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

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

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

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

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

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

Camphill er landsdekkende og eies av
Camphill landsbystiftelse som driver 6
landsbyer i Norge; 3 i Trøndelag, 1 på
Vestlandet og 2 på Østlandet.

Er du interessert? Ta kontakt:
Camphill landsbystiftelse
v/Bokverkstedet,
Reidar Jensensgate 10, 
7550 Hommelvik
Telefon 73 97 84 60
Epost: landsbystiftelsen@camphill.no

www.camphill.no
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Les mer om utdannelsen her www.rshoyskolen.no/sp 
Rudolf Steinerhøyskolen, Prof. Dahls gate 30, 0260 Oslo Norway, tlf: +47 22 54 05 90, e-post: adm@rshoyskolen.no

Bachelorgrad i sosialpedagogikk - 4-årig deltidsutdanning

Det finnes 10 sosialterapeutiske institusjoner i Norge 
som gir bo-, arbeids- og kulturtilbud til mennesker med 
spesielle behov. 32 steinerskoler har et omfattende tilbud 
til barn med ulike lærevansker og sosiale utfordringer, og 
fire av skolene tilbyr et særskilt tilrettelagt læringsmiljø 
for elever med spesielle behov.

Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse 
eller tilsvarende realkompetanse. Det forutsettes at 
studenten har en arbeidstilknytning i studietiden ved 
godkjent arbeids- og praksissted. I studiet inngår 20 uker 
tilrettelagt og veiledet praksis, hvorav 12 uker på en an-
nen institusjon enn der man arbeider. Praksis kan også 
tas i utlandet.

Studiet i sosialpedagogikk starter høsten 2012 på Rudolf 
Steinerhøyskolen i Oslo. Studiet gir en bachelorgrad i 
sosialfaglig arbeid basert på steinerpedagogiske 
metoder. 

Utdanningen kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i sosial-
terapeutiske virksomheter samt kompetanse for sosial-
pedagogisk arbeid i steinerskolene. 

Sosialpedagogens arbeidsoppgaver spenner over et 
vidt felt fra ledelse av fritidshjem og opplæring av elever 
som trenger et praktisk-sosialt undervisningsalternativ, til 
arbeid med voksne innenfor sosialterapeutiske 
virksomheter.

Nytt studium på RSH
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Leder
Velkommen til den 30. utgave av Landsbyliv! Som dere sikkert 
allerede har lagt merke til, har bladet forandret utseende, noe 
som er en naturlig følge av at bladet nå formelt har gått over til 
å være en del av Sosialterapeutisk Forbund. Dette er en 
forening som har som medlemmer både helsepedagogiske 
skoler, hele Camphill Landsbystiftelse med sine 6 steder, og en 
rekke antroposofiske omsorgsvirksomheter. 

Men innholdet av Landsbyliv skal ikke ha forandret seg så mye. 
Vi begynner som vanlig med en rekke nyheter, og har gleden 
av å oppleve at det utvikler seg flere aktive skrivegrupper, og 
mange enkeltindivider, som bidrar med innlegg. Vi møter 
mennesker og vi gir våre lesere noen glimt fra verden. Vi har 
som vanlig flere kronikker og følger med samfunnsdebatten om 
borettigheter og abortering av såkalte ”uønskede” barn. 

I denne utgaven fokuserer vi på «Kunsten å skape et hjem», 
og tilbyr dere noen tankevekkende innlegg, blant annet en 
oppfordring til å si bordbønn før måltider for de som ikke gjør 
dette regelmessig. 

Vi har som vanlig våre faste spalter, Skoleringsveien, denne 
gang skrevet av Frode Barkved, Eurytmi, Landbruksliv, Kunst 
på Stedene, og Broder Dyr. I tillegg har vi to nye, en om 
«Økonomi», hvor vi i denne utgaven gjengir et kort utdrag fra 
Christian Egges bok «Levende Økonomi». Den andre er en ny 
føljetong, historien om Måken Jonathan, gjenfortalt av Borgny 
Berglund. I denne utgaven finner dere den 4. utgaven av Fag-
bilaget, denne gangen mot slutten av bladet. 

Redaktørgruppen har blitt fornyet og forsterket. Hovedredaktør 
er fortsatt Jan Bang og i fjor høst kom så Rigmor Skålholt med. 
I begynnelsen av 2012 ble vi forsterket med to nye medlemmer: 
Elisabeth Husebø, som fortsatt står for kvalitetssikret korrektur-
lesing, og allerede bidrar med mange gode forslag, og Sissel 
Jenseth fra Dialogos, som har overtatt mye av det organisa-
toriske. Vi setter stor pris på hennes profesjonalitet og store 
kontaktnettverk i det antroposofiske miljøet. 

Vi ønsker alle våre lesere en god vår og hyggelig Påske, og tar 
gjerne imot tilbakemeldinger om hvordan dere opplever 
Landsbyliv i sin nye drakt! 

Tidsskrift for sosialterapautisk arbeid i Norge

Landsbyliv er et forum for mennesker som 
lever, arbeider og er engasjert i sosial-
terapeutisk arbeid i Norge. Tidsskriftet vil 
være «et vindu til verden». Det skal berike 
miljø, kommunikasjon og livskvalitet. Bladet 
kommer ut fire ganger i året.

Redaksjonsgruppe:
Jan Bang (redaktør), Rigmor Skålholt (faglig 
redaktør), Elisabeth Husebø og Sissel Jenseth.

De holdninger og synspunkter som er trykket i 
artikler i Landsbyliv er uttrykk for forfatternes 
egne tanker og holdninger og ikke nødvendigvis 
redaksjonens synspunkter.

Produksjon:
Ansvarlig for produksjon av Landsbyliv er 
Dialogos medie- og ressurssenter
Kontakt: Sissel Jenseth, sissel@dialogos.no
Layout: Kaja Jenseth 
Trykkeri: 07 Gruppen

Frist for utgavene i 2012:
Sommerutgaven, Landsbyliv 31: 8. mai
Høstutgaven, Landsbyliv 32: 14. august
Juleutgaven, Landsbyliv 33: 6. november

Kontakt: Jan Bang
Telefon: 481 29 653
Adresse: Landsbyliv, Solborgveien 21, 
3520 Jevnaker
E-post: landsbyliv@camphill.no 

Alle utgaver av Landsbyliv ligger på 
www.camphill.no
Abonnement kr. 350,- Løssalg kr. 100,-
ISSN 1504-0720

Returadresse:
Landsbyliv, Oscars gt 10, 0352 Oslo
co Dialogos
Henvendelse om abonnement: 
Sissel Jenseth, sissel@dialogos.no
Bankkonto for abonnement: 1254 05 18562 

Forsidefoto: Lone Norderhaug og Wenche 
Monsen på Solborg. Foto: Borgny Berglund.

