro rett på skolen, med intravenøs i
hånda. Meddelevene lurte på hvorfor
jeg var så blek, samtidig med at en

lærer tok meg med på lærerrommet
hvor jeg kunne slappe av litt. I løpet
av dagen ringte jeg til folkene i leilig-
heten, hvor jeg fikk beskjed om å inn-
finne meg brennkvikt.

Flukten fra Bergen
Marius gjorde som han fikk ordre om.
Her ble han beskyldt for å ha stjålet
posen med rohypnol som var verdt
15.000 kroner.

– Dette var en komplett sammen-
svergelse. I virvaret som oppsto fikk
jeg en på trynet, slik at jeg fikk et kutt
over venstre øye. Jeg fikk en uke på
meg til å skaffe tilbake pengene. De
truet meg med å knuse kneskålen
min, bruke torpedoer for å dra inn
gjelda. Også min far skulle de ta, hvis
de ikke fikk pengene.

Dermed havnet han på legevakten,
hvor han måtte sy etter slaget han fikk.
I dagene som fulgte fikk han overnatte
hos en lærer på Steinerskolen i redsel
for å bli oppsøkt av torpedoer.

– Jeg kunne ikke ferdes trygt i
Bergen lengre, derfor anbefalte lære-
ren at jeg kunne søke om å starte et
nytt liv på Vallersund Gård. I januar
for snart to år siden havnet jeg her
oppe, forklarer han.

Noen dager etter møte med fol-
kene i leiligheten, så han i avisen at
det hadde vært razzia hos dem, hvor
ni personer ble arrestert og stoff
beslaglagt.

Hardt arbeid og omsorg
De første månedene på Vallersund
var ekstra tøffe. Stadig kom tankene
om stoff tilbake. Men med hardt
arbeid, omsorg og støtte begynte
livet å ta form igjen.

Marius har ikke noen hokus-
pokus-forklaring på hvorfor oppholdet

på gården har hjulpet han. Et felles-
skap fra første dag og ukentlige grup-
pesamtaler er med på å sette livet i
system igjen.

– Gjennom 11 år har jeg levd i
dette miljøet etter at jeg startet på
Steiner-skolen. Her får jeg noe ånde-
lig, til tross for at jeg stadig er
søkende. Livspraksisen respekterer
enkeltmennesket, at vi er forskjellig
og at ingen er mer verd enn andre.
Her er det ikke noe hierarki-system.
Jeg får følelsen av at jeg betyr noe
og har ikke stempelet som rusmis-
bruker.

I løpet av oppholdet på Vallersund
Gård har Marius lært seg et nytt fag
som snekkerlærling. Huset han bor i,
har han vært med på å sette opp
selv. Og dette faget ønsker han å
fortsette med, men fremdeles er han
usikker på hva fremtiden vil by på.

– Jeg vil ikke tilbake til Bergen
med det første. Det er en fin by, men
jeg har for mange dårlige minner. Mitt
ønske er å leve et rusfritt liv med nye
verdier. Å gå i fjellet og føle årstidene
er en ekte rus for meg, fastslår han,
og forteller at han dag for dag føler at
han begynner å komme tilbake til
livet igjen.

– Det er tøft og fremdeles en lang
vei å gå. Men veien er målet, sier
han med et lite smil.

Gjengitt med tillatelse av Fosna-Folket.

Etter meget tøffe år, begynner 22 år 
gamle Marius Stiansen fra Bergen 
å føle at han begynner å leve igjen 
etter flere år i rus. Foto: Frank Boeren.

dette er oss
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Häggatorp er en liten eiendom
som ligger utenfor Vedum, et lite
sted som ligger i den sørlige delen
av de store jordbruksslettene i 
det sentrale Vestre Gøtaland. Her
ligger Sveriges eldste jordbruks-
kultur i store felt, som i dag er for-
vandlet til Sveriges kornlager.

Tekst og foto CHRISTOFER WÄRNLÖF

Nå i august, når mektige felt av havre
og rug blir gullfarget av solens stråler
og den gule rapsen stråler, kommer
busslass med turister som leter i Arn
de Gothias fotspor etter Sveriges
vugge. Her mottok den første kristne
svenskekonge sin dåp og i cistercien-
sterklosteret i Varnhem, bare noen
mil fra Häggatorp, ligger de tre kon-
geslekter begravet som innførte kris-
tendommen i Sverige. Det tok mange
århundrer og bak landskapets ytre
skjønnheten kan man merke natu-
rens motstand. På andre siden av
Häggatorp, mot syd, står granene og
begynnelsen på de store skogene
som skjuler små, kalde innsjøer, og
som strekker seg mot hele vestre
småland og videre langt ned i
Halland.

Nå i august går mennesker bøyde
omkring og plukker blåbær og leter
etter sopp under granene. Trærne
vokser krokede og blir til rene kunst-
verk. Her lever fremdeles gamle
eventyr og historier bland ”skogsknal-
larna”, som de vanligvis kalles, og
som har vandret til torgene og byene
siden urminnelige tider med deres
”klurighet” og påfunn som er viden
kjent. Her hviler krefter vi ikke kan se
og som kanskje heller ikke vil vise
seg. I dette grenseland ligger
Häggatorp. I et grenseland, ikke bare
mellom skog og land, men også
mellom det åpne og det stengte,
mellom det harde konservative og
det bevegelige uoppdagede. Mellom
natur og kultur.

Hva innebærer dette geografiske
område for oss? Hva for en oppgave
har vi her? Bare noen få kilometer
herfra ble Elisabeth Hesselblad født,

hun som blev helgenkåret av paven i
år 2000. Hennes store livsoppgave
var å bringe liv i og gjeninnføre
Birgittaordenen i en ny form i
Sverige. Hun var viljeskraftig og
uredd og så på seg selv først og
fremst som et redskap. Et redskap for
at noe høyere skulle få mulighet å
inkarnere. Hun utviklet en orden slik
at den ble spredd utover de europeis-
ke land.

Dessuten finnes det gamle aner i
selve Häggatorps eiendom som nev-
nes i den eldste lovboken i Sverige;
”Äldre Västgötalagen” fra 1200-tallet.
Innflytelsesrike personer har bodd
her og to svenskekonger var regel-
messig på besøk, to konger som
også stod sentralt innenfor de store
utviklingsperiodene i Sverige på
1600-tallets andre halvdel og midten
av 1800-tallet.

Häggatorps eiendom har under de
seneste 30-40 årene forfalt mye og
det er nu begynt et gjenoppbyggings-
arbeid. Det er et hardt arbeid og ikke
sjelden høres det hammerslag og
maling pågår til sent utpå kvelden.
Renoveringsarbeidet er omfattende
og kommer til å fortsette i ubestemt
framtid på tross av at eiendommen
består av bare tre bygninger og er
omtrent 2 hektar jord - altså ganske
lite. Vi forpakter ytterligere bygninger
og land fra naboer og det finnes

muligheter å kjøpe til mark, men det
er langt i fra aktuelt nå. Vi ser det
som en mulighet å forme et sosialt,
kulturelt og økonomisk miljø ut fra
den lille gruppen vi er, som kan peke
inn i framtiden. Vi har nå fire landsby-
boere og det har vært sentralt under
det første året å arbeide med å finne
en ukerytme. Vi har seks unge med-
arbeidere som med stor entusiasme
og sterk vilje deltar i arbeidet. Vi har
to små hester og vi arbeider også i
skogen. Vi synger og spiller musikk
en gang i uken, dels med en musikk-
terapeut, og dels alene. Vi har perso-
ner med muslimsk bakgrunn som
ikke har hindret oss i å forme våre
bibelaftener, regelmessig kommer
det også deltagere utenifra til det. Vi
har ennå ingen søndagssamlinger,
men håper på å kunne begynne med
dette til høsten. En gang i måneden
håper vi også å kunne delta i ”men-
neskevielsens handling” i Gøteborg
der Bjarne Edberg nå er prest.

Samtidig kommer vi til å utvikle et
nærmere samarbeid med antroposo-
fiske virksomheter i regionen: Bl.a.
med Steinerskolen ”Linnéskolan” og
Steinerskolen ”Annagården” som har
til sammen 50 barn i Alingsås. Rett
utenfor Alingsås er det en biodyna-
misk gård på 100 hektar jord og
utenfor Vedum finnes biodynamiske
bønder og biodynamisk jord.

Häggatorp – en ny 
Camphill-landsby i Sverige

glimt fra verden
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Det finnes også en antroposofisk
studiegruppe som treffes regelmessig
og arbeider med forskjellige antropo-
sofiske innhold. Når det gjelder studi-
er har vi et eget seminar der vi også
innbyr gjesteforelesere:
Steinerskolelærer Bernhard le Roux,
var først ut i rekken som allerede i
sommer holdt sammenkomster.
Etterpå holdt Reinhardt Gatschke tre
sammenkomster om språkforming og
senere kommer ytterligere personer
å delta i programmet som holder på
fram til jul med bl.a. maleterapi av
Karin-Jenny Brockman. Gerhard
Böhme holder i Antroposofisk syke-
pleie, Jan-Erik Andersson om biody-
namisk dyrkning, etc. Dette har det
også blitt satt stor pris på av utenfor-
stående personer som har kommet til
disse tilstelningene.

Vi har hatt en lang vei å gå og den
har til nå ikke vært lett og kommer
sikkert ikke til å bli lettere. Men vi
begynte ikke Häggatorp for å gjøre
livet enkelt og bekvemt for oss, men
heller fordi vi brenner for den form for
framtidsimpuls som Karl König formet
i Camphill. I dag, når man ser på vår
omgivelse så ser vi at det finnes stør-
re grunn enn noensinne til å etablere
Camphill. Det er ikke en ytre fysisk
fare som møter mennesker med spe-
sielle behov, men heller en indre.
Sjelenøden er større en noensinne i
dag. Og personlig utvikling må ha det
sosiale som grunnlag.

Snart skal vi begynne forbere-
delsen Häggatorps åpning som hol-
des den 12. november – da blir det
nesten akkurat to år siden vi flyttet in
på Häggatorp og vi har nådd en vik-
tig milepæl i vårt arbeide.

Tsjekkia
Camphill Ceske Kopisty i Tsjekkia tar
imot sine første landsbyboere i høst!
Dette er resultat av flere års arbeid,
og stor innsats fra mange mennesker.
Richard Swann rapporterer i Camphill
Correspondence at i januar begynte
de første voksne med spesielle behov
å arbeide på dags basis.

Medarbeidere har flyttet inn, og
flere dugnader er blitt gjennomført for
å pusse opp bygningene og rydde
opp etter den store flommen i 2002.
En stor åker (100mål) ble kjøpt like
før Tsjekkia gikk inn i EU, og de første
landsbyboerne flytter inn i oktober.

Finansiell støtte kan sendes til
Konto 1254 20 08006 i Cultura Bank
eller direkte til Peter Nejtek
Kringlebotn 142, 5225 Nesttun.

Tanken på et svenskt tidskrift for hel-
sepedagogikk og sosialterapi, har
eksistert lenge – til årets maidager i
Järna kom så det første nummret ut!
Den utgis av svenska förbundet og
vender seg til medarbeidere og aktive
foreldre i våre virksomheter - men vi
planlegger også temanummere som
kan interessere en større leserkrets.
Gjennom reportage, intervjuer, arti-
kler og aktuell information og kalen-
darium håper vi å kunne bidra til en
større følelse av samhørighet i den
store helsepedagogiske og sosialte-
rapeutiske sammenheng, og en styr-
ket bevissthet for det felles arbeide
som hver og en står i. Vi skal holde
øynene og ørene åpne for samfunns-
utviklingen, vitenskap og forskning.
Til sist men ikke minst vil vi være et
forum for spørsmål som vi lever med i
vårt daglige arbeide.

Nytt svensk tidsskrift

glimt fra verden

Internasjonal Camphill-konferanse i Skottland
For to år siden holdt Camphill bevegelsen en konfe-
ranse i ew Lanark, litt sør for Glasgow. For de som
kjenner til de tre pilarer som Karl Kønig har skrevet
om, var dette stedet hvor Robert Owen utviklet sine
samfunns ideer i praksis to hundre år siden. Camphill
Communities i Skottland, sammen med The Garvald
Trust inviterer til en fortsettelse konferanse den 
27. til 29. april 2005.

Det blir foredrag, turer rundt New Lanark, kunstne-
riske aktiviteter og mindre workshops og diskusjons
grupper. Konferansen er lagt opp for både medarbei-
dere, landsbyboere, venner og pårørende av Camphill.

Deltagere må kunne nok engelsk til å delta i samtaler,
og det reiser helt sikkert en gruppe fra Norge.

For direkte kontakt med konferanse gruppen skriv til:
Jack Reed, Camphill Blair Drummond,
Blair Drummond House, Cuthill Brae, By Stirling, 
Perthsire FK9 4U, TUnited Kingdom.

For å koordinere med en eventuanorsk Gruppe, 
ta kontakt med:
Jan Bang, Solborg, 3520 Jevnaker.
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I sommer reiste jeg til USA med
familien, og vi hadde anledning til
å besøke to Camphill landsbyer,
flere økolandsbyer, og andre kol-
lektiver. Jeg vil gjerne dele noen
inntrykk fra denne reisen med
leserne av Landsbyliv.

Tekst og foto JAN BANG

Camphill Village USA, Copake
En times kjøring nord for spennende,
men masete, New York City ligger
Copake Village USA. Der går vi ut av
bilen og beundrer grønne åser, skog
med store løvtrær, landsens stillhet,
og der bor Peter Madsen, sikkert
kjent for mange på Vidaråsen, hvor
han bodde en stund noen år siden.

Det var som å komme hjem, vi var
slitne etter reisen, og etter mange
inntrykk. Her kunne vi kjenne igjen
hus med vår egen, litt skjeve (Goet-
hiansk!) arkitektur, her var landsby-
boere (som snakket engelsk!), og her
fikk vi en omvisning.

Det er alltid noe som fester seg
ved disse første inntrykk. Det som
imponerte meg i Copake var gartne-
riarbeidet.

De har tre gartnerianlegg. Den 
første var jo lik det jeg er vant til, de
dyrket grønnsaker til seg selv, akku-
rat som vi gjør i Norge.

Den andre haven var spennende,
der dyrket de frø til salgs. Der så vi
de ting man vanligvis ikke vil se, løk
og salathoder i full blomst, rad på rad
med helt forskjellige blomster. Salater
som sto med lange stilker, gulrøtter

som hadde gått for langt. For en gart-
ner ser jo dette helt forferdelig ut, alt
har gått til frø. Med det er jo hensik-
ten! Å dyrke frø til salgs har jo
mange fordeler over grønnsaker.

Produktet har nesten ingen vekt,
tar opp lite plass, kan sendes
gjennom posten, holder seg i en lang
stund (bare den ikke blir fuktig!), og
har en høy verdi. Ikke bare er dette
en fornuftig produkt , men det ligger
noe symbolsk i dette, å spre frø
utover verden, biodynamiske frø. Jeg
kunne godt ha tenkt meg å ta en
pause her, sitte meg ned og holde
dette bildet i bevisstheten. En liten
meditasjon på veien.

Men vi måtte videre til neste
have…

Den var den mest imponerende.
Den Helbredende Have (The Healing
Garden). Vi gikk gjennom en flott port
(viktig for å holde rådyrene ute, virke-
lig et problem her i Amerika), og fant
der inne planter, busker, trær, hele
bed, store mengder og en voldsom
variasjon med urter av alle slag. Det
var ettermiddag, solen hadde stått på
hele dagen, haven, som var flere
mål, lå i en svak sørlig helling. Duften
var helt overveldende.

Gressbekledde gangstier gikk i
rolige buer og svinger mellom plan-
tene, bedene fulgte stort sett kontu-
rene, og vi ruslet omkring med over-
raskelser rundt hver sving. Her var et
bed med valmuer, noen blomster
skrikende røde, andre allerede med
frø i sine blågrønne kuler. Før vi kom
rundt neste sving kunne vi høre

skvalpingen av vann, og her var det
en flow form, med en liten dam.

Denne haven var ikke bare et sted
hvor de dyrket helbredende urter. Å
gå rundt i haven, å slå seg ned på en
benk eller i skyggen under et tre var i
seg selv en helbredende opplevelse.
For oss, bestøvet og svettet etter
timer på Interstate Highways var
dette akkurat det vi hadde behov for.

Det er ofte vi sier at veien, det er
målet, men det er sjeldnere at vi opp-
lever dette så tett inn på kroppen.
Målet var jo å dyrke helbredende
urter, og det kan man sikkert gjøre
på mange måter. Men å oppleve at
selve haven der du dyrker er i seg
selv en helbredelse, det er noe stort.
Jeg sto der og tenkte hvor heldige de
landsbyboerne og de medarbeiderne
må være som har til daglig oppdrag
å arbeide her, og gå mellom bedene
med en rake eller luke bort det lille
ugresset vi så.

Camphill Village Kimberton Hills
”Dere kan ta veien gjennom skogen,
den er litt penere”. Vi hadde nettopp
ankommet Kimberton Hills, og skulle
besøke Joan Allen. Og pen var veien
også, men vi var ikke helt sikre på
om vi hadde tatt riktig retning før vi
fikk se Joan gjennom trærne, på vei
til å treffe oss. Dagen var varm, det
er varmt og fuktig i Pennsylvania om
sommeren, men her under skyggen
av de store trærne, var det deilig og
kjølig. Like deilig som det var kjølig
under trærne, var det en kraftig
varme å treffe Joan igjen.

Hun er noe helt spesielt i Camphill
bevegelsen. Joan satt sine spor i det
fysiske. Det er nok ikke mange lands-
byer rundt i verden som ikke har et
byggverk hun har tegnet. Og de som
ikke har det, har ofte hus i stilen som
hun har vært med på å skape. Vi kan
være stolt av vår landsby kultur, som
har bygget opp sin egen arkitektur.
Ikke bare har hun klart dette, men
hun blir yngre for hvert år som går,
og det må jo være en prestasjon! Det
er sjelden man treffer noen som har
en så stor ydmykhet at hun tar stadig
imot nye ideer og impulser i sitt eget
yrke. Hun er en åpen beundrer av alt
som bidrar til bedre hus, og et bedre
miljø, både for mennesker og for ver-
den.

Hun viste oss hva hun bygger nu,

Camphill i USA

glimt fra verden
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som nesten er ferdig, og blir trolig tatt
i bruk om noen måneder. Eldre
omsorg bolig med terapi hus ved
siden av. Her var det to bygg formet
som en bue, vendt mot sør, mot
solen om vinteren for å fange så mye
lys og varme som mulig. Mellom
disse var det en åpning, og der
kunne vi skimte skogen, og der skul-
le renseanlegget ligge, og vannet
kunne slippes ut lenger nede i sko-
gen. Her var tatt i bruk miljøvennlig
materialer, høy isolering for å bevare
varmen, og design med sør vendt
passiv sol varme. Ikke bare det, men
inne i korridorene var det lysrør mon-
tert i taket. Ikke lysrør fylt med gass
som tennes når du slår på bryteren,
men et rør som stakk opp av taket,
fanget sol lyset som vi får gratis om
dagen, og fører dette ned til der det
trengs. Et rør av lys! 

Joan ser ting i sin helhet. Et hus er
ikke bare et hus, det ligger med trær
og lys og vind og regn. Akkurat som
vi mennesker ikke er mulige uten
andre mennesker rundt oss, uten at
vi er en del av et fellesskap, så er
bygget for Joan ikke mulig uten at
den ligger på ett bestemt sted,
omringet av helt konkrete forhold og
ting. Dette er den moderne økologis-
ke arkitekturen som har utviklet seg
over de siste årene, og her er Joan
en av de mest fremtredende.

Dagen etter måtte vi dra videre,
men ikke før jeg fikk en lynrask
omvisning i gartneriet også her på
Kimberton. Her var også noe spesi-
elt. Det var lørdag formiddag, og det
var kø av biler allerede utenfor
arbeidsplassen. De kom fra hele dis-
triktet for å plukke opp sine kasser og
esker med grønnsaker, abonnenter
som betalte en avtalt sum hver
måned for en kasse med det som var
modent den uken. Det heter
Community Supported Agriculture
(samfunnstøttet jordbruk)i Amerika,
og har vokst frem stort sett fra
Camphill landsbyer og biodynamiske
gårder. I dag er det den sektoren
som vokser fortest i landbruket, og
har bredt seg ut og omfatter alle
slags økologisk jordbruk, ikke bare
biodynamisk. Det har så vidt begynt
her i Norge, men er allerede stort i
andre deler av Europa, og jeg hadde
følelsen at jeg så et glimt inn i fremti-
den.

Nordisk midtsommermøte for
beboere og medarbeidere i sosial-
terapien 20. – 25. juni 2005 i Järna.

Av KATHARINA KARLSSON

Temaet på det første nordiske midt-
sommermøtet for et år siden var:
Å møtes. Det gjorde vi – nesten 500
mennesker fra 10 forskjellige land –
under en hel uke på mange forskjellige
måter:
• oppmerksomt lyttende når fem per-

sonligheter fortalte om de forskjellige
møter som livet byr oss: med hver-
andre, med verden, med naturen, 
med det guddommelige, og med oss
selv.

• i alle øvelsene før oppførelsen av 
Johannesspillet og på en veldig 
intensiv og nær måte når vi opp-
førte spillet i vind og regn inne i det
store teltet på midtsommeraften! 

• på markedet, der vi kunne beundre
og kjøpe vakre ting som var blitt 
laget i verkstedene rundt om i de 
forskjellige virksomhetene i Norden

• og, sist men ikke minst, på ut-
flukten på midtsommerfesten og 
i alle pausene!
Vi har truffet hverandre over nasjo-

nalitets- og språkgrenser, vi møtte 
likheter og ulikheter, og ut av dette
skapte vi et sosialt allkunstverk. Vi
har oppdaget den glede og den kraft
som dette gav oss og ved dette skal
vi knytte an til og fortsette, neste
sommer.

Mellom den 20. og 25. juni 2005
blir neste midtsommermøte med
temaet: Med hverandre – for hver-
andre.

Initiativgruppen har begynt å arbei-
de med planleggingen og vi håper å
se igjen mange gamle venner og å
treffe nye!

Gjennom høsten kommer vi å 
oppdatere vår hjemmeside
www.socialtalkonstverk.nu der
dere finner alt som er vært å vite om
midtsommermøtet 2003 og 2005.

Denne gangen skal vi til og med
utvide forberedelsesarbeidet med et
”Luciamøte” i desember. Vi regner
med at så mange virksomheter som
mulig deltar med to representanter
for at utforme innholdet og program-
met for midtsommermøtet 2005.
Luciamøtet blir 10.-13. desember i
Järna, i Sverige.

Med hverandre – for hverandre

glimt fra verden
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Til hennes årsoppgave for den 
treårige utdannelsen i Helsepeda-
gogikk og sosialterapi, bestemte
Hanna seg for å se nærmere på
boformer I landsbyene våre.
Rapporten er for lang til å trykke
her i sin helhet, men det er mulig 
å få en kopi direkte fra Hanna på
Vallersund Gård.

Av HANNA SCHMEDING

Jeg har nå levd snart tre år i
Camphill-landsbyen Vallersund Gård.

Jeg fikk ofte spørsmål fra mine
venner og slektninger, som stort sett
er ukjent med Camphill: Hvordan er
det å bo sammen med utviklings-
hemmede og stoffmisbrukere i et lite
fellesskap? Er det en boform som
har fremtid?

Kan man holde det ut? Hvorfor
gjør man det?

Svaret, hvorfor man generelt prø-
ver å leve i et fellesskap finner jeg i
samfunnet vårt:

Jeg ser en tendens, som går i to
motsatte retninger: På den ene siden
leter mennesket etter fellesskap, i
dag mer enn før, det er mange som
føler seg ensomme og det finnes
utrolig mange forskjellige gruppering-
er (religiøst, filosofisk, etc.), mens på

den andre siden er man veldig opp-
tatt av å skape noe individuelt, å skil-
le seg fra omverden.

I tillegg konstaterte jeg at den tra-
disjonelle Camphill-boformen er i ferd
med å forandre seg.

Husfellesskapene består mindre
og mindre av en familie med barn,
mor og far, men det blir mer og mer
vanlig at flere medarbeider fungerer
som husansvarlige og ikke mer kalles
for husmor og husfar. Hvilken rolle får
eller har en landsbyboer som bor
sammen med en kjernefamilie? Han
er ofte like pleietrengende som barn,
men han er voksen og trenger et
voksent botilbud og også en voksen
rolle i et husfellesskap. Jeg mener,
man skulle gå bort fra ideen om å ha
en kjernefamilie i sentrum og et
antall beboere og praktikanter i peri-
ferien. Det tilsvarer ikke behovet som
en familie i dag har og det tilfreds-
stiller heller ikke alle de behov som
voksne landsbyboere har. Det kan
selvfølgelig i noen tilfelle være helt
riktig, men er tidsbegrenset riktig og
veldig avhengig av alles fleksibilitet.
Og dessverre er det ikke lett å være
sikker på, at alle kan gi uttrykk for
hvordan de har det (jeg tenker spesi-
elt på barn og landsbyboere).

Et annet stort område, som ble vik-
tig i sammenheng med tematikken, 
er behovet for privatsfære. Å ha en

privatsfære anser jeg som et sunt
menneskelig behov og boformen i
Camphill, at du deler kjøkken, stue og
delvis bad fører allerede til en tydelig
minsket privatsfære. Hvor plasserer
man f. eks. privatbesøk? Hvordan kan
man ha følelsen av å ha fri, mens

Boformer 
i Camphill

kronikk

Foto: Jan Bang

Foto: Maja SchelskiFoto:
Maja Schelski
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man er hjemme, eller er man nødt til
å reise bort for å kunne slappe av og
få avstand?

Det tredje problemet, som kom
frem, var beboernes og medarbeider-
nes alder, som skaper forandrede
forutsetninger for et tett samliv.
Heldigvis ser vi Camphill-landsbyene
som et ”sosial eksperiment”, og å
tenke at vi eksperimenterer åpner
opp for mer mot og kreativitet.

Derfor kan boformene se mangfol-
dig ut, det er feil å begrense mulighe-
tene, det må være plass for eksperi-
ment, idérikdom, fleksibilitet og mot
og lyst til å prøve nytt. Jeg kan tenke
meg en landsby hvor det står nokså
forskjellige boformer ved siden av
hverandre, uten at de skal bli bedømt
med „bedre“ eller „verre“. Alt har sin
tid og berettigelse, men det blir i rea-
liteten sikkert vanskelig å likestille

f.eks. de som bor med beboere, og
de som bor uten, fordi det er en for-
skjell i arbeids- og ansvarsmengden.
Man må tilbake til formålet med å
leve slik, nemlig, at den andres
behov skal være dekket.