Tidsskriftet Landsbyliv eies av 
Sosialterapeutisk Forbund www.sosialterapi.no
Org. nr. 990 317 186
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Fagbilag

Sosialterapeutisk Forbund:

Det Sosialterapeutiske Forbundet består av selvstendige 
virksomheter som arbeider for og med barn, ungdommer 
og voksne mennesker med spesielle behov. Til grunn for 
forbundets arbeid ligger det antroposofiske menneskesyn, 
slik det er utformet av Rudolf Steiner.

Medlemmer:
Granly Stiftelse, Østre Toten
Grobunn, Hedemarken
Helgeseter, Bergen
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken 
Ljabruskolen, Oslo
Rostadheimen, Bergen
Verdandi Stiftelse, Bergen 

Camphill Landsbystiftelse i Norge: 
Camphill Rotvoll, Trondheim
Hogganvik Landsby, Rogaland
Jøssåsen Landsby, Sør-Trøndelag
Solborg, Buskerud
Vallersund gård og FRAMskolen, Sør-Trøndelag
Vidaråsen Landsby, Vestfold

Den Sosiale Grunnlov

Velferden i et fellesskap av samarbeidende mennesker blir 
større jo mindre den enkelte selv gjør krav på utbyttet av egen 
innsats, det vil si jo mer han gir av utbyttet til sine medarbei-
dere, og jo mer hans egne behov ikke tilfredsstilles gjennom 
egne ytelser, men gjennom de andres. Alt som motarbeider 
dette prinsippet, må i lengden avle ulykke og nød.

Rudolf Steiner
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Har du hørt om landet
Hvor solen gjemmer seg?
De som bor der
De vet det ikke.
De tror at solen er slik,
Tror at det er slik det skal være,
At solen alltid er skjult
Bak skyer:
Enten et tynt lag,
Slik at strålene kun streifer
Flyktig deres ansikter,
Eller bak høye skyer:
Strålene blir så sterke 
At de må gjemme sine ansikter,
Forskrekket at lyset  
Kan være så sterkt.
Men til daglig
Er solen gjemt bak et tynt lag av grå.

Livet i dette land er ganske greit.
Alle tror dette er livet:
Slik skal det være.
Mange opplever angst, tomhet,
Frykt og mangel på 
Identitet og indre sikkerhet.
Andre har det vondt på forskjellige vis:
Smerte og lidelse
Har mange ansikter,
Kommer til uttrykk på  
Mangfoldig vis.
Atter andre opplever livet kun 
Som grå; 
Dager kommer, dager går
Uten spesiell glede
Uten spesiell sorg

Til egen indre sikkerhet
Og vet at
Gleden den kan vokse frem.
Her snakker de òg litt om
Fortiden,
Fremtiden.

Ja, for det er jo viktig.
Men kun fordi livet er som en elv
Som har sitt opphav
Og sin slutt.
Det er rart i dette landet
For de ny ankomne,
Alt virker på en måte kjent
Men allikevel er det nytt.
Det er nesten som om 
Et teppe har blitt revet vekk
Og øynene ser alt med nye blikk.
Det grå er plutselig borte  
Både på himmelen
Og i deres sjel.
Her kan de, hvis de er blant de heldige,
 Finne hjem.
Det er mye de her må lære:
En annen måte å være.
Etter hvert kan de også kanskje
 Nyte solen, finne gleden
Indre sikkerhet, identitet.
De håper inderlig
At dette ikke er en drøm.
At de får lov å bosette seg her
I dette land
Som er her og nå
Hvor solen skinner daglig
Fra en himmel klar og blå.

Himmelen er grå
Livet likeså.
Men, alle er de enige om
Det er slik livet er 
De vet ikke noe annet
De får livet unna
Så godt de kan.
Noen holder på dagen lang
Er veldig flittig
Får masse gjort.
Andre har funnet 
En annen vei å få tiden til å gå.
Alle, de overlever,
Men leve?
Det er ikke lett å forstå.
De er sjelden her i nuet,
Fortiden og fremtiden
Er det som gjelder,
Fortiden kan de gruble over
Fremtiden: det er noe å se frem til
Kanskje livet blir så mye bedre
Uten smerte, uten sorg
Om en uke, om et år.
Det er et spesielt land
Hvor mange mennesker faktisk bor -
Og solen?
Den har gjemt seg bak det grå.
Noen er så heldig at de får
Utreisetillatelse til landet
Hvor solen lyser usjenert
 Hvor mennesker vet
At livet, det er nå.
Hvor lyset skaper klarhet.
Hvert menneske her
Har funnet frem

Landet hvor solen gjemmer seg
Dikt av Angela Rawcliffe

Fløytespiller. Fra utstillingen “Skulptur i natur” av billedhugger Astrid Dahlsveen på 
Vallersund gård 2009. Foto Sissel Jenseth.
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Tekst: Veronika Schmid
Dikt: Angela Rawcliffe, side 5

Noen ganger skjer det ting i livet som du ikke har 
forutsett eller planlagt, - men som får en avgjørende 
betydning for deg og ditt liv. Et slikt livsforandrende 
møte ble Kåre Landfald og det han kaller for «Zen 
Coaching» for meg. Jeg var så heldig å få bli med på 
kurset hans som ble holdt i regi av Landsbystiftelsen i 
fjor. Fire ganger fire dager møttes ca. 20 medarbeidere 
fra alle landsbyer for å være med på et 
dypdykkingskurs innover, dit hvor vi er det vi alle (mer 
eller mindre bevisst) lengter etter: hele, sanne 
mennesker.

Dette var ikke et kurs med mye kunnskapsformidling. 
Det var en opplevelsesreise inn i sjikt av oss selv som 
vi sjelden våger å begi oss inn i, - og jeg tør å påstå at 
alle som var med på reisen fikk en viktig skatt med seg 
hjem og videre inn i livene våre.

Angela fra Hogganvik var med på den reisen. Hun har 
skrevet et dikt som uttrykker noe vesentlig av det vi 
har opplevd på en utrolig fin måte. Takk for at vi fikk 
tillatelse til å trykke det her! Diktet til Angela kan du 
lese på side 5.

Else Reidun Andersen 60 år!

Tekst og bilde: Solborg skriveverksted

Den 2. november 2011 fikk Jeroen og Ann Mari en sønn som heter 
Liam. Eva er blitt en stolt storesøster. Redaksjonen gratulerer. 

Ann Mari, Jeroen og Eva sammen med Liam.

Else Reidun Andersen 60 år.