Nye ideer, som tangerer mer
arbeidslivet, er å se sterkere på de
unge landsbyboernes behov, som er
utdanningsmuligheter, oppfølging av
videregående skole eller å etablere
en skole i landsbyen, slik at man
kunne snakke om en slags internat-
boform for de som ennå er elever. På
Vidaråsen blir gjestehuset benyttet til

å gi plass for orkestre til å ha øvings-
stevner, de benytter da også hallen
og gir en konsert som avslutning.
Ideen bak det er å hente inn folk og
aktiviteter, slik at landsbyboere ut ifra
sitt trygge og kjente miljø kan utvide
horisonten. Det er kanskje en litt
omvendt tanke bak det: i kommunene
forsøker man å sette utviklingshem-
mede inn i det vanlige sosiale miljø
som finnes og prøver å integrere
dem, vi prøver å ”hente integrasjonen
inn” i landsbyen.

Ut ifra den historiske bakgrunnen,
at Camphill begynte med barn, etter-
på oppsto landsbyene som form for
de voksne, tenkte jeg, at det ville
være konsekvent å tenke gjennom 
en eventuelt tredje fase av Camphill:
Et sted for eldre landsbyboere.
Landsbyene er bygget på et voksen-
tarbeidstilbud for landsbyboere, hva

kan man tilby pensjonerte landsby-
boere?

Mine tanker går litt tilbake til storfa-
miliens struktur, hvor det var naturlig
å pleie de gamle mennesker hjem-
me, men akkurat dette ser vanskelig
ut i landsbyens sammenheng. Man
måtte vurdere forholdet til antall med-
arbeider og beboere, og som det
allerede blir gjort, arrangere natte-
vakter og fagfolk til å overta spesielle
oppgaver.

Jeg mener at det ville være riktig å
integrere den ”tredje fase” av Camphill
inn i de bestående landsbyer, selv om

det krever mye fleksibilitet og kreati-
vitet for å dekke alles behov. Men for
å skape et fyldig landsbyliv skulle det
være mulig å ha alle aldre fra barn til
voksne til eldre i en landsby. Det kan
være mulig, hvis man tar hensyn til
de ovennevnte konklusjoner: Det
trenges ikke en kjernefamilie som
sentrum i et husfellesskap. Det må
skapes en tydelig privatsfære i bo-
form og arbeidsfordeling. Man må ta
mer hensyn til de eldre og bevisst-
gjøre seg at de har andre behov.
Og ikke minst er åpenhet for eksperi-
menter og bevegelighet i det man
forestiller seg som riktig, nødvendig
for forandringer.

Det er ikke bare boformene det
gjelder, vi må alltid stille oss spørs-
mål om våre målsetninger og visjo-
ner og arbeide med det. Slik ser jeg
en fremtid.

kronikk
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Selens liv bestemmes av veks-
lingen mellom vandring og hvile.
Denne livsstilen (livspendelen)
viser seg ved at den ene perioden
leves hovedsakelig i vannets ele-
ment og den andre hovedsakelig
på det tørre land.

Av KARL KØNIG

Lengden på disse periodene svinger
mellom de enkelte selarter og deres
ulike evner til å bevege seg. Noen til-
bringer halvparten av sitt liv på land,
andre bare noen uker. Ungene blir,
uansett selart født på landjorda og
aldri i vannet. Parringen, som skjer
straks etter fødselsperioden, foregår
også på land. Og seleungen, helt
prisgitt morens omsorg lærer først
etter en tid, under streng rettledning
og ledelse av sin mor, havet å kjen-
ne. Ved strandens kulper får den rik-
tig svømmeundervisning helt til den
behersker vannets element.

Deretter bærer det ut til det veldige
havet og når de igjen trekker til land
er de blitt små ”herrer” og ”damer”.

De unge utvikler seg med raske
skritt. De mister melketennene,
avhengig av arten, rett før eller rett
etter fødselen.

De sjøløvebarna, som er blitt under-
søkt, viser at de har en vektøkningen
på 1,36 kg. pr. dag. Da vokser de små
utrolig raskt og en måned etter fødse-
len er ammetiden allerede forbi.

De føder alltid bare en unge av
gangen. Og når, mammaen i selvfor-
glemmelse svømmer bort i en eller to

dager, begynner ungen å sulte, den
begynner jamre og skrike, og ordent-
lige tårer renner ut av de store mørke
øynene.

Etter ammetiden, blir ungene en
måned til uten tilsyn, på bredden.
Mødrene har mistet interessen for
dem, og lever i sine ektemenns
harem.

Ungene fortsetter å vokse, selv om
de nesten ikke tar til seg føde. Pelsen
forandrer farge, og når vinterstor-
mene starter og de kalde dagene
setter inn, drar alle selene, unge som
gamle, ut på havet.

Hvor de drar, er ikke kjent, men de
foretar lange reiser. Seler som ble
merket i Norge er blitt funnet det føl-
gende år i Syd-Sverige, Skottland og
på Island. Majoriteten kommer tilbake
til sine gamle fødesteder, og deres
tilbakekomst følger strenge regler.

Bjørneselene (ursine) som lever i
det nordlige Stillehav, fra Alaska til
Kamchatka, kommer til sine fødeste-
der henimot slutten av mai.

Først kommer de eldste mektige
hannene, raskt fulgt av de yngre
selene. Gjennom junimåned er det
en kontinuerlig kamp om de beste
fødeplassene. Hver av de eldste han-
nene sirkler inn sitt domene, på noen
få kvadratmeter, med noen steiner og
jordklumper, men fremfor alt med sitt
sinne og sin sjalusi.

Tusener av disse plassene ligger
inntil hverandre; og de unge hanne-
ne, som ennå ikke kan fordre en slik
fødeplass, holder seg mer eller min-
dre respektfullt i nærheten.

Så, rundt midtsommer, og i de før-
ste dagene av juli, kommer tusenvis
av hunner klatrende ut av sjøen og lar
hannene lede seg til sine domener.

Jo sterkere hannen er, jo flere
koner har han. Ikke mange dagene
deretter, blir ungene født, ammet og
oppdratt, og samtidig finner en ny
parring sted.

I Antartiske strøk, der de sydlige
selene lever, skjer den samme pro-
sessen, men den starter i november
og varer til mars året etter.

I denne tiden tar selene ikke til seg
føde. Deres liv er fritid og dovenskap
nå, ikke jakt og fangst. Det er også
strid mellom hannene; det er kjærlig-
hetslek og gode dager. De små sel-
ungene vokser og driver med barnsli-
ge rampestreker. Alle observatører,
slike som Lockley (1954), som har
levd ved slike fødeplasser i mange
uker, har alltid blitt fascinert av denne
magiske verden.

Det som foregår på disse steder
der selene holder til på land, er et
bilde på deres avhengighet av solens
gang. Når solen stiger til sin årlige
kulminasjon, klatrer selene opp av
sjøen og inn på land. De forlater
sjøen ikke fordi klimaet blir varmere
og leveforholdene er bedre på land.

Solen bringer dem ut av vannets
dyp og opp i luftens høyder. Det er
en ”sommer-vuggevise” som her
finner sted. Selene er gjennomtrengt
av drømmebilder, og må gi seg hen
til dem.

Dette er det motsatte av hva som
skjer med trekkfuglene. For dem er
avl og ruging dagarbeid. Selene har
beveget dagen til sin sommersøvn og
drømmerike.

Slike forskjeller er av stor betyd-
ning for studiet av biologien og av
jordens historie, og fortjener å bli
undersøkt mye dypere enn hittil.

Når høsten kommer og solen mis-
ter sin styrke og synker ned, da våk-
ner selene opp igjen. Da vender de
tilbake til vannet og blir rovdyr og
jegere; nå starter deres dagarbeid.

Denne veksling i løpet av et år, har
også et annet aspekt. Innenfor den
store sirkel av pattedyr, danner
selene (Pinnipedia) sin egen orden.

Noen forskere regner dem med til
rovdyrene; noen trekk er lik hunder.
Deres karakter og måte å leve på
gjør det vanskelig å sette dem inn i
en annen orden. De har noen trekk
som relaterer dem til kjøttetere,

Broder dyr

”Broder dyr” er en av de festeligste og mest originale verkene av Karl Kønig.
De første kapitlene ble skrevet som en føljetong i det første Camphilltids-skriftet
”Cresset”. Vi vil komme med et kapittel fra boka hvert nummer av Landsbyliv
framover og begynner med selen.

føljetong

Broder dyr
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andre til elefanter. I vannet er de rov-
dyr, fryktede jegere; ingen fisk kan
være sikre for dem. De er også utro-
lig gode svømmere; de er raske,
modige, og ivrige til å angripe. Mens
de oppholder seg i havet synes de
ikke å leve i flokker, men forblir alene,
kun løst forbundet med andre med-
lemmer av sin rase. Deres bevegelse
er karakterisert ved eksepsjonell fer-
dighet og smidighet.

Men på land er selene klossete;
siden overarmer og lår eksisterer, i
en meget forkortet form, er huden og
resten av lemmene blitt forandret til
et finnelignende vedheng, som i stor
grad hindrer bevegelsesevnen.

De kråler, hopper og trekker seg
langs marken. De gir også opp sin
rovdyrværemåte. De trekker sammen
i flokker og minner om hovdyr. En
okse hersker over flokken, som
består av et varierende antall hunner
og deres unger. Elefanter har lig-
nende sosiale tendenser.

Slik svinger selene frem og tilbake,
ikke bare mellom vann og land, men
også i sin karakter, mellom rovdyr og
hovdyr. I sin våkne periode ligner de
på rovdyr, og i sin drømmeperiode på
hovdyr.

I tillegg har selene visse mennes-
kelige trekk, eller i det minste tilsyne-
latende antropoide trekk. En mor
føder kun en unge, eller en sjelden
gang kan hun få tvillinger. De små
ungene kan sutre og gråte tårer, og
kan endog ha melketenner.
Menneskelige uttrykk i selens ansikt
kommer av at øynene er store og
runde, og fordi hodet har en kulefor-
met topp. Hos noen arter, spesielt
hos sjøhunder, kommer pannen frem
over øynene, og siden snuten ikke er
så langt fremme, kommer likheten
med menneskeansiktet opp.

Jeg sto engang i tussmørke på
stranden ved Tintagel, ganske nær
Merlin’s hule, og sjøen sang sin
mørke sang, da en sjøhund plutselig
dukket opp av vannet. Han så på
meg med spørrende nysgjerrighet, og
våre øyne møttes. Det var et blikk
som jeg neppe har vekslet så umid-
delbart med et dyr; et blikk uten frykt,
uten skyhet, med full forståelse for
situasjonen. Det var da at jeg begyn-
te å våkne opp til disse underlige
skapningers gåte.

Oversatt av Sigrun og Dag Balavoine.
Fortsettes i neste utgave.

Landsbystiftelsen går hele tiden
gjennom forandringer, det er en
prosess som kontinuerlig må skje.
Så langt så vel og bra. Men allikevel
synes jeg at det den siste tiden er
kommet en del signaler som jeg
liker dårlig.

Jeg vet at meget av det jeg nu vil
skrive vil støte noen og de vil påbe-
rope seg sin frihet.

I Landsbystiftelsens statutter og
brosjyre fremheves Landsbystiftel-
sen som et samfunnsalternativ, et
bo og arbeidsfellesskap som skal
arbeide ut fra ”Den sosiale grunn-
lov” og de tanker som er fremsatt i
antroposofien gjennom Rudolf
Steiner og Karl König.

I Camphills memoranda er der
blant annet fremhevet viktigheten av
et religiøst liv samt å ta vare på jor-
den gjennom det biodynamiske
jordbruk.

Jeg finner det derfor uhørt at det i
landsbyene ytres at vi ikke har råd til
å kjøpe biodynamisk/økologisk mat
fordi det er for dyrt. Jeg mener ut fra
Landsbystiftelsens statutter har
”landsbyboerne” krav på biodyna-
misk/økologisk mat. Jeg finner det
også betenkelig at noen heller vil
støtte Rema/Rimi/Coop frem for sin
egen butikk og utvikle denne.
Samfunnsmessig og miljømessig bør
Camphill-landsbyene støtte fullt opp
omkring det biodynamiske jordbruk.

Er man ikke villig å bruke de
varer vi selv produserer, må vi
enten stille spørsmål ved disse
varer, eller den ideologiske bak-
grunn.

Hvordan er det med høytidene
når vi bor og arbeider i Camphill-
landsbyene med landsbyboere? Vi
deler dagens, ukens og årets hen-
delser.

Høytidsfeiringer og fester blir
sentrale begivenheter. Hva skjer i
landsbyen hvis vi trekker oss vekk
under disse begivenhetene?

Frihet! Frihet! Frihet! Ja, frihet har
vi, men sier vi først ja til å bo i en
Camphill-landsby kan vi da bare
velge bort? Ingen moderne virk-
somheter i dag vil akseptere illojale
medarbeidere. Vil du arbeide i virk-
somheten må du være lojal mot fir-

maets ideer og styre. Det er kra-
vene på alle arbeidsplasser i det
21. århundre. Ved ikke å stille krav
til sine ansatte vil virksomheten
automatisk smuldre opp. Jordens
fremtid er ditt ansvar. Det er ikke
sagt at man automatisk skal finne
seg i alt, men vi må være villig å ta
ansvar for våre handlinger.

Hvis vi stiller krav får vi ikke
medarbeidere. Det kan jo også ten-
kes at vi ikke får medarbeidere fordi
vi er for uklare i våre arbeidsbeskri-
velser. Det kan også tenkes at vi
ikke er nok kjent med samfunnets
krav. 60 og 70 årenes lysaksjon
gjorde Landsbystiftelsen kjent i ung-
domsmiljøene. I dag er vi fravæ-
rende i nesten alle miljøer, miljø-
messige, lokal politiske, m.m. vi del-
tar ikke i den offentlige debatt.

Vi finnes på internet men her sel-
ger vi reveskinn som bjørneskinn. Vi
må vise hvem vi er, hva vi krever og
hva vi kan tilby. Det er selvsagt vik-
tig med ideene. Men vi kan ikke
leve på fortiden.

Vennlig hilsen 
Ole Westergaard
Ranheim 24 mars 04

Krasjet mellom kommersialisme og
idealisme (samfunnets schizofreni)

debatt
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Her kommer andre bidrag fra Eva
Steinmetz-Urieli som er en erfaren
husmor i en landsby i Nord Irland.
Dette vil være en føljetong over
syv ganger.

Red.

Av EVA STEINMETZ-URIELI

Andre betingelse
Jeg er forbundet med hele verden.
Jeg må forandre meg selv for å
kunne fremme den andre. Min vin-
ning blir andres tap. For å gjøre ver-
den til et bedre sted må jeg arbeide
på meg selv.

Fellesskaps-livet er et fortreffelig
øvingsplass for denne betingelse.
Den gjensidige avhengigheten viser
seg straks og ofte smertelig merkbart
når en påtar seg en oppgave i felles-
skapet. Hvis jeg glemmer en beboer i
en rullestol eller glemmer min trans-
portplikt må straks andre ”hoppe inn”
for å gjøre oppgaven min. Hvis jeg
bestemmer meg for å gå på kino, må
noen andre ta hånd om huset, tann-
pussing og pleien, for meg. Å bli klar
over at jeg ikke kan ta impulsive
beslutninger omkring mitt eget privat-
liv, uten å involvere en hel rekke av
andre mennesker, kan bli ganske
smertefullt.

Hvis jeg, i en større sammenheng,
"frivillig" flytter inn i et fint hus, må
andre medlemmer av fellesskapet
trekke sitt ønske om å gjøre det tilba-
ke. Hvis jeg sier fra meg et særlig
ansvar jeg har, fordi jeg ikke føler
meg egnet til å klare det, må en
annen medlem av fellesskapet si seg
villig til å ta det på seg. Eller på en
annen side, hvis jeg bærer et ansvar
alene uten å involvere andre, fratar
jeg dem muligheten til å vokse.

Fordi vi lever så tett sammen er vi
eksponert for hverandres tilkortkom-
menheter, hele tiden, ufravikelig og
ubønnhørlig. Disse ubevisste karak-
tertrekk, vaner, komplekser, osv. blir
ofte kalt ”dobbeltgjengeren”. Det er
allment kjent, at det som irriterer oss
mest hos andre, egentlig er egenska-
per hos oss selv som vi totalt over-
ser. I denne betingelse er vi oppfor-
dret til å slutte med å peke på andre

og kalle dem for dårlige, ignorante,
uoppmerksomme, osv. Dette gjelder
også for større forhold, som når en
hel gruppe mennesker i fellesskapet
kommer med pekefingeren mot et
eller flere individer. Isteden er vi opp-
fordret til å utvikle medlidenhet, utvik-
le interesse for hverandre, lete etter
"Kristus i deg". Hvor enn det er kon-
flikt skulle jeg spørre: "Hvordan kan
jeg forandre meg slik at den andre
kan forandre seg? Hva kan jeg gjøre
annerledes slik at situasjonen kan
forandres?” Det blir veldig klart at jeg,
selv om jeg kan ha samtaler, gi råd,
rette på, kritisere, ha aggressive
utbrudd og dørslamringer, vel kan-
skje kan påvirke, men egentlig ikke
forandre, et annet menneske. Jeg
kan bare forandre meg selv.

Hvorfor skulle jeg i det hele tatt
ville øve meg i en slik vanskelig
betingelse? Alltid slå på søkelyset og
lete etter mine egne svakheter?
Selvforsvar ville gi andre signaler!
Grunnen er ganske enkel, at vi ville
ha blitt noen pompøse, antisosiale,
arrogante mennesker, udugelige og
uskikket til å leve i et fellesskap. Vi
ville kun handle ut fra personlige
sympatier og antipatier. Vi ville stå i
veien for vår egen mulighet til per-
sonlig vekst.

Vi blir oppfordret til å føle ansvar
for hele verden. Hvert år møter vi
utallige mennesker fra forskjellige
deler av verden. Hvis vi bestreber
oss på å møte den andre på den
overfor beskrevne måten, planter vi

et frø inn i hvert menneskemøte. Noe
som igjen kan virke inn på hvordan
hendelsene i verden utvikler seg. Det
er helt uvanlig blant mennesker idag
å ikke skylde på sin nabo for vanske-
ligheter som vi møter i hverdagen.
Dette er egentlig til syvende og sist
bakgrunnen for politisk konflikt, terro-
risme og krig. Det unge menneske
lærer å kjenne verden gjennom sym-
pati og antipati. Hvis vi voksne med-
arbeidere streber ærlig i vårt arbeid,
vil kanskje det unge menneske
kunne få oppleve at brorskap er
mulig i et modent fellesskap.

Likevel kan vi være sikker på at vi
vil komme til å feile i forhold til denne
betingelsen. Og det unge menneske
vil øyeblikkelig komme til å gjennom-
skue våre feiltrinn. Likevel er vår vilje
til å øve det som danner grunnlaget,
og som vil etterlate et inntrykk på
deres liv.

Den andre betingelsen kan settes i
forbindelse med varmens livspro-
sess. Hvis vi makter å praktisere
empati og arbeide med vår dobbelt-
gjenger, slik at veien er åpen og klar
for de andre, da vil vårt hus bli opp-
levd som varmt, velkommende og
helbredende. Mennesker som kom-
mer inn i vårt husfellesskap vil føle at
det er blitt gjort et arbeid der for å
skape det til et fremtidig sjelehjem.

Oversatt av Dag Balavoine
Fortsettes neste nummer

Skolering av livet i et fellesskap
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Arne Tollefsen har bodd mange år på Solborg. Han er en
kjent figur både på veien, i fjøset, og i kulturlivet vårt.
Arne er en stor personlighet, en stor, sterk mann som har
tilknyttet seg gården til den grad at han er blitt en del av
selve stedet. Jeg opplever at han er vokst ut av jorden vår,
som et av trærne våre, stor, kraftig, ruvende i landskapet,
sprekere om sommeren, kanskje litt mindre om vinteren,
huttetu!

Men Arne er ikke herfra
– Hvor kommer du fra, Arne?
– Gjett da! Kan du si det? Ja, jeg vet jo hvor Arne 

kommer fra, men hvis jeg kommer med en gjest, som vil
treffe de som bor her, ja da kan det oppstå en fin passiar
på veien. Arne ler, vil ikke si noen ting, men vil at den nye
skal anstrenge seg, gjette seg frem, samtalen skal bli fylt
av gåter og spørsmål.

– Drammen, ja. Har du vært i Drammen? Hvis gjesten
kommer fra et annet sted, og det gjør de som vanlig, vi
får ikke så mange fra Drammen, helst fra utlandet, da vil
Arne vite om det er langt borte. Hans målestokk er
Drammen, er det lengre eller nærmere. Og hvilken ret-
ning. Han tar sjelden feil av hvilken retning Drammen er.
Han trenger fotfeste, hvor ting er, hvor langt borte de er.
Arne er en mann som er ankret solid til jorden, og vet det.

Kommer det nye, må de også plasseres i det sosiale,
og der er målestokken til Arne Ivan.

– Kjenner han Ivan? Som for så mange, har Ivan vært
en viktig venn for Arne, og som lever videre i bevissthe-
ten. Han peker ut hvor Ivan bodde, og det blir fort klart at
Arne savner Ivan. Som vi alle gjør.

Arne har alltid vært opptatt av sin alder, og i det siste
året har dette blitt veldig viktig. Han vil at folk skal gjette,
og når det kommer til stykket, vil at jeg skal si det.

– Si det du, si det! 
– Du er 70.
– Ja, kremter Arne og humrer, koser seg. Han hadde 

et stort selskap, kaffe var det, og kaker, og mange kom,
både fra landsbyen og andre steder. Det er jo ikke hver
dag man blir 70. Ti ganger syv, ikke hvilken som helst
alder.

Arne er opptatt av fotografering, og går nesten alltid
rundt med et fotografiapparat rundt halsen. Og det skal
konstanteres at andre har bilder av Arne. Jeg vet at han
kommer til å være kry over å ha fått bildet sitt i
Landsbyliv, og han er allerede blitt en ikon hos oss på
Solborg. I brosjyrer og på hjemmesiden er Arne der, rød
genser og trillebår, stor smil og kraftige never.

Jan Bang

Egil Tynæs var en av de ledende legene i Bergen,
men han gjorde også stor frivillige innsats for hjelpe-
trengende mennesker andre steder i verden, blant
annet i Afghanistan og Georgien.

Egil Tynæs visste at Afghanistan var et farlig land. Likevel
dro han dit for å hjelpe der nøden var stor. Han reiste dit

igjen i mars 2004 for et tre måneders
opphold i det Afghanske Bagdis. Han
hadde tatt initiativet til et tuberkulose-
prosjekt i forbindelse med organisa-
sjonen ”leger uten grenser”.

Den 2. juni kom Egil fra sin
avskjedsfest da bilen han satt i ble
omringet og beskutt. Han døde sam-
men med sjåføren og tre andre med-
arbeidere. Han ble 62 år gammel.

Egil var en antroposofisk lege som mange mennesker i
Bergen, gjennom mange år har fått hjelp og støtte av.
Allerede som ung praktikant knyttet han kontakter med
beboerne på Helgeseter. Han var også en kort tid lege for
Granly stiftelse og en gang tenkte han til og med på å
flytte til Vidaråsen. Han var en tid også ”landsbylege” for
Vallersund Gård.

I mange år var Egil et samlingspunkt for unge antropo-
sofiske legestudenter i Norge. Han arrangerte kurs og trakk

til seg foredragsholdere. For det Helsepedagogiske og sosi-
alterapeutiske seminaret i Bergen var han en stadig fore-
dragsholder, og stod for terapeutikum-initiativet i Bergen.

Alle som møtte han, om det var beboere eller medarbei-
dere, kolleger eller venner og kjente, kunne nyte godt av
den trygge og ukompliserte menneskeforståelse som han
spredte omkring seg der han kom.

Dag Balavoine

Egil Tynæs, menneskekjær lege, drept i Afghanistan

Fødsel på 
Vidaråsen
Janne C. Ellingsen og Gunnar
Augum har fått en datter!

Johanne Victoria ble født 28. mai 2004.
Hun veide 3820 gram og var 50 cm
lang. Eivind Andreas og Christina
Emilie har blitt stolte store søsken!
Fra Vidaråsen Nytt, sommer 2004.

Arne 
fyller 70!
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Den første gangen jeg kom til
Vidaråsen som helt ny medar-
beider sammen med min familie
for mange år siden, var Hege den
som hadde ansvaret for oss med-
arbeidere. Vi ble mindre enn et 
år og reiste etterpå tilbake til den
kibbutzen som vi var medlemmer
av og som vi hadde tatt oss fri fra
for et år.

Tekst og foto JAN BANG

Mange år senere flyttet vi til Solborg,
delvis fordi Lars Henrik og Hege
hadde begynt et arbeid med
Brobyggerskolen, å skape en utdan-
nelse i økologisk bygging. I dag, fire
år senere, arbeider jeg mye sammen
med Hege og ofte med Lars Henrik.
Det er sikkert mange, mange men-
nesker både i Camphill-landsbyer og
utenfor, som føler at disse to har
berørt livet deres på en eller annen
måte.

I år har Hege og Lars Henrik begge
feiret 60 år. Hvem er disse to mennes-
kene, som har gjort så meget, skapt
så meget, bygget så meget? 

Jeg spurte Lars Henrik; ”hva du
har lyst til å bli husket for”? Han lo
litt, og svarte:

– Ja det er et vanskelig spørsmål,
det appellerer jo litt til forfengelighe-
ten. Jeg har stått i fellesskapet siden
jeg var 26 år. Jeg kom til Vidaråsen i
1970, og min intensjon var å søke et
samfunnsalternativ i den tiden, inspi-
rert av antroposofien, med kjerne-
punkt i de sosiale spørsmål. I den
tiden sto jeg i ingeniørlære med land-
måling og beregninger. Jeg syns de
forskjellige ingeniørprosjektene var
så meningsløse, de hadde egentlige
ikke noe med en positiv sosial utvik-
ling å gjøre. Jeg ville komme ut av
den kapitalistiske dansen. Jeg var
veldig glad i å sykle, hadde ikke ser-
tifikat da jeg kom til Vidaråsen, jeg
var prinsipielt imot bilkjøring, men jeg
ble overtalt til å ta sertifikat! Jeg
måtte sosialisere meg selv gjennom
det sosiale på Vidaråsen. Jeg var
med i den prosessen, på den ene
siden å føle sin egen individualitet og
på den andre siden å møte de

andres bilde av seg selv. Dette er en
veldig utviklingsmulighet, egentlig det
store spørsmålet, selverkjennelsen.

Hvis jeg skulle bli husket for noe,
det er nok å prøve å øve selverkjen-
nelse, nikker Lars Henrik.