Tekst: Gerd Eva Baum Thoresen og 
John Baum. Foto: John Baum

Else Reidun Andersen fylte 60 år 11. 
januar og ble behørig feiret i Ita Wegmans 
hus på Vidaråsen hvor hun har bodd de 
siste årene. 

Så vidt vi kan se har Else Reidun bodd 
lengst på Vidaråsen av alle. Det var på 
fredag 1. november 1968 at den bare 16 år 
gamle Else Reidun flyttet til Vidaråsen fra 
hjemmet på Nøtterøy. Vidaråsen var ennå 
inne i pionértiden, 2½ år etter grunn-
leggelsen. Else Reidun kom inn under 
Phyllis Jacobsens dyktige vinger, og hun 
lærte mange huslige gjøremål. Få kunne 
vaske gulvene så godt som Else Reidun, 
senere ble strykingen et arbeid hun 
trivdes med.  Vi husker godt den gangen 
det var gjester til middagen, og én begynte 
å hjelpe til med oppvasken, helt til Else Reidun protesterte over 
at noen tok arbeidet hennes fra henne. 

Else Reidun var meget engasjert i det 
sosiale liv. Det kan sees i den første 
Vidaråsen-filmen fra 1974, hvor, på 
landsbymøte, Else Reidun holder en 
flammende appell mot baksnakking.

Vi har vært takknemlig for vennskapen 
med Else Reidun, fra tiden da hun trillet 
vår yngste datter rundt på Vidaråsen 
i midten av 1970-årene, og de mange 
ganger vi har møttes og hun har spurt 
etter våre nå voksne barn og deres barn 
igjen.   

Else Reidun elsker å strikke. Gjerne med 
rødt garn. Det trengs intet klarsyn for å se 
at rødt er hennes ynglingsfarge. Egentlig 
passer fargen rødt godt til damen selv. For 
Else Reidun har alltid vært oppriktig, og 
aldri redd for å si sin mening.

Vi gratulerer en av Vidaråsens virkelig pionérer med 
60-årsdagen! 

Kurset som ble 
til en reise

Ny verdensborger 
på Solborg
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Hedda Smith Hald har fylt 70 år
Tekst av Mari Lombnæs og Linn 
Rustand. Foto: Barbara Ljovshin

Hedda bor i en leilighet i hoved-
huset på Grobunn og hjelper til med 
administrative oppgaver. Hedda har 
jobbet innenfor Camphill-
bevegelsen i nesten hele sitt 
yrkesaktive liv, og nå som pensjonist 
flyttet hun altså hit til Grobunn. Før 
hun kom hit jobbet hun seksten år 
som leder for pleie- og omsorgs-
tjenesten i Sør-Fron kommune. Hun 
har ellers bodd flere forskjellige 
steder, både i Norge og i utlandet.

Rosene ble etter innslaget 
overrakt 70-års-jubilanten.

Høydepunkter under Peer for alle 2011

 
Aina Nag

el
l-S

væ
rk

Jeg vet at skuespillerne, men spesielt musikerne, sangerne, 
ressigøren, og de som tar hånd om lyden, at de må være slitne. 
Hver dag fra 9 om morgenen til 9 om kvelden, står de trofast 
og arbeider for å få alt til å stemme. Etter endt dag treffer jeg 
tilfeldig noen av dem på ”tunet” og de er like blide, fornøyde 
og tilfreds.  

Jeg hørte ikke øvelsene gjennom uken siden jeg var opptatt på 
andre hold denne gang. Men jeg var jo med på forrige festival, 
og vet hva det dreier seg om. Under forestillingen satt jeg (med 
flere) der med klumpen i halsen, og latter lett tilgjengelig. Og 
når værgudene toppet det hele med riktig værsetting til riktig 
stemning i spillet, brast det for min del mot slutten av spillet. 
Tårer som strømmet av glede og stolthet!!! 

Et storslått skuespill fremført av personer med helt forskjellige 
forutsetninger. ALLE har vært like fantastiske, alle har bidratt 
på sitt vis, og den enorme innsatsen og tiden alle har invest-
ert for å få dette til har vært beundringsverdig. Ingen ting er 
umulig!

Peer for alle – 2013

Det er nå blitt bestemt at det er “Peer for alle” 
festival også i 2013. Red.

Torsdag den 15.12 feiret vi Heddas 
70-årsfest. Alle på Grobunn ble bedt, 
i tillegg deler av familien og vennene 
hennes. Vi satt i en form av 
bokstaven E. Jeg satt ved hoved-
bordet. Vi spiste koldtbord. Maten 
var veldig god. Vi sang noen sanger, 
og noen holdt en tale for Hedda. 
Hedda fikk mange fine gaver. Vi fikk 
gløgg da vi kom til festen. Hedda ble 
svært glad for all oppmerksomheten. 
Det var tydelig at det er mange som 
setter pris på Hedda som person, og 
som en god kollega.

Tekst: Aina Nagell-Sværk. Foto: Borgny Berglund

Blant dette vakre spillet av vann og lys 
ser jeg fra der jeg står mennesker med 
ansiktsmaling som ler, og i det ene 
hjørnet av arenaen er det noen som 
danser. Barn, voksne og klovner løper 
rundt. Noen vinker. Noen holder godt 
i den rykende kaffekoppen sin mens 
de har en riktig hyggelig samtale. Og et 
annet sted hopper noen av glede over å 
funnet hverandre, sin egen hemmelig venn. Et 
barn strekker ut hånden til en ny bekjent og 
kommuniserer på en måte bare de to forstår, på tross at de 
aldri har møttes før. Og ja.. der går noen med fiskestang, de 
har tenkt seg ut på sjøen for å prøve lykken, mens andre går 
mot stolheisen for å nyte den flotte fjellnaturen. 

Jeg husker den uforglemmelige dansegleden og fellesskapet 
som oppsto under kveldsarrangementene. Alle danset med 
alle og nye bekjentskaper ble knyttet. Et flott øyeblikk hvor 
klovnen Deliz ble overrakt en blomst i god frier-stil og med 
nevneverdig innlevelse, det var en herlig romantisk seanse. Jeg 
tror heller aldri jeg har sett en rullestol i så mye bevegelse noen 
gang…. med en så glad og energisk person i den, som rocker 
opp alle andre personer i sitt nærvær.
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I november kom Richard Steel fra Karl König Archives på 
besøk til Norge. En liten gruppe tilknyttet Camphill Lands-
bystiftelsen benyttet anledningen til å vurdere muligheten til 
å opprette et organisert arkiv for stiftelsen i Norge. Tilstede 
foruten Richard Steel var John Baum, Rolf Kåre Håland, 
Elizabeth Wirsching, Oddvar Granly og Dag Balavoine. 

Richard Steel innledet med å fortelle om utviklingen av Karl 
König Archives som har gitt impulsen til nyutgivelsen av 
Königs litterære verk, på tysk og på engelsk. 

Karl König Archives består av:

Et norsk nasjonalt Camphillarkiv?

Skrivegruppen ved Vidaråsen Landsby

Fra venstre: Eli Hartman, Erlend Solberg, Hans Arild Wensaas, 
Håvard Andreassen, Arnkjell Ruud.

Tekst: Håvard Andreassen
Foto: Hans Arild Wensaas

Gruppa er i stadig vekst og det er veldig 
hyggelig. Jeg trodde forfattere var av det 
slaget at de sank inn i seg selv og ble tause og 
folkeskye når de nærmet seg en ide.  Jeg trodde 
denne tausheten bare ble mer og mer påfallen-
de etter hvert som produktet vokste fram. Og at 
gleden ikke kom frem før verket var solgt eller 
kritikerne hadde sagt sine første ord. Om så. 

Slik er det ikke hos oss. Her er det ingen 
kritikere. Vi snakker sammen, vi ler, vi deler 
med hverandre av det vi arbeider med. Vi snak-
ker oss til ideer og gjennom arbeidet med op-
pgavene. Det er mye diskusjon i skrivegruppa 
på Vidaråsen. Et yrende liv, arbeidsglede, 
kreativitet, samhold, respekt og vennskap. 

Norsk nasjonalt Camphillarkiv:

Det hadde vært veldig bra om et Camphillarkiv i Norge kunne 
etableres etter samme mønster som Karl König Archives. For å 
komme i gang trenger vi:

•

•

•

•

•

En ansvarlig person og en økonomi.

Å sikre at dokumentene blir tatt vare på. Da trenger vi 
et sikkert sted, et rom, en adresse for dokumentene. 

Når dette er gjort må det linkes opp til det internasjon-
ale arbeidet. 

Utarbeide et ”kart over arbeidsområder”: Historie, 
datoer, navn. (Richard Steel er villig til å være med å 
etablere dette.)

Det er viktig å få gjort ferdig de nødvendige bearbei-
delser av de oversettelser til tysk og engelsk som er i 
gang, og å bruke de nyoversettelser som er ferdiggjorte 
til eventuelle oversettelse til norsk.

Karl Kønigs verk er ikke en ”Camphilleiendom”. For oss er det 
viktig å forstå dette. For eksempel skal det foreligge en kontrakt 
med Karl König Archives for å oversette og utgi Königs bøker. 

Det er under etablering et eget ”Internasjonal Camphillarkiv”, 
som et norskt nasjonalt Camphillarkiv bør sorterer under.  

Innlegget er basert på referat skrevet av Dag Balavoine 
og bearbeidet av Jan Bang og John Baum. Les mer om 
Karl Kønig side 40-43. Red.

•

•

•

•

«Museet» i Camphill-Aberdeen. Det er Königs gamle 
arbeidsværelse. 

Kopiering og arkivering av ca. 50.000 dokumenter. 
Kopier av alt i Karl König Archives er blitt en del av Ita 
Wegman archive og dokumentene befinner seg i Edith 
Maryons hus i Dornach. Alle dokumenter blir lagret 
på mikrofilm og digitalisert i et indekssystem slik at 
det blir lett å gå videre inn i studier av Karl König’s 
arbeider.

Utarbeidet nyutgivelser, utført av Richard Steel i 
samarbeid med fagpersoner innenfor de forskjellige 
fagområdene. Slik blir Karl König’s arbeider brakt inn i 
en faghistorisk kontekst. Dette gir muligheter for Karl 
Königs arbeid å gi impulser til framtiden.

Karl König Institute. Dette skal aktualisere Königs 
arbeid. Karl König’s individualitet viser seg fortsatt å 
kunne stå stadig tydeligere i vår tid. 

Det er det som foregår i stua på Ita Wegman hus hver eneste mandag kl 17.00.
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Tekst av Hanne Kveli. Foto: Jan Bang

Vi var 3 stykker fra Solborg som reiste til 
Representantskapsmøte på Vidaråsen i helgen 4. til 
6. november 2011. Karen Nesheim, Moritz Hagedorn og 
undertegnede. Jan Bang kjørte selv og Jørgen Ulvund fra 
Solborgstyret var også med. For undertegnede var dette første 
gang på representantskapsmøtet.

Representantskapsmøte på Vidaråsen

Deltagere på representanskapsmøte

snakket om temaet. Vi hadde også kaffepause innimellom. 
Etter middag kunne de som ville være med på omvisning 
rundt Vidaråsen. Undertegnede ville hilse på dyrene i fjøset og 
det ønske fikk hun oppfyllt. 

Møtet fortsatt om ettermiddagen med rapport fra hovedstyret 
ved Helge Pettersen og seniorpolitikk ved Astrid Sandvik. Etter 
kaffepausen kom den store hoveddelen for undertegnede, og 
det var om Landsbyliv. Undertegnede presenterte fra 
skriveverkstedet på Solborg og andre presenterte fra 
skriveverkstedet på Vidaråsen. Det var veldig interessant og 
alle våre steder er oppfordret til å etablere aktive skrivegrupper. 
Så kom innslag fra utredningsgruppen med informasjon om 
prosjektet Dale Gudbrands Gård. 

På kvelden ble vi invitert på Landsbyfest/høstakkefest i 
Kristofferhallen. Vi danset, pratet, lekte og hadde det moro. 

Søndag var det offerhandling i Andreasbygget for de som 
ville, og frokost i Bakke Kro. Da vi startet møtet igjen hadde vi 
minnestund for de som hadde mistet sine nærmeste det siste 
året. Så fortsatte vi med temaet «Ledestjernene og Søylene til 
Camphill». Etter en kort pause var det valg av 
representantskapsmedlemmer, og hovedstyremedlemmer, fulgt 
av en orientering om høyskoleutdannelsen. Vi hadde 
tilbakeblikk og så på fremtiden. Så var det middag og 
hjemreise for hver av oss. 

Undertegnede trodde det ville bli et kjedelig møte, men så viste 
det seg at det var veldig interessant likevel. Dette er en helg 
undertegnede aldri kommer til å glemme! 

Jeg vil gjerne anbefale andre landsbyboere som gjester med på 
representantskapsmøter. «Neste møte er på Vallersund Gård i 
Sør Trøndelag i juni.»

Når vi kom frem fikk vi en varm velkomst, middag på 
Bakke Kro i gjestehuset. Så started møtet med velkomst. Jan 
Bang, Rigmor Skålholt og Frank Schmiemann fortalte om 
Amos Comenius, Niclaus von Zinzendorf og Robert Owen, 
«Ledestjernene og Søylene til Camphill»: Kirsti Hills Johnes 
ga en oppsummering om disse tre og deres forhold til 
menneskevesenet.