Som så ofte med Lars Henrik, ten-
ker han seg frem til svar med ord, og
å få være med på den prosessen er
å delta på en reise i tenkningens ver-
den. Jeg spurte videre, kan du tenke
deg en eller flere personer som har
gjort sterk inntrykk på deg opp
gjennom årene? Da kom svaret ivrig.

– Veldig mange mennesker har
gjort stor inntrykk på meg. Jeg hus-
ker et skandinavisk antroposofisk
sommerstevne på Lillehammer. Jeg
var 21 år, og da traff jeg Jørgen Smit,
Dan Lindholm, Arne Klingborg. Alle
disse store som vi nu kan se i bok-
hyllene, og som har skapt så mye i
Skandinavia.

Lars Henrik tenker litt, det blir stille
i stuen, sommerbris utenfor, sum-
ming av fluer i varmen. Han fortset-
ter:

– Nils Gustav Hertzberg har
betydd veldig mye for meg da jeg var
på første realskole og jeg hadde ham
i matematikk. Da visste jeg ikke at
han var antroposof, han formidlet
matematikken på en sånn måte at
det ble veldig levende, og så fortalte
han Parsival-eventyret innimellom!
Det var en stor opplevelse. Det var
helt tilfeldig at vi hadde han som
lærer. Jeg hadde lagt merke til ham
før, han gikk på bussen, da var det
som det kom et helt spesielt mennes-
ke på bussen, han var så opprett og
snakket med bussjåføren på en vel-
dig levende måte. Senere, etter at jeg
hadde møtt antroposofien, i 1969
eller 1970 var jeg i en ungdomsgrup-
pe som han ledet. Han snakket om
bakgrunnskreftene for de politiske
hendelser i det 20. århundre, det var
veldig engasjerende. Det var den
tiden jeg jobbet som ingeniør, og jeg
spurte om han visste om et sted hvor
de prøvde å virkeliggjøre tregrening-
en, og da henviste han meg til
Vidaråsen. Han var gift med Margit
Engels kusine. Så fikk jeg adressen
til Margit og fikk lov til å komme dit

på en dugnad. De menneskene jeg
møtte på Vidaråsen, gjorde et stort
inntrykk. Margit så klart, Irmgard
Lazarus kom akkurat samme som-
meren for å pensjonere seg på
Vidaråsen, det var et sterkt møte.
Hun kom fra Sør-Afrika. Det var en
veldig mobilitet blant disse mennes-
kene, de reiste rundt og startet nye
steder, man skulle være i bevegelse.
Ivan og Phyllis gjorde sterke inntrykk
selvfølgelig, og også Helge Hedetoft
med sin kone Reidun. Det var en hel
generasjon mellom 40 til 60 årene.
Også en stor gruppering av ungdom
som alle var med på dette forsøket; å
skape et nytt samfunn. Også lands-
byboerne sto helt sentralt. I min barn-
dom hadde jeg møter med handikap-
pede, og de gjorde et sterkt inntrykk
på meg. Jeg må si det var litt som å
komme inn i en Dostojevski-roman.
Jeg hadde lest veldig mye
Dostojevski. Det var så spennende,
den dramatikken, den sjelekilden, jeg
kjente noe igjen der.

Dette ble jo en hel liten biografi, et
liv i et nøtteskall. For å avslutte sam-
talen spurte jeg Lars Henrik om han
hadde et dyreslag som han følte seg
tilknyttet på en spesiell måte.

– Jeg syns at kuen er et fantastisk
dyr, da. Svarte han. Jeg har hørt
masse foredrag av Trygve Sund om
kuen og det biodynamiske jordbruk.
Jeg husker at Gustav Koot snakket
mye om kuer, og der jeg vokste opp
var det mange kuer rundt omkring.
Kuen er noe helt spesielt. Gjennom
hornene forbinder den kosmos og
jorden. Jeg husker at i Svetlana,
landsbyen vår i Russland, hadde vi
et jordbruksmøte da vi bodde der et
års tid. Det var folk fra alle stedene i
Norden, og da sa vi navnene til alle
kuene på alle gårdene i hele Norden,
og alle ble så løftet av det at på
Bibelaften fortsatte vi å snakke om
kuens misjon. I Norden spesielt er
kuen viktig, vi kunne ikke overleve
uten kuen. Men egentlig har jeg hatt
lite tid til dyr, jeg har vært for opptatt
av bygging. På Selma Lagerløf Hus
på Vidaråsen prøvde vi en stund med
geit, det var ganske morsomt. Jeg er
sikker på at min sønn Håkon er i
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jordbruket nå fordi han fikk en geit da
han var liten. Jeg har alltid hatt en
lengsel til jordbruk; i barndommen
bodde vi egentlig på et småbruk.

Det tok meg noen dager før jeg
fikk tak i Hege. Vi øver Mikkelsmess-
spillet sammen, og etter vi var ferdi-
ge, satte vi oss ned og kunne snak-
ke. Jeg begynte med å spørre; ”
Hege, hvem er det som har betydd
mye for deg i disse årene i Camphill”.
Det var en pause før hun svarte:

– Ja, jeg vil jo si det har vært møte
med landsbyboerne. Vi bruker jo det
begrepet. Vi snakker jo alltid om
medarbeiderne som enkeltpersoner,
og det er kanskje litt feil av meg, men
det er jo individer som står ut. Da jeg
kom og var helt uerfaren med det
livet og arbeidet jeg kom inn i, traff
Lars Henrik og jeg Tom Enger, og vi
bodde sammen i 28 år. Så det har
vært veldig spesielt å knytte seg til
ham, og den familien som står rundt
ham.

– Det var veldig rart, da jeg kom til
landsbyen på det første besøket, ble
det sagt til meg at jentene måtte
passe seg for en landsbyboer som
het Gunnar, for han var farlig for jen-
tene. Da jeg møtte Gunnar, så skjøn-
te jeg at det ikke var tilfellet. Etter en
tid fikk jeg bo med Gunnar mens han
var syk og den siste tiden før han
døde, og det var en helt spesiell opp-
levelse å oppdage hvem han var.

– Ellers har jeg fått møte mange

store Camphill-personer, Alex Baum
og Peter Roth. Å se dem vandre
rundt veiene på Vidaråsen i begyn-
nelsen var en stor opplevelse. De
hadde en veldig kjærlighetskraft, det
var som de tok alt inn, også når de
holdt foredrag. Hvordan de var i sam-
klang enten i en krets eller når de
gikk i naturen.

– Det var en gang med Peter
Roth, han var utenfor huset mitt. Han
satt og ventet på en bil, og så var det
en fugl som fløy på ruten mens jeg
var inne og laget mat. Han hadde
vært veldig syk og måtte bli hentet,
han satt bare på en stol og ventet,
men gikk da inn til meg på kjøkkenet
og hentet meg ut for å se på denne
fuglen og sa meg hva jeg måtte
gjøre: ta en eske og gjøre sånn og
sånn. Han var borte hele dagen, og
da han kom hjem var det første han
gjorde å komme inn til meg og spørre
hva som skjedde med fuglen. Det var
helt utrolig, en mann med sånn
bevissthet. Han spurte: Hvorfor skjed-
de dette? Hvorfor skulle han oppleve
dette like før han reiste? 

– Barbara Lipsker, når hun fortalte
fra begynnelsen i Camphill, var som
et stjerneskudd, og Irmgard hadde
også det, og Margit Engel. De hadde
en ildkraft som tente unge mennes-
ker, de trodde på deres idealisme. I
begynnelsen virket det veldig sterkt.

Jeg merket at Hege fikk mange
sterke minner inn over seg fra disse

dagene, så jeg spurte henne om hun
husket noen ting som ga virkelig stor
glede, noe som skinner ut fra alle de
årene.

– Jeg syns det var når vi gikk sam-
men inn i høytider eller spill, alle
hadde en følelse av samhold, alle
ulikheter falt fra og man følte en
slags Pinsebegivenhet. Jo, det var
noen veldig store gleder. Når jeg for-
talte en historie eller et eventyr, de
øyeblikk da alle var med i fortelling-
en, da ble det veldig sterkt.

– Hege, hva har du lyst til å bli
husket for?

Hun ler i svar:
– Skal jeg si min egen dødsannon-

se? Hva jeg skal bli husket for? Ja,
da håper jeg at folk ikke husker at jeg
var altfor slem. Jeg har hatt så mye
sosial virksomhet, jeg har blitt veldig
utsatt. Jeg vet at flere kommer til å
huske meg som den som kastet dem
ut av Vidaråsen, særlig de vi ga vel-
dig mye tillit, men som prøvde å lure
oss. Når jeg har levd så offentlig, er
jeg klar over hvor mange feilbedøm-
melser jeg har gjort. Jeg håper at folk
ikke er så sinna på meg!

Hege og jeg har arbeidet mye
sammen med eventyrfestivaler, og
jeg spurte om det var ett eventyr som
hun forbinder seg veldig sterk med.
Hun svarte med en gang, her var det
ingen tvil, ingen betenkeligheter.

– Nå trekker jeg frem ett eventyr
med en gang. Jeg husker det første
seminaret på Vidaråsen, da hadde
Margit eventyr. Vi var på Steffens
Hus, oppe i annen etasje. Hun
begynte å snakke om eventyrenes
betydning, hva som sto bak dem. Og
det var som en helt ny verden åpnet
seg opp for meg: Kan vi virkelig se
fortellingene på den måten? Jeg
hadde møtt eventyr bare gjennom det
at mor leste Asbjørnsen og Moe, jeg
har hatt de som barn, levd med bil-
der av trollet. Og når barna mine var
små, leste jeg eventyr til dem. Og så
kommer Margit og forteller om disse
bildene som ligger bak fortellingene.
Vi fikk som oppgave at vi skulle for-
telle et eventyr til neste seminartime.
Hvorfor jeg valgte Kvitebjørn og Kong
Valemon, vet jeg ikke, men da vi så
på det eventyret, da så jeg at det ble
så sterkt.

Forts. på side 28
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Når et menneske forlater sitt jor-
diske legeme, så blir det noe vel-
dig stort. Personligheten utvider
seg, og ikke er det lett å gripe hva
dette mennesket har stått for i det
jordeliv som nettopp er avsluttet.

Tekst og foto KAREN NESHEIM 
og NILS LANGELAND

Ivan Jacobsen, som gikk bort i mor-
gentimene den 30. januar 2004
hadde det siste året visst at det gikk
mot slutten; og denne tiden utnyttet
han til det maksimale. Korrespon-
dansen på sykeleiet vitner om en liv-
lig kontakt, og vi som sto rundt ham
vet at han på sin stille måte, tok kon-
takt med mennesker der det ennå lå
noe uforløst – enten fra landsbyens
side, eller personlig – i et forsøk på 
å gjøre opp og komme til forståelse.
Han brukte tiden til å tenke tilbake på
sitt eget liv og talte sine erindringer
inn på bånd. Men han brukte også
tiden til å dele av seg, og sitt innerst
til oss som sto ham nær. Man kan
nesten si, med Nils Christies termino-
logi: han var en mann som hadde
levet mange liv, og at det siste året
ble en livsfase av nærhet, intimitet,
varme og selvransakelse, hvor vi fikk
ta del i hans tanker, opplevelser og
følelser som han tidligere hadde vært
svært tilbakeholdende med. Han dro
oss, som var sin nære familie, tett
inntil seg og ønsket nærhet, ønsket
tilstedeværelse. Han tilkalte oss alle,
og i løpet av de siste tre dagene
kunne hele familien på forskjellig vis
ta farvel; barn, barnebarn, oldebarn;
alle kunne vi være med og stå rundt
ham.

Det var som om alle ting føyet seg
sammen rundt Ivan dette siste året:
det at han fikk kontakt med de men-
nesker han ønsket; det at han kunne
være med på Camphillsamvær i
landsbyene i Estland og Latvia, der
hans kjærlighet og hans engasjement
for utviklingen av Camphillarbeidet
mot ”øst” tydelig kunne komme til
uttrykk og få sin bekreftelse; det at
han, når sykdommen utviklet seg og

ble mer fremtredende og han trengte
mer pleie og omsorg, fikk den hjelp
han trengte: Vidaråsens nye
omsorgshus – Ita Wegmann hus -
åpnet sine dører og tok imot både
Ivan og Phyllis på den mest usedvan-
lige måte og ga de siste måneder et
preg av lys, varme og kjærlighet.

Ivan var født på vestkysten av USA
i 1918. Han var født tre måneder for
tidlig, det ble en nøddåp - far lå i
skyttergravene på vestfronten - men
Ivan levet opp. Da han var 9 år gam-
mel måtte familien, etter det såkalte
”Cracket” i 1929, flytte fra byen og ut
på landet. De hadde mistet alt de
eide bortsett fra en liten gård, og nå
måtte familien greie seg som best de
kunne. Faren var utvandret bonde-
sønn fra Nordfjordeid, og vant til
”bondelivet”, mens mor var pianist,
såkalt fin dame, og måtte radikalt
forme om de fleste sider av sitt liv for
å kunne stå som husmor og oppdra
og ernære fem barn - uten barnepike
og hushjelp og med meget begrense-
te midler. Ivan forteller om den ytter-
ste fattigdom, men som ikke ble opp-
levet som noen nød, for slik hadde
alle det. Det var likt for alle der i den
lille tømmerhuggerbygda dypt inne i
de store skogene, og Ivan vokste opp
der, blant ulike grupperinger av men-
nesker. Det var et sterkt norsk inn-
slag, det var mange fra Libanon,
svensker, og selvfølgelig indianerne;
et broket konglomerat av forskjellige
nasjoner og kulturer kom her sam-
men.