Lørdag var det i gang igjen og vi snakket om ledelse og 
organisasjon. Så delte vi oss opp i mindre grupper og

Dialogos bidrar med ny layout og produksjon

Da Sosialterapeutisk Forbund overtok eierskapet av Landsbyliv 
fra 1.1.2012 påtok Dialogos medie- og ressurssenter 
(www.dialogos.no) seg det administrative ansvaret og 
produksjonen av tidsskriftet. Sissel Jenseth i Dialogos er 
ansvarlig for dette. Med seg i arbeidet har hun Jon A Jenseth, 
abonnementsarkivet og ny nettside (kommer i april-mai), 
Jon M Røed, regnskapsfører og Kaja Jenseth ansvarlig for 
layout. I forbindelse med overtakelsen, ble det også søkt om 
momsfritak for tidsskriftet, noe Skatt øst innvilget i januar 
2012.

Ny layout med Kaja Jenseth
Kaja (f 1988) er designer med bachelor fra Høyskolen i 
Akershus og Oslo, og hun går nå på Billedkunståret på Rudolf 
Steinerhøyskolen. Kaja håper den nye utseende til Landbyliv 
faller i smak!

Kaja Jenseth. Foto: Thomas Olsson.



10 hva skjer?

Landsbyliv nr 30 • VÅREN 2012

Tekst og foto: Elisabeth Husebø

Det har vorte ein tradisjon, no fem år 
gamal, at Hogganvik og Rotvoll møtes 
på Fjellheimen Leirskole for ei vekes 
skiferie i februar. I år var vi 11 frå 
Rotvoll og 12 frå Hogganvik som var 
der i veke 7.

Å vera på Fjellheimen er jo i seg sjølv 
kjempeflott, med desse dyktige leiarane 
som veit så godt korleis dei skal legge 
til rette for alle; både dei som er 
kløpparar på ski, og dei som held seg 
til sparken, får utfordringar som dei 
kan vekse på. God mat er der også.

Men dette å møtast med bebuarar og 
medarbeidarar frå ein annan kant av 
landet, folk som vi ikkje treffer så ofte, 
nokre som vi har kjent i mange tiår, og 
nokre som vi får eit første kjennskap 
til no, det gjev ferien ein ekstra spesiell 
kvalitet. 

Stemnemøte på Fjellheimen

Frå Rotvoll kom der med fire som har 
dagplass, som vi altså ikkje deler hus 
og heim med til dagleg, og det er flott å 
vera litt tettare saman med desse også 
for nokre dagar.

På skiturane, og i peisestova om 
kvelden, knyttes banda mellom oss 
tettare. Vi spelar spel (Angela vil 
fordela neste års rammebudsjett for 
Landsbystiftinga med det nye terning-
spelet ho har lært!) og snakkar saman, 
spør nytt om både dei som er med, og 
om dei som er igjen heime. Han frå 
Rotvoll og ho frå Hogganvik som god-
blunka til kvarandre i fjor, og året før 
der, kan godblunke til kvarandre igjen. 
Og på torsdagskvelden kjem Engerdal 
Trekkspillklubb med fult orkester og 
spelar opp til dans!

Så kjem fredagen, og vi tek avskil, med 
orda «Vi møtest her igjen til neste år!»
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Livsnyter med kamphansker
Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Marion Haslien, 
Menneskeverd

Marte Wexelsen Goksøyr tildelt 
livsvernprisen 2012.

Med denne overskriften ble Marte Wexelsen Goksøyr 
presentert ved prisutdelingen som organisasjonen Menneske-
verd deler ut hvert år. Marte er født med et ekstra kromosom. 
Hun engasjerer seg sterkt for at mennesker med Downs 
syndrom skal ha rett til å leve. Marte ble rikskjendis da hun 
møtte fram i Stortingets vandrehall høsten 2010 og utfordret 
selveste statsministeren: Skal ikke mennesker med Downs 
syndrom få lov å bli født? Ultralydundersøkelser i 12. 
svangerskapsuke gjør at 9 av 10 som får vite at fosteret har 
Downs syndrom velger å fjerne det.

På T-skjorten hennes står det: UTRYDNINGSTRUET.

I utdelingsteksten for prisen står det blant annet at Marte «ikke 
går inn i offerrollen, men velger å kjempe». Og kjempe vil hun. 
«Jeg vil gjerne være en Jeanne d’Arc», fortalte Marte.  Under 

prisutdelingen framførte hun monologen fra Jeanne d’Arc av 
Bernhard Shaw. Marte mener at makthaverne er hyklere, og 
hun vil kjempe for et inkluderende og mangfoldig samfunn så 
lenge hun lever.

Vi som opplevde dette lille, modige, sterke menneske under 
prisutdelingen ble dypt berørt. Hun når fram til hjertene, og 
hun når mange. I salen satt tre biskoper, flere journalister, bl.a. 
Harald Stanghelle (politisk redaktør i Aftenposten), storting-
spolitikere, skuespillere (Svein Nordin som delte ut prisen), 
«Ole Ivars» og mange flere. 

Martes drøm er å bli skuespiller. Jeg opplever at hun allerede er 
en skuespiller på livets store scene. Dramaet som utspiller seg 
er meget alvorlig. Vi fikk høre at i Danmark har helsevesenet 
satt som mål at innen 2030 skal det ikke fødes mennesker med 
Downs syndrom. Det finnes offentlige statistikker som viser 
hvor mye de vil spare på det! Vi trenger en aktiv debatt og 
sterke stemmer. Livsvernprisen til Marte er vel fortjent.

Mer om organisasjonen Menneskeverd, se 
www.menneskeverd.no Red. 
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Rigmor Skålholt snakker med Anne Kari
Foto: Veronika Schmid

Anne Kari møter jeg i julepyntet stue på Vidaråsen. Ute er det 
speilblank glattis, men inne er det trygt og godt å være. Nå er 
det brodde-tid. Når dette leses er våren kommet, og det er nok 
også Anne Kari glad for. For snart 41 år siden kom Anne Kari 
til Vidaråsen.

Anne Kari: Jeg kom til Vidaråsen 6.januar 1971.  Jeg kom til 
Henrik Steffens hus og der ble «de hellige tre kongers spill» 
vist. Det husker jeg godt. Før jeg kom til Vidaråsen var jeg på 
et sted for psykisk utviklingshemmede.

Rigmor: Er det ingen psykisk utviklingshemmede på 
Vidaråsen?

Anne Kari tenker seg litt om og så sier hun:
Jo, min beste venninne har downs syndrom, men det tenker 
jeg ikke på. Hun er jo Else Reidun.

Rigmor: Det har du rett i. Vi bryr oss ikke så mye om 
handikappet på Vidaråsen. Trives du på Vidaråsen?

Anne Kari: Ja, her vil jeg være. Jeg vil ikke være andre steder. 
Dette er det beste stedet jeg har kommet til.

Rigmor: Hva er det du liker på Vidaråsen?

Anne Kari: Det er spillene. Langfredagsspillet liker jeg best. 
Jeg har spilt den blinde mange ganger, og også den lamme.

Langfredagsspillet handler om en gruppe handikappede 
mennesker som møtes foran templet i Athen på den historiske

Mange unge mennesker strever med å finne en vei inn i live 
der de føler at de både bidrar med noe samfunnsnyttig, og 
samtidig vokser selv. Mange antroposofiske og andre idealistisk 
baserte virksomheter har utfordringer når det gjelder 
rekruttering og tilvekst fra ungdommen. Når en ser hva mange 
unge drømmer om i dag, kan det virke som et paradoks at ikke 
flere strømmer til idealistiske virksomheter som for eksempel 
de antroposofiske Se Aftenposten 20.1.12: «Alle» vil redde 
verden: http://www.aftenposten.no/jobb/Alle-vil-redde-ver-
den-6745685.html. 

I antroposofiske virksomheter kan unge finne både lang 
erfaring rundt økologisk og sosial praksis, samt en 
kulturimpuls de kan være med på å forme, et internasjonalt 
miljø og mye annet. Like fullt er disse stedene ofte vanskelige 
å få øye på for unge mennesker. Dette ønsker Dialogos å gjøre 
noe med. Vi tror at det å skape og opplyse om «praksisplasser» 
kunne berike både virksomhetene og ungdommene. Mange 
har allerede slike plasser ved sine virksomheter, men dette er 
sjelden kommunisert utad eller satt inn i en større 
sammenheng.

Samtale med Anne Kari Espeland

egen lidelse. Mot slutten av 
spillet blir et menneske som 
har et voldsomt epileptisk 
anfall «slept» inn på scenen. 
Alle samler seg rundt dette 
menneske og scenen blir 
mørklagt. Så strømmer 
lyset langsomt gjennom, og 
alle våkner til ny innsikt og 
finner veien til hverandre. 
(Dette er meget kort fortalt 
noe om innholdet av spillet 
som Karl Kønig har skrevet). 

Anne Kari forteller:
Det den blinde sier er viktig, det husker jeg godt.
«Brødre, nå vet jeg:
Jeg er ikke blind.
Mitt hjerte var det som ikke skuet lyset.
Ikke jeg, men mitt hjerte var blindt».

Dette spillet liker jeg veldig godt.

Rigmor: Ja, det gjør jeg også. Takk skal du ha for dine viktige 
tanker.

Noen uker etter dette intervjuet døde Anne Karis mor, Inger 
Marie Espeland. Inger Marie og Erik Espeland var vertskap 
på Solgården i Spania i mange år. Mange landsbyboere fra 
Vidaråsen og fra hele Norges land har nytt godt av all den sol 
og varme som Inger Marie og Erik formidlet.

Vi tenker at om flere tilbyr praksisplasser, kan en på sikt se for 
seg at det skapes et “forberedende kurs” for voksenlivet. Kurset 
bør være flyttbart og foregå i hele Skandinavia, slik en i alle år 
har gjort for helsepedagogene. 

Dialogos ber derfor alle virksomheter se hva de har/kan skape 
av relevante praksisplasser, lage en kort beskrivelse av dette, og 
sende det til post@dialogos.no. 

a) Kort om stedet – tilknytning til utlandet er også noe som 
frister unge!
b) Beskrivelse av praksismulighet
c) Hva forventer dere? 
d) Hva tilbys? (Ikke glem alle kunstneriske virksomheter som 
ofte utøves.) 
 
Vi vil deretter legge ut info på Dialogos’ nettsider, spre det via 
antropost og andre kanaler, og slik skape nye muligheter både 
for ungdommer og antroposofiske virksomheter. 

Ingunn Kroken, www.dialogos.no

Praksisplasser ved din virksomhet? Eller virksomheter du kjenner til? 

langfredag. De skal fordrives bort til en øde øy. Alle er 
engstelige for framtida, og de er opptatt av seg selv og sin
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Jobben min
Tekst: Cecilie Moxnes 
Foto: Nils Langeland

Jeg heter Cecilie Moxnes, og bor på Camphill 
Rotvoll. Jobben min er i Gartneriet. Jeg liker å 
jobbe i gartneriet, å luke ugress rundt plantan. 
Og så liker jeg å være med å høste inn jordbær 
og urter og poteter og alt sammen. 

Jeg liker å jobbe med dyran. Om morran steller 
vi sauan og eselet Rasmus og hesten Birk, og 
hønan som heter Salt, Pepper og Chili. Og så 
katta. Da hjelper skolebarna også til. Og jeg 
liker å jobbe sammen med Stefan og Bernadette 
og Henrik, og vil jobbe sammen med dem 
hvert år.

Jeg liker at Sigurbjørn synger på jobb, og jeg 
savner han når han ikke er der. Og jeg liker å 
jobbe med å pakke ved om vinteren. En gang 
fikk jeg prøve å kjøre traktor. Det vil jeg gjerne 
prøve igjen, sammen med Stefan eller 
Bernadette.

På fritida mi spiller jeg i korps og på 
håndballag og i teatergruppe.

Cecilie i bærbusken
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Årets praktikanter på Grobunn
Tekst: Lara Maria Herborg, Finja Bender, Inga 
Bussaas, Melanie Spedener og Anna Nittel
Foto: Mari Lombnæs

Innledning av Elisabeth Husebø
Et år i med sosialt arbeid i et fremmed land: det var 
det disse fem ungdommene ville gjøre etter 
videregående skole. Grobunn har de funnet fram til på 
internett. Der arbeider de med elever med spesielle 
behov, som går videregående trinn på Grobunn, og med 
lærlinger, et tilbud som går tre år utover videregående 
skole.

Lara
Mitt navn er Lara, jeg er nitten år gammel og kommer fra 
Kassel, en by midt i Tyskland. Jeg liker musikk, å spille teater, 
å lese, å gjøre ting med vennene mine og å være ute i naturen. 
Jeg er også interessert i å lære forskjellige språk, og i historie. 
Dessuten liker jeg svært godt å reise. Det er en av grunnene til 
at jeg bestemte meg for å gjøre en voluntør-tjeneste i utlandet.