Ivan var liten og spe av vekst, og
han forteller hvordan han gjennom
hele ungdomstiden slet med å bli stor
og sterk. Han trenet og han løp, men
nådde aldri opp, han ble aldri ”en av
de andre”, men han var flink på sko-
len og en dyktig musiker. Hans jazz-
trombone spilte for mang en dans.
Han fikk stipend og kunne gå videre
til et prestisjetungt universitet der han
valgte å studere statsvitenskap – et
felt som allerede fra tidlig barndom
hadde engasjert ham: hvordan
mellommenneskelige relasjoner byg-
ger seg opp. ”Kan det vær riktig at

Ivan Abner Jacobsen
12.oktober 1918 – 30. januar 2004

(Lars Henrik og Hege forts.)

Senere da jeg skulle begynne med
eventyr, brukte jeg hvert år dette
eventyret, det var som om det alltid
var nye ting jeg kunne formidle.
Seminaristene kom av og til tilbake
og fortalte at de husket akkurat det.
Da kan jeg kanskje bli husket for noe
allikevel da! Før jeg ble altfor slem! I
det eventyret er det noe som lever.
Det har stått for meg som noe spesi-
elt, at vi lever i en dyreham som må
forløses.

Det siste spørsmålet mitt var om
det var en plante eller et tre som står
henne nær.

– Ja, jeg bodde i to-tre år under tre
eiketrær som var 900 år gamle. De
utstråler respekt. Når du flytter på
deg så mye at du om våren ikke kan
følge med på det du plantet om høs-
ten, da får du ikke så sterke bånd til
plantelivet. Lars vil ha svart på det
spørsmålet mer idealistisk, han ville
ha sagt en rose, det vet jeg med en
gang. Men jeg vet rett og slett ikke.
Planteverden begynte å bli så ny for
meg siden jeg flyttet ned til Jevnaker.
For eksempel liljer, de var i haven da
vi kom dit for tre år siden, de er helt
spesielle blomster.

– Har du noen dyr som du har
sterke følelser for da?

– Nei, jeg har vært et menneske
som har sterkere forhold til barn.

– Er det noe spesielt barn du har
et forhold til?

– Nei, det får jeg ikke lov å svare
på! Men for å komme tilbake til plan-
teverdenen synes jeg at solsikken er
veldig storartet, da. Den forbauser
meg så utrolig. Nu har jeg hatt dem i
haven i tre år. Det er den pjuskede
lille tingen som kommer opp om
våren, og så skyter den opp og folder
ut blomsten og får en stengel som er
som en trestokk, så forunderlig! Jeg
har til og med en foran inngangsdø-
ren, den må du komme ned og se på!
Den har frødd seg selv, og så har
den kommet opp i singelen foran
trappen, rett opp av steingrusen. Der
står den. At det begynner med et frø
tidlig om våren, så kommer denne
store gule blomsten, og så har du
hele den klasen som du kan gi til
fuglene. Det er stort!
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menneskets hovedbestrebelse skal
være å karre til seg så mye som
mulig, på den mest gunstige måte,
for så å selge det igjen til en høyest
mulig pris og klatre opp i systemet,
men på andres bekostning?” På uni-
versitet måtte han, for å klare seg,
jobbe for de rike studentene. Han
måtte vaske for dem, tjene dem, men
likevel ble han tatt opp i deres bror-
skap - Phi Beta Kappa. Han fortalte,
nå under de siste dagene, at det var
sårende når han av og til kunne over-
høre at de snakket om ham som
slakteren fra Morton. Hans far var
nemlig slakter, drev et slakteri i hjem-
byen Morton.

Da han en dag våknet opp, lig-
gende på gulvet i en krets av lamslåt-
te medstudenter som så på ham med
sjokkerte øyne, da gikk det opp for
ham at han ikke var som de andre.
Det viste seg at han i en alder av syt-
ten år hadde fått epilepsi, uten helt å
vite hva det var og uten noe ønske
om å oppsøke lege for å finne det ut.
Han følte seg så stigmatisert og satt
utenfor, nå som de andre hadde blitt
oppmerksomme på hans situasjon,
at han bestemte seg for å forlate uni-
versitetet. Han fikk muligheten til å

studere videre ved det Amerikanske
Universitetet i Beirut i Libanon, for
slik å kunne komme tilbake med noe
å fortelle om; noe som kanskje kunne
være på høyde med det de andre
hadde å fare med, det de andre
brukte for å fronte sin identitet. Han
arbeidet seg over Atlanteren på en
frakteskute, mønstret av i Amsterdam
med noen måneder fri før studiene
skulle ta til, og dro til Norge for å
besøke gamlefolket. Fem søsken
hadde forlatt fedregården på
Nordfjordeid og reist over Atlanteren.
Ivan var den første som kom den
andre veien. Mens han var der brøt
krigen ut. Som amerikansk borger
fikk han ikke lov til å reise inn i krigs-
sonen så han dro til Oslo, og begynte
på universitetet der. Her kom han fort
inn i den gryende motstandsbeve-
gelsen. Som amerikansk borger
hadde han relativt stor bevegelsesfri-
het og reiste som kurer frem og tilba-
ke til Sverige en rekke ganger. Han
ble tilbudt post som legasjonssekre-
tær i den Amerikanske ambassaden i
Moskva, og kvelden før han skulle ta
toget via Sverige ble han bedt om å
ta med noen dokumenter ut av lan-
det. På Magnor sto Gestapo og ven-
tet på ham og han måtte gjøre ven-
dereis og satt i lang tid i enecelle på
Møllergata 19. Her ble han i ni måne-
der før han, like før Pearl Harbour,
ble utvekslet med noen tyske agenter
arrestert i USA. Hjemme igjen, ville
han verve seg, men helsen hans var
så nedbrutt etter ”Møllergata Hotell”
som han sa, at han ikke ble aksep-
tert. I stedet takket han ja til et enga-
sjement fra det Norske
Utenriksdepartement for å reise rundt
i Statene og informere om den virke-
lige situasjonen i det okkupert Norge
– Look to Norway! 

I Los Angeles, i det kommunistiske
partis lokaler, ser han en vakker pike
i forsamlingen som til og med kunne
stille intelligente spørsmål. Etter fore-
draget tok han kontakt for å høre om
de ikke kunne spise sammen, han
ville gjerne utdype noen av svarene
sine som ikke hadde vært fyldesgjø-
rende nok… Phyllis’ ville gjerne være
med, om da mor, som var tilstede på
foredraget også kunne få være med.
- De forteller at da de danset sam-
men den første kvelden, var det aldri
spørsmål om de skulle gifte seg, men
bare om når og etter to dager var de
forlovet.

Året etter er de gift, og Ivan tar
opp igjen studiene. Om dagen er han
på universitetet, så drar de begge til
et skipsverft der de laget Liberty
Ships for den Amerikanske krigsmas-
kinen - han som snekker og hun som
tegner på arkitektkontoret – i elleveti-
den drar de hjem, så noen timers
lesning, litt søvn, for så igjen å ta
veien tilbake til universitetet. Dette
pågår i flere år, til han avslutter med
de høyeste utmerkelser.

Han fikk jobb i den norske uten-
rikstjenesten i New York, og Phyllis
ble husmor på ambassadens repre-
sentasjonsbolig – Eidsvold - utenfor
Washington. I løpet av kort tid oppar-
beidet Ivan seg en stor bekjentskaps-
krets i det norske diplomati og i uten-
rikstjenesten.

Barna Nils og Karen ble født, og i
1950 ble Ivan tilbudt et ettårs enga-
sjement ved opplysningstjenesten i
UD i Oslo. Familien flyttet til Norge
for ett år, og da engasjementet var
over, valgte de å bli i Norge.

Nå fulgte en rekke forskjellige job-
ber. I over to år arbeidet han for
Trygve Lie – FNs første generalse-
kretær - samlet og ordnet arkivmate-
rialet hans og forfattet hans trebinds
biografi. Vi kan tenke oss hvilken inn-
sikt han fikk gjennom dét arbeidet.
Sammen med en venn fra New York
dagene grunnla han Norges første
PR-byrå, han var en sentral medar-
beider på filmtoktet med Christian
Radich, da de laget storfilmen
Windjammer, og da den skulle vises i
Danmark, reiste han med og holdt en
innledning slik at filmen kunne kjøres
som dokumentarfilm så man kunne
unngå avgiftene og tjene mer.

Men nå var det nok, Ivan opplevet
å møte veggen: på den ene siden
syntes alt det han og Phyllis hadde
prøvd å legge bak seg da de dro fra
USA å ha innhentet dem – og på den
andre opplevet han å få se skrekken
i sin kompanjongs øyne da han for-
talte om sin epilepsi, for å forklare
hvorfor han hadde dager da han ikke
var helt på topp. Ivan sa opp der og
da, kom hjem og fortalte at nå sto
han der, uten arbeid, og at hans
innerste drøm alltid hadde vært det å
bli snekker. Og Phyllis stod parat,
som hun alltid hadde gjort i deres tid
sammen og sa: ”Gjør det, Ivan. Gjør
dét som du vil!”

Forts. side 30
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Og slik ble det til at Ivan, 42 år
gammel, gikk i lære som møbelsnek-
ker – med lærlinglønn – og med to
tenåringer hjemme.

Phyllis hadde hele sitt liv hatt en
dragning mot det åndelige. Hennes
mor var antroposof, hun hadde hele
tiden fått med seg spørsmål omkring
det oversanselige, og hadde selv
evner som barn. Hun forteller hvor-
dan hun lekte med alvene i buskene
og blant blomstene – de var hennes
venner – og det var en selvfølgelig-
het for henne at det finnes en tilvæ-
relse ut over det som det vanlige øye
kan se og oppleve. Ivan på sin side,
selv om han i forbindelse med sin
sykdom, flere år tidligere, hadde hatt
en sterk nær-døden opplevelse,
kunne aldri imøtekomme henne på
dette området når hun bragte slike
ting på bane. Det gjorde at deres
ekteskap ikke var av de letteste, selv
om vi barn aldri opplevet dette.

Ivans interesser gikk utover, så
som Phyllis’ gikk innover; men nå
med snekkerarbeidet beveget Ivan
seg inn i nye områder så også Phyllis
som hadde begynt som lærer på
Hestafivel helsepedagogiske skole på
Smestad. Slik ble det til at Ivan lot
seg overtale til, først, å være med på
et antroposofisk sommerstevne i
Järna sommeren 1964, og så året
etter å bli med på et besøk til
Camphillsteder i England og
Skottland. Her møtte han Landsbyen
for første gang: Botton, et samfunn
bygget opp rundt og med det psykisk
utviklingshemmete voksne mennes-

ket, med verksteder og et rikt kulturliv
– og han fikk også treffe og snakke
med Karl König. Her var det at Ivan,
etter bare noen få dager, kunne for-
nemme at ”her ligger det noe bak!
Hva er det som dere ikke forteller
meg om? Hva kan det være som gjør
at så mange ulike mennesker kan
fungere sammen på en slik strålende
måte, og at dette utrolige stedet har
kunnet vokse frem?” Så viser det seg
at Ivan hadde smuglest Steiner; den
ene boken etter den andre hadde han
lest og lagt til side, inntil han kom til
”Kjernepunktene”. I tregreningen fant
han tanker som harmonerte med dem
han selv tumlet med. I Botton fikk han
så en bekreftelse på at denne Steiner
visste hva han snakket om helt inn i
det praktiske, her kunne han se og
erfare et slikt samfunn.

Slik ble det til at da Vidaråsen
Landsby ble grunnlagt pinsen 1966,
så var Ivan med som en av de fire
grunnleggerne.

Ivan forteller hvordan han opplev-
de at den lange, kostbare og høyt
spesialiserte utdannelsen ikke var
verdt noe her i Norge, og egentlig
ikke var ham til noen nytte. Men vi
som sto omkring ham kan nå se
hvordan den kunnskap og de ferdig-
hetene som han hadde kunnet opp-
arbeide seg i de så mange og for-
skjellige områder som han hadde
beveget seg, nettopp var de verktøy
som han senere skulle trenge da han
og Phyllis sammen med Trygve
Thornes og Margit Engel startet
Vidaråsen.

Ivans møte med det handikappede
mennesket åpnet noe i hans egen
sjel; noe som i hele resten av hans
liv ville være et sterkt innslag. Han
hadde en utrolig empati for dem som
vi kaller Landsbyboerne, og han var
deres store venn og forkjemper.

Ivan og Phyllis ble på Vidaråsen til
1972. Da flyttet de til Sandefjord for å
opprette Norges kanskje første bofel-
lesskap for utviklingshemmede, ute i
det ”åpne” samfunn. I Stensveien
bodde de, og Ivan skaffet arbeid til
alle beboerne innenfor det vanlige
arbeidstilbud som da fantes der i
byen.

Etter et par år ble de bedt om å
komme til Hogganvik i Rogaland,
under den vanskelige oppstartingen
der, og hjelpe til for å få en god for-
bindelse til nabolag og myndigheter.
Dette var et hardt og møysommelig
arbeid, der alle hans diplomatiske
evner ble kalt fram.

Noen år senere blir de kalt videre
til Solborg på Ringerike der de
ønsket at noen eldre og erfarne
”Camphillere” skulle komme for å
hjelpe til for å bære kulturlivet, offer-
handlingen, men også for å lede
snekkerverkstedet med ungdom-
mene som da kom til Solborg. Her
har Phyllis og Ivan levet de siste 23
år.