Jeg liker det å jobbe med unge mennesker, og ville gjerne prøve 
å jobbe på en gård, så da jeg hørte at jeg kunne komme hit, 
ble jeg veldig glad, og nå, etter to måneder, føler jeg meg helt 
hjemme her på Grobunn. 

Jeg jobber mest med elevene her. På kjøkkenet lager vi lunsj 
med tre av elevene og en medarbeider. Ellers er jeg med på 
skoletimene eller i huset hvor elevene bor. Jeg liker jobben min 
her, liker veldig godt å lage mat med elevene, og stort sett er 
det kjempemoro å jobbe med dem. Selvsagt kan det også være 
veldig anstrengende hvis noen er sure eller ikke har lyst til å 
gjøre noe, men det fins alltid nok av fine momenter som gjør 
jobben bedre igjen. 

Medarbeiderne er også veldig snille mot oss, selv om 
kommunikasjonen mellom så mange mennesker her kan bli 
vanskelig. Men det går nok bra og det er alltid noen her som 
man kan snakke med, hvis man trenger hjelp. Jeg synes også 
at vi fem er en god gruppe og jeg er veldig glad for å være her 
sammen med de andre praktikantene. 

Finja
Jeg heter Finja, er 19 år gammel og kommer fra en liten 
landsby vest i Tyskland. Jeg liker å ri på hest og å spille fiolin. 
Etter videregående ville jeg gjerne jobbe med ungdommer med 
utviklingshemming, fordi jeg ønsker å bli lærer for elever med 
spesielle behov etter mitt år her i Norge. 

Jeg jobber sammen med både lærlingene og elevene. Om 
formiddagen er jeg ute med lærlingene og jobber på gården. 
Vi har høstet masse grønsaker de siste ukene, og brakt dem 
til Grobunn-butikken for å bli solgt. Det var en fin oppgave. 
Jeg jobber også i fjøset: mater sauene, måker møkk og koster. 
Om vinteren har vi også kyrne i fjøset, men nå er de på beite. 
Noen ganger jobber jeg med elevene. Jeg hjelper til med å lage 
frokost, og vi drar sammen til svømmehallen på tirsdager. Det 
er også en fin oppgave, og alltid veldig morsomt! 

Da jeg kom hit, kunne jeg ikke snakke noe norsk, men jeg 
lærer mye av lærlingene, så nå går det bra, men det er noen 
ganger litt vanskelig for meg å finne de riktige ordene. 

Jeg nyter roen her i Norge og vennligheten som folk viser meg. 
Det blir fint til vinteren når alle praktikantene sitter sammen 
i den varme stua og strikker. Jeg gleder meg til de kommende 
måneder. 

Inga
Jeg heter Inga, er 19 år gammel og kommer fra Tyskland. 
På fritiden liker jeg å spille håndball. I håndballklubben min 
hjemme hjalp jeg til å trene barn fra 4 til 8 år, og dessuten er 
jeg utdannet dommer. Hvis jeg ikke var i idrettshallen, så red 
jeg eller spilte key-board. 

Ellers er jeg glad i alt som ungdommer bruker å gjøre: høre 
på musikk, feste, være sammen med venner; vel, de vanlige 
tingene. I 2008/2009 var jeg i Jokkmokk i Nord-Sverige som 
utvekslingsstudent. Det var allerede der jeg bestemte meg for å 
komme tilbake til Skandinavia når jeg hadde avsluttet skolen.  
Etter skolen ville jeg engasjere meg i et sosialt prosjekt, og kom 
jeg på at arbeidet med handikappede mennesker kunne være 
noe for meg, siden jeg liker å være sammen med mennesker, 
lære noe av og med dem, og fordi jeg synes at man ikke skal 
skille mellom de ulike typer mennesker som finnes i verden.  
Jeg valgte Grobunn, fordi de svarte på søknaden min med en 
gang. Dette svaret hørtes veldig bra ut, jeg fikk følelsen av at jeg 
kanskje kunne passe for Grobunn og Grobunn passe for meg. 

Jeg jobber mest med elevene. Jeg lager frokost med dem to 
ganger i uka, og er sammen med dem etter skoletid. I blant blir 
man veldig irritert på det som skjer i «Solgløtt» - huset som 
elevene bor i - men i neste øyeblikk kan man bli veldig glad 
også. Her ligger alle ytterpunkter kjempenær hverandre. På én 
dag kan man oppleve både glede og sorg, vennlighet og raseri 
– og ikke bare hos seg selv!

På en måte er vi praktikanter i samme situasjon som elevene. 
Det er første gang vi er hjemmefra og det forventes at vi helst 
skal klare oss uten hjelp. På den annen side lærer vi oss at det 
finnes en mulighet for å spørre om hjelp når man ikke klarer 
ting selv. Her oppdaget jeg at det er like vanskelig for elevene 
som for meg, selv om de kanskje er mer vant med å få hjelp. 
Å spørre om hjelp betyr at man må akseptere hva man kan og 
hva man ikke kan. Det er ikke alltid like enkelt. 

Det er derfor jeg liker å være her på Grobunn. Man kjenner 
seg alltid velkommen, aldri fremmed eller på feil plass. Hver 
dag lærer man seg nye ting og får nye inntrykk. Det blir sikkert 
trist å reise neste år, men på den annen side vet man at det 
alltid finnes mulighet for å komme tilbake, det er veldig fint. 

Mélanie
Hei! Jeg heter Mélanie og kommer fra Luxemburg, hvor jeg 
bodde med foreldrene og brødrene mine på en gammel gård 
i en liten landsby.  Jeg liker å gå på lange turer i skogen med 
hundene mine. Dessuten liker jeg å ha det koselig inne; 
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bake kaker, lese bøker, strikke, høre musikk og spille piano. 
I fritiden min organiserte jeg også aktiviteter for barn i en 
speidergruppe.

Etter videregående skole ville jeg arbeide frivillig i et annet 
land i Europa. Jeg var mest interessert i arbeid med 
handikappede mennesker. Jeg skrev flere søknader, og ventet 
på svarene. Den første som svarte var Stiftelsen Grobunn, og 
da var jeg kjempelykkelig!

1. august 2011 kom jeg hit, sammen med fire andre jenter som 
jeg aldri hadde sett før, og som jeg nå skulle leve sammen med 
elleve måneder. Det meste er veldig spennende og kjempeflott, 
og Stiftelsen Grobunn er akkurat det jeg ønsket meg. Etter 
noen uker følte jeg meg hjemme.