Men også herifra hadde de nye
impulser. De var med på oppbygging-
en av et sted i Island, bodde der et
helt år og ga av sine krefter og impul-
ser. Senere, da det ble et landsbypro-
sjekt i Polen, engasjerte de seg sterkt
der, og reiste ned mange ganger i
året. De bodde også der ett år.

Vi kan vel si om Ivan at han nok
var den yngste av oss alle! 

Da han for snart to år siden var på
sykehuset for å ”få den siste dom-
men”, som han sa, tok han seg tre
dagers permisjon, reiste til Oslo og
deltok på det store internasjonale
ATACK-møtet som ble holdt i Folkets
Hus. Han kom tilbake full av begeist-
ring: ”Der møter vi de menneskene
som vil noe i Tiden. Det er der
antroposofene må være til stede. Der
er de som vi er sjelelig forbundet
med.” Det var den samme gløden
som også brant da han året før fikk
trommet sammen en stor flokk fra
Solborg, og med sin krykke marsjerte
under banneret ”Rudolf Steiner kjem-
pet for Tregreningen” i det store
demonstrasjonstoget mot verdens-

Ivan sammen med Margit Engel og Phyllis.

    



banken og globalisering. Ivan var
fremtidsrettet, engasjert i den videre
utvikling, og ikke fastlåst i gamle dog-
mer og rustne sannheter.

Selv i en alder av 85 år, hadde
han evnen til å se potensialet i hver
og en av dem han møtte. Han hadde
evnen til å gi deg opplevelsen av at
den du var, det var noe viktig, noe
verdifullt, uansett hvilken stilling du
hadde, om du var en viktig person i
samfunnet, eller om du var liten og
beskjeden. Ivan hadde også evnen
til, slik som da han hadde fått et glimt
av hva Rudolf Steiners tregrenings-
tanke virkelig gikk ut på, å holde fast
på dette glimtet hele livet ut. Den
samme trofastheten hadde han også
overfor det individuelle mennesket.
Hadde han en gang sett deg, så bar
han deg i sitt vesen og holdt kontakt
over år og store geografiske avstan-
der. Han hadde den lange viljen:
utholdenheten til å gå veien helt ut,
selv om den var full av torner, hin-
dringer og formørkelse. Han mistet
aldri troen på viktigheten av det
arbeidet som han hadde trådt inn i.
Ivan var en som aldri lot idealene
miste sin glans.

Den kontaktflate som han hadde til
så mange mennesker omkring i hele
verden, viste seg egentlig bare det
siste året. Da vi gikk igjennom hans
skrivebord fant vi en tykk bunke med
brev. På omslaget sto: Brevveksling
ved sykeleiet. I kalenderen hans
kunne vi se der han daglig hadde
notert ned hvem som hadde besøkt
ham, skrevet eller telefonert. Hver
eneste dag var det en liste på ti tolv
navn.

Den nærheten som oppstod
omkring Ivan det siste året, den ble til
å ta og føle på de siste dagene før
han gikk bort. Han kunne dele med
oss hvordan han opplevet seg som å
være i to verdener. Han kunne
beskrive hvordan han - når vi tenkte
at han sov - samtidig som han var et
”annet” sted kunne høre våre stem-
mer, og så kunne ”komme tilbake” og
komme med helt relevante kommen-
terer til det vi hadde snakket om. Den
våkenheten, forventningen og forbe-
redtheten som han viste de siste
dagene, vil stå som et skinnende
bilde for oss som sto rundt ham, og
vi takker ham for hans sterke virke
her med oss i jordelivet.

Bilder fra Maja Schelski
Maja er nettopp ferdig med den treårige utdannelsen i Helse Pedagogikk
og Sosial Terapi. Hun hadde en samtale med Jan Bang om dette i forrige
utgave av Landsbyliv. Hennes avsluttende års oppgave besto i å ta bilder
av livet i landsbyene. Her og på side 21 og 22 viser vi noen av disse.
Prosjektet finansieres med støtte fra EU.
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Vallersund gård. Fra hospital for
spedalske til landsby for uvanlige
mennesker
Per Øverland, forlag 90936,
Trondheim 2004
Tidligere i år utga Per Øverland en
over 100-siders bok med tittelen
”Vallersund gård. Fra hospital for spe-
dalske til landsby for uvanlige men-
nesker.”

Per Øverland vil være kjent for
mange av Landsbylivs lesere gjennom
sitt medlemskap i Representantskapet
og som styreleder på Vallersund. Med
sin bakgrunn som professor har han
alle de nødvendige egenskaper for å
foreta en grundig og objektiv gjennom-
gang av et både vanskelig tilgjengelig
og omfattende historisk materiale.

La det være sagt med en gang:
Boken om Vallersund er levende for-
talt, informativ og nyttig.

Boken består av to hoveddeler:
Etter noen innledende bemerkninger
som fører gårdshistorikken frem til
1762 følger bokens første hoveddel
som omfatter familien Normann og
dens tid på Vallersund. Bokens
annen del begynner i 1983, da
Landsbystiftelsen overtok Vallersund.

Vi følger i del I familien Normann
gjennom ikke mindre enn seks gene-
rasjoner og følger utviklingen av
Vallersund Gård gjennom stadier
som handelssted, hospital for spedal-
ske, gjestgiveri og poståpneri.

Vi får en beskrivelse av hva de
enkelte generasjoner i familien
Normann ytet, hvordan bygnings-
massen utviklet seg, og Per Øverland
byr også på interessant, generelt kul-
turhistorisk stoff vedrørende Hans
Nilsen Hauges opphold på Valler-
sund. Vallersunds betydning i moder-
ne litteratur trekkes inn gjennom
spørsmål om Knut Hamsuns modell-
bruk fra Trøndelagskysten og to kri-
minalromaner som bruker Vallersund
som ramme for intrigen.

Familien Normanns eiertid toner ut
med Randi Normann Waages eiertid
fra 1962 til 1983 og Øverland rede-
gjør for hennes pietetsfulle omsorg
for stedet og bakgrunnen for hvorfor
hun ønsket Landsbystiftelsen som
etterfølger.

Del II er – som nevnt ovenfor –
viet de siste 20 år. Øverland gir her
generelle opplysninger om Landsby-
stiftelsens bakgrunn, idégrunnlag,
organisasjon og driftsmåte. Videre er
det en fyldig presentasjon av sentrale
medarbeidere i de siste 20 årene.

Viktig er også den fyldige presen-
tasjonen av den betydelige lokale
skepsis som Landsbystiftelsen møtte
tidlig på 1980-tallet – en skepsis som
man nok må ha en viss forståelse for,
men som i ettertid har vist seg full-
stendig ubegrunnet. Selv sentrale
skeptikere for 20 år siden innrømmer
i dag at deres historiske motstand
var basert på misforståelser og
berømmer Landsbystiftelsen for de
verdifulle tilskudd Vallersund har gitt
lokalmiljøet.

Vi får en oversikt over utbyggingen
av Vallersund som har funnet sted
gjennom nye verksteder og et yrende
kulturliv. Vi får nærmere opplysninger
om landsbyliv og gårdsdrift og viktige
og banebrytende miljøtiltak som vind-
mølle-bygging og vannpumpe. Det
gis et vell av interessante detaljopp-
lysninger om viktige enkeltpersoner
og fremskritt og tilbakeslag.

Et spesielt trekk ved Vallersunds
senere historie er det steinerskoleini-
tiativet som hadde sine røtter i
Landsbyen – en steinerskole som
ubetinget har vist seg å ha livets rett.

Per Øverland fortjener stor honnør
for det tidkrevende og vanskelige
arbeid han har stått overfor ved å
skrive om Vallersunds historie. Han
skriver i forordet at det nåværende
trykk representerer en ren tekstutga-
ve, men at det er planer om å utvide

boken med det store omfang av foto-
grafier som finnes på gården.

Vi kan bare med forventning se
frem til en ny og utvidet illustrert
utgave. I tillegg er det grunn for å
etterlyse tilsvarende initiativ for
Landsbystiftelsens øvrige steder. Det
er viktig å ha kunnskap om sine his-
toriske røtter både for så vidt gjelder
tiden før Landsbystiftelsen overtok,
og – særlig – hva som har skjedd
siden de første pionerene begynte å
arbeide.

Det er kanskje særlig Hogganvik
som peker seg ut når det gjelder et
tilsvarende initiativ, fordi Hogganvik
nok i større grad enn de øvrige ste-
der har en lengre og mer markant
historikk, som det er all grunn til å
minne om.

Vi gratulerer Per Øverland med en
velskrevet og informativ fremstilling
av Vallersund gård og takker for et
meget interessant kulturhistorisk
bidrag om en institusjon som repre-
senterer noe helt spesielt.

Cato Schiøtz

The Builders 
of Camphill

The Builders of Camphill
Ed. Friedwart Bock. Floris Books,
Skottland 2004
Hvem kan tvile på at en liten 
gruppe mennesker kan forandre ver-
den? Jesus med sine tolv er sikkert
kjent for oss alle, og står som et
levende eksempel. Det har nok noe å
gjøre med å ’gå med strømmen’ av
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tidsånden. I Goethes eventyr er det
en fin replikk da mannen med lam-
pen sier at ”En enkelt kan ikke hjel-
pe, men den som forbinder seg med
mange i det rette øyeblikk, kan.”

Her er en bok som illustrerer dette
på en fin måte, et eksempel som står
oss nært. I 30 årene i Wien oppsto
det en ungdomsgruppe som eksister-
te ett par år, da kom Hitler og det var
klart de måtte komme seg unna.
Flesteparten var jøder, og alle var 
tenkende mennesker med en sterk
moral. Som de gamle ridderordene,
måtte disse også gjennom en innvi-
else. De måtte flykte, de mistet nesten
alt de hadde og eide, flere mistet
store deler av sine familier og venne-
kretser, de måtte finne ett nytt land,
lære ett nytt språk, skape en ny kultur.

Og det var det de gjorde. De skapte
den kulturen vi lever i her på Camphill
bygda.

For en spennende bok! Vi er jo
ofte vant til å lese biografier, men
som oftest dreier dette seg om en
individ av gangen. Her får vi en hel
knippe, elleve personer beskrevet av
forskjellige forfattere. Det jeg oppda-
get mens jeg leste boken var at den
dreier seg om en ny ånd, noe som
de skapte seg imellom, noe som jeg
lever med i det daglige. Camphill
ånden. Fellesskapets ånd er jo noe
som vi skaper i den plassen mellom
oss, den vokser i midten av vår krets.
Og det oppstår fordi ulike mennesker
arbeider sammen, hver bidrar sin del.

Jeg ble helt fengslet av Maria
Korachs turbulente liv, for en drama!
Jeg vil anbefale enhver som er enga-
sjert i vårt landsbyliv å lese Peter
Roths kapittel, særlig der det behand-
ler stiftelsen av Botton Village. Karl
Kønig er det sikkert mange som kjen-
ner, men hvor mange av oss kjenner
til Tilla, og hennes vanskeligheter
med Karl Kønig de siste tiårer av
deres liv? Og så er det jo fornøyelig å
lese om Anke, fotomodellen fra Wien
som ble husmor i Camphill.

Til sist ble det som alle gode bio-
grafier, en anledning til en liten skue
inn i ens eget liv. Hva har jeg gjort?
Hva kan jeg gjøre? Hvordan er det
mitt liv forbinder seg med andre, og
hvordan kan jeg bidra til de krefter
som vokser, konkretiserer de positive
åndelige impulser i vår tid?

Jan Bang

Mennesket, makten og markedet

Peter Normann Waage, Pax forlag,
Oslo 20021

Dette er en bok som vil få oss i Camp-
hill Norge til å tenke oss om. Hva er
det vi driver med? Jeg leste den og ble
dypt deprimert og sterkt inspirert.

Tregreningstanken oppsto, som 
vi kan lese mye om her i dette bladet,
hos Rudolf Steiner mot slutten av den
første verdenskrig. Petter Normann
Waage har forsket seg gjennom tre-
greningens historie siden, og han
beskriver hvordan denne tanken har
blitt tatt opp på ulike steder i verden.
I dag er den blitt helt aktuell, og er en
impuls som gir oss en mulighet til å
åpne opp positive løsninger til de 
konfliktene som har oppstått etter 
11. september 2001, og motsetning-
ene mellom globaliseringskreftene og
motstanderne av den.

Ikke bare det, men Waage går
dypt inn i de tre grenene og skriver
lange kapitler om Åndslivet, Rettslivet
og Næringslivet. Disse tre har et
komplisert forhold, og hans bilde at
de er som ”form, farge og utstrekning
ved en gjenstand” står for meg som
den klareste lignelse jeg har sett. For
oss som er opptatt av tregreningen,
er dette et verdifullt bidrag til en for-
ståelse av hva det er vi driver med.

Hvorfor ble jeg da deprimert? Jeg
leste nøye gjennom de delene som
viser til praktiske tiltak av tregrening-
en og fant ikke Camphill eller Karl
Kønig en eneste gang.

Steinerskolene er der som et
eksempel på å sette tregreningen ut i
livet. Cultura Bank får sitt korte
avsnitt. Sekem i Egypt blir nevnt og
Nicanor Perlas får en lang hyllest,
både hans initiativer i Fillipinene og
hans tanker i ”Shaping Globalisation”.
Jeg trodde at vi i Camphill også var et
eksempel på å sette tregreningen ut i
livet. Jeg har lest grundig gjennom
flere bøker, artikler og foredrag der
Kønig har inspirert meg med sine
tanker om tregreningen og våre
landsbyer. Waage vet jo om oss, men
unnlater å nevne Camphill i det hele
tatt. Er det kanskje fordi vi ikke har
fremstått klart nok, er vi kanskje ikke
synlig nok i den norske synlige nok i
den norske samfunnsdebatten? Er vi
blitt glemt? Er landsbyene så uover-
skuelige at det er vanskelig å over-
skue hvordan tregreningen virker
der? Eller er det rett og slett slik at
tregreningen ikke lever sterkt nok i
landsbyene?

Inspirert? Ja, jeg ble sterkt inspi-
rert! Det vi driver med ER viktig! Når
vi prøver å skape og gjenskape våre
landsbysamfunn, er ikke tregreningen
bare en fiks ide, eller en rar tanke,
det er en samfunnsanalyse som kan
ha en stor betydning i vår verden i
dag. Når vi snakker om dette på et
medarbeidermøte, drøfter det rundt
bordet når vi spiser, eller tar det opp
på en Bibelaften, skaper vi en måte å
se samfunnet på som kan løse de
forferdelige konflikter som vi leser om
i avisene. En dypere forståelse av
denne måten å se samfunnet på er
det vi trenger i dag, og noe vi kan
bidra med mens vi bygger våre
landsbyer.

Dette er en bok jeg vil varmt anbe-
fale alle medarbeidere å lese. Ta det
opp som studiemateriale. Bruk
Waages eksempler og bilder når
dere viser folk rundt.

For et par år siden bar Ivan
Jacobsen en fane i Oslo hvor det sto
at i 1919 kjempet Rudolf Steiner for
tregreningen. Jeg håper vi kjemper
videre i 2004!

Jan Bang
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Solborg Landsby trenger 
en skogsarbeider

Vi søker en yrkesutdannet skogsarbeider for skogen vår.
Vi har 525 daa med skog som strekker seg opp bak lands-
byen. Vi ligger vestvendt og har fin utsikt over til Norefjell og
når været er fint, helt til Gaustatoppen. Skogen er innfalls-
port til Nordmarka med sine vann, elver og skiløyper. Vi har
omtrent 30% moden skog og 60% ungskog som trenger
pleie. Vi hugger både til ved og til byggematerialer. Skogen
er også en arbeidsplass for fire av landsbyboerne på stedet.

Solborg er et bo- og arbeids fellesskap inspirert av Rudolf
Steiners antroposofi. Vi bestreber oss på å utvikle et sam-
funn der et aktivt kulturliv med høytidsfeiringer og lignende
går hånd i hånd med et produktivt arbeidsliv, og det legges
stor vekt på et sosialt samvirke i alle sammenhenger.

Landsbyen består av en biodynamisk gård, store grønn-
sakhager, et bakeri, en vevstue og skogen. Vi har et større
hus i nærmeste tettsted, Jevnaker, med butikklokaler. I lands-
byen har vi et kurssenter og pensjonat. Solborg er i nærheten
av Hønefoss, en time fra Oslo, på kanten av Nordmarka.
Innenfor landsbyen har vi en Steinerskole med ca. 100 elever.

De fleste her i landsbyen bor i store familiehus, medarbei-
dere og landsbyboere. Vi deler våre liv og måltider, våre
stuer og bad. Hvert hus har sitt eget budsjett og er mer eller
mindre selvstyrt av et par ansvarlige medarbeidere. Det er
også medarbeiderfamilier som bor for seg selv, noen i hus
eiet av landsbyen, andre i sine egne hus. Arbeid dreier seg
ikke om penger, men betraktes som noe vi gir frivillig innen-
for fellesskapet.

Hendvendelse: Solborg, 3520 Jevnaker.
Tel: + 47 32 13 24 80 Fax: + 47 32 13 20 20 
Epost: solborg@camphill.no

FJØSRØKTER: Vallersund Gård,
en Camphill-landsby, ytterst på
Trøndelagskysten, søker en
ansvarlig fjøsrøker som er glad i å
arbeide med dyr og mennesker.
Foruten stell av dyrene; kuene, en
hest, et esel, to griser, en saue-
flokk, noen høner og ender,
består oppgaven i veiledning av
omsorgstrengende, som også
arbeider på gården, sammen med
3 andre medarbeidere.

BAKER: Oppgave består i å for-
sørge landsbyen med brød, vei-
lede omsorgstrengende som også
arbeider i bakeriet og å drive en
beskjeden salgsvirksomhet.

SNEKKER: Oppgaven som
består hovedsakelig i vedlikehold
av de gamle fredede bygningene
på Vallersund Gård.

Ta kontakt med:
Dag Balavoine.
VALLERSUND GÅRD, 7167 Vallersund
dag.balavoine@camphill.no 
tlf. 996 08 810 eller 72 52 77 40. Se også www.camphill.no
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”Det Økologiske Hus”, fredag 5. til søndag 7. november

Å leke, er å bruke seg selv på alle nivåer. Kreativiteten, fantasien, gleden og samværet mellem mennesker blir i
leken noe positivt og fruktbart. Når det arbeides pedagogisk med ”LEKEN” som redskap, så arbeides det bevisst
med å stimulere det enkelte menneskes selverkennelse, og dermed en stegret egenverdi og mulighed for vekst.

”LEK” inneholder så mange forskjellige elementer og disipliner, at det kan være utfordring for alle, og alle 
aldersgrupper; barn, voksne, dyktige og mindre dyktige, velfungerende og mindre velfungerende.

Det arbeides med disiplin i utholdenhet og evne til å samarbeide. Det arbeides seriøst mot noe som den enkelte
deltager kan være stolt av, og som kan vises frem til andre.

Kurset inneholder:
Oppvarmingsleker, sangleker, gamle leke, konkuranser, barne leker, og et leke-eksperimentarium hvor vi sammen
skal oppfinne helt nye leker som vi prøver ut på kurset. Vi vil også arbeide med emnet: Hvordan blir man en god
igangsetter av leker.

Kurset er spesielt velegnet for pedagoger, lærere og andre, som ønsker en bakgrunnsviden i, og praktisk 
erfaring av ”Å LEKE”, med henblikk på vidreformidling til andre målgrupper.

Underviser: Jan Benjamin Olsen, har mange års erfaring i formidling av kreative kurs for voksne.

Forslag til selve kurstidspunkt kan være: Fredag den 5. nov kl. 18.00 – 21.00
Lørdag den 6. nov kl. 09.00 – 16.00 Søndag den 7. nov kl. 10.00 – 15.00 (i alt 15 timer) 

Påmelding: Rotvoll allé 1, 7053 Ranheim Telefon 73 84 76 00 – innen 15 oktober 2004
Pris for kurset er kr. 1.500,- + overnatting (enkelt servering under kurset er inkludert)
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Introduksjonskurs
For praktikanter i Camphill-landsbyene og 
i de sosialterapeutiske institusjonene i Norge
2004 – 2005

ALLE nye praktikanter som er ankommet til lands-
byene er invitert til 3 helgeseminarer (fra torsdag
18.00 til søndag 13.00), i løpet av året. Detaljerte
program følger senere.

Den første samling 4.-7. november 2004
”Det uperfekte menneske”
Camphill landsbyenes opprinnelse og mål.
Det blir korsang og leik.
KURSSTED: Brobyggerskolen, Solborg

Den andre samling 3.-6. mars 2005
”Motstand og samarbeid i møte 
med naturkreftene”
I denne uken vil vi være på Soleggen, på fjellet 
i Jotunheimen. Vi vil lære å gå på ski og 
mestre livet i fjellet.
KURSSTED: Soleggen i Jotunheimen

Den tredje samling 2.-5. Juni 2005
”Det sivile samfunn”
I denne samlingen vil vi møte vår tids store 
utfordringer og yrkeslivets mange muligheter.
KURSSTED: Vidaråsen

Det vil bli forelesninger, kunstneriske øvelser, 
gruppearbeid og sosialt samvær. Oversettelse til
tysk og engelsk, og hvis behov arbeidsgrupper i
disse språk.

Et mer detaljert program sendes ut til de 
interesserte før hver av samlingene.

Påmelding:
Skriftlig til Adrian Bowden på Solborg 
innen 15. oktober 2004; på faks 32 13 20 20 
eller e-post solborg@camphill.no

Bjørn Kozempel. Jenny Nelson og Liv Glock.
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camphill – norgeskalender 2004

OKTOBER
Fredag 1. – lørdag 2.
Åpent møte om vedtektsendringer 
for Stiftelsen, Solborg

Søndag 3. – fredag 8.
Første blokkuke i den treårige grunn-
utdannelsen, Vidaråsen

Torsdag 7. – lørdag 9.
Veiledersamling for den treårige
utdannelsen, Vidaråsen

Onsdag 13. – søndag 17.
Konferanse om helsepedagogikk og
sosialterapi, Goetheanum - Dornach 

Onsdag 13. – søndag 17.
Collegemøte om landsbyforedragene,
Hogganvik

Torsdag 21. – søndag 24.
Camphill nordiske region møtes,
Staffansgården

Mandag 25. – fredag 29.
Biografiuke for landsbyboere,
Brobyggerskolen, Solborg

Fredag 29. – søndag 31.
Mellomstedsretrett, Vidaråsen

NOVEMBER
Torsdag 4. – søndag 7.
Introduksjonskurs nr. 1 for unge med-
arbeidere, Brobyggerskolen, Solborg

Fredag 5. – søndag 7.
Det Lekende mennesket, Rotvoll, 
det Økologiske Hus

Onsdag 10. – søndag 14.
Nordiske Forbund for helsepeda-
gogikk og sosialt terapi, Helsinki

Onsdag 10. – søndag 14.
Hogganvikstevne 

Fredag 12.
Åpningen av Häggatorp som ny
Camphill-landsby i Sverige 

Torsdag 18. – søndag 21.
Representantskapsmøte på
Jøssåsen/Kristoffertunet

Fredag 19. – søndag 21.
”A whole Community approach for
empowerment, inti-macy, relations-
chips, sexuality and preventing
abuse” med Julia Wolfson – Grobunn 

DESEMBER
Fredag 10. – mandag 13.
Lucia møte, forberedelser til
Midtsommermøte, Järna

JANUAR (2005)

Søndag 16. – fredag 21.
Andre Blokkuke i den treårige 
grunnutdannelsen, Bergen

Tirsdag 18. – fredag 21.
Landsbyskolen årsmøte - Solborg

Fredag 14. – lørdag 15.
Veiledersamling for den treårige
grunnutdannelsen, Bergen

Torsdag 27. – søndag 30.
Camphill Movementgroup besøker
Vallersund Gård 

Mandag 31 januar. – fredag 4. febr.
Kokekurs for landsbyboere og medar-
beidere, Brobyggerskolen, Solborg

FEBRUAR
Mandag 28. februar– fredag 4. mars
Karl Kønig Seminar for
Landsbyboere, Solborg

MARS
Torsdag 3. – Søndag 6.
Introduksjonskurs nr. 2 på Soleggen

Mandag 28. mars – fredag 1. april
Tredje blokkuke i den treårige 
grunnutdannelsen, Vallersund

Torsdag 31. mars – lørdag 2. april
Veiledersamling for den treårige
utdannelsen, Vallersund 

APRIL
Mandag 4. – fredag 8.
Eventyr Festival, Solborg

Torsdag 7. – fredag 8.
Fagdag og årsmøte i Norsk Forbund
for helsepedagogikk og Sosialterapi,
Grobunn

Mandag 25. – fredag 29.
Ungdomstreff. Helsepedagogiske
Skoler Oslo, Hedmark, Grobunn,
Solborg

Onsdag 27. – fredag 29.
Building Community Together, 
internasjonal Camphill-konferanse 
for medarbeidere og landsbyboere,
New Lanark, Scotland.

MAI
Onsdag 4. – søndag 8.
Maidagene, Järna

Fredag 27. – søndag 29.
Representantskapsmøte, Vidaråsen

Mandag 30. – 31.
Landsbymedarbeiderseminar 

JUNI
Torsdag 2. – 5.
Introduksjonskurs nr. 3, Vidaråsen

Midtsommer Treff, Järna

For oppdatering og 
endringer ta kontakt med:
JAN BANG, vanlig post:
Solborg, 3520 Jevnaker
Tlf. hjemme: 32 13 30 51
Tlf. kontor: 32 13 34 56
Mobiltelefon: 48 12 96 53
Fax: 32 13 20 20.
Epost: landsbyliv@start.no
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Som barn var jeg fanget
i fantasiens blomstrende garn.

Ja det var et paradis der ingen ting hadde en pris.
Ja sånn var det da jeg var barn.

Nå har jeg våknet til virkelighetens lys.
Til en verden der alt har en pris.

Rundt meg ser jeg folk som har jobbet og slitt.
Mens jeg ennå jakter etter noe som en gang var mitt.

Som liten ante jeg intet om penger og slik.
Jeg vil bare leve uten bekymring et øyeblikk.

Så si meg om du vet.
Hva er det man kaller virkelighet?

JOHANNES GOLIS
Vallersund Gård

VirkelighetVirkelighet
Som barn var jeg fanget

i fantasiens blomstrende garn.
Ja det var et paradis der ingen ting hadde en pris.

Ja sånn var det da jeg var barn.
Nå har jeg våknet til virkelighetens lys.

Til en verden der alt har en pris.

Rundt meg ser jeg folk som har jobbet og slitt.
Mens jeg ennå jakter etter noe som en gang var mitt.

Som liten ante jeg intet om penger og slik.
Jeg vil bare leve uten bekymring et øyeblikk.

Så si meg om du vet.
Hva er det man kaller virkelighet?

JOHANNES GOLIS
Vallersund Gård

      