Jeg jobber med lærlingene, og jeg liker jobben min. Noen 
ganger lager vi frokost sammen, men vanligvis jobber jeg om 
kveldene. Da lager vi middag sammen og etterpå spiller vi 
drama, går til disko, til konserter, ser på film, hører på musikk 
eller spiller kort. Hver torsdag vasker vi huset, og da er Anna 
også med.  Av og til jobber jeg sammen med lærlingene i fjøset, 
hagen, eller i skogen, og annenhver helg går vi på tur sammen. 
Nylig var vi til og med sammen noen dager på ferie. Det var 
fint!

Neste år vil jeg gå på universitetet for å studere til veterinær, 
men det er først senere... Nå gleder jeg meg til de neste åtte 
månedene her på Stiftelsen Grobunn og til alt vi skal gjøre 
sammen!

Anna
Jeg heter Anna, er 20 år, og kommer fra Frankfurt am Main 
i Tyskland. Jeg liker å gå, jogge, sykle eller være på tur. Og så 
leser jeg gjerne i fritiden min, spiller piano, maler og hører 
musikk. Jeg liker kunst, så i går jeg på museum. Jeg liker jeg å 
gå på teater, og har også spilt teater i noen år. Jeg liker også dyr, 
og synes det er synd at man ikke kan ha dyr i byen. I sommer 
ble jeg ferdig med videregående skole, og for øyenblikket job-
ber jeg med ungdommer på Stiftelsen Grobunn.

Jeg arbeider med lærlingene. Hver morgen lager jeg frokost 
sammen med Linn (lærling). I tillegg jobber jeg på ettermidda-
gene, da vasker vi og lager mat, og ofte sykler jeg sammen med 
lærlingene. Nå og da spiller vi spill, hører musikk, baker kake 
eller går på tur. Noen ganger laget vi papir selv, og det var også 
veldig hyggelig. Da jeg kom hit, kunne jeg ikke snakke norsk, 
men lærlingene er kjempeflinke til å lære oss! Jeg synes det 
er flott å lære dem å kjenne, og samtidig lære et nytt språk. I 
tillegg er det flott å lære å kjenne en annen kultur, en an-
nerledes natur, og å takle utfordringen det er å leve for første 
gang med andre enn man er vant med.

Forrige uke (uke 41 2011) var vi i ferie på Fjellheimen leirskole 
i Engerdal, og det var veldig, veldig fint! Vi hadde en hyggelig 
og morsom uke med fiske, kanotur, hesteridning og mange 
andre ting.

Neste år vil jeg gjerne reise, og siden skal jeg studere, men jeg 
vet ikke ennå hva det blir for noe. Men først gleder jeg meg til 
å ha et fantastisk år her på Grobunn!

Fra venstre Lara Maria Herborg, Finja Bender, Inga Bussaas, Melanie Spedener og Anna Nittel.
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Året rundt med høytider
Vi fortsetter å følge opp fokustema som vi begynte i forrige utgave, hvor vi så litt nærmere på hvordan 
vi feierer høytider på våre steder. I denne gangen tar vi feiringen av Karneval og Påske på Solborg og på 
Vidaråsen. 

Karneval
Hønen Gård, en trekkspiller og en 
på piano, så det var dans til levende 
musikk etter maten. 

Karneval innleder en fastetid før 
Påsken. Da spiser man ikke kjøtt, 
bare suppe og grønnsaker. Men 
det er ikke slik i Norge, bare i noen 
andre land. 

Fra karnevalet 2011. Red

 

Tekst: Hanne Kveli

Det var Karneval på Solborg. Tema 
var eventyr-figurer, og noen hadde 
kledd seg ut som Rødhette og 
Ulven, Rottefangeren, Askeladden, 
Per og Pål, og Pippi Langstrømpe.

Vi fikk noe å spise, kaffe og kaker. 
Så kom to musikere fra Hanne Kveli. Karneval er å kle seg 

ut. Foto: Borgny Berglund

Foto: Jan Bang

årets høytider
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Påskefeiring på Vidaråsen 2011

Påske og andre høytider i Camphill
Tekst: Nina Brun 

Vi har nettop fyllbyrdet årets Langfredagsspill
av Karl König. Hva betyr dette for Påskehøytiden? Vi 
prøver å erkjenne Kristi lidelsesdød på Korset. 

Det blir helt mørkt over hele jorden. Også i Aten der de 
syke og sinnslidende er livredde og kjemper desperat for 
sitt liv og sin jordtilværelse. Den grufulle angsten og

kunstneriske aktiviteter; mandag formtegning, tirsdag 
modellering og onsdag talekor. Det var født et lam i sau 
efjøset og på kveldsamlingene hørte vi om de forskjellige 
dagene i uken.

Skjærtorsdag hadde jeg utstilling av mine portrett-
malerier på malerverkstedet, det var stille måltid i 
husene og kveldssamling med Bernt i Andreasbygget. På 
Langfredag sådde vi i drivhuset, og Påske-aften ble 
spillet om Raniero vist i Kriostofferhallen. 

Søndag, Påskedagen, hadde vi deilig påskefrokost i 
husene, så samlet vi oss på tunet til påskeharejakt, vi 
hadde forskjellige poster på vei opp til Karistua, og lette 
etter påskeegg som vi samlet opp i en stor haug. Vi spiste 
felles middag på Karistua og em kvelden var det 
påskekonsert i Andreasbygget med Bernt Evensen og 
Rune Bekkhus.

Tekst: Arnkjell Ruud 
Foto: Borgny 
Berglund

Palmesøndag begynte vi 
Påskefeiringen på 
Vidaråsen med at noen 
gikk tur med Heiner 
om formiddagen og om 
kvelden var vi i Andeas-
bygget der vi hadde første 

kveldssamling med Kirsti som fortalte om Palmesøndag 
og mandagen. 

Fra mandag og noen dager fremover hadde vi morgen-
samlinger der vi fikk høre om de forskjellige kornsorter, 
den første dagen hørte vi om ris, Langfredag om hirse, 
Påskeaften om mais og hvete. Vi hadde også 

Arnkjell Ruud 

stanken og avmakten 
som inntreffer samtidig 
med at Kristus dør på 
korset. 

Å spille slike spill GJØR 
noe med oss! I et sånt 
spill er det viktig at vi 
er der! Ikke i Hønefoss
eller på Coop Mega i 
Jevnaker eller på buss-
holdeplassen. Men der, i 
fortvilelsens avmakt. 

Ved alle høytider har det stor betydning at vi alle, 
deltagere så vel som publikum, er og blir bragt i den rette 
stemningen og forblir i denne, så vi blir varmet og op-
plyst av høytidens budskap. Det både styrker og 
modner! Og gir kraft til åndsmennesket i hver og en 
av oss. 

Foruten verkstedene er det nemlig høytidene og hvert 
høytidsspill som er det viktigste i et Camphillfellesskap, 
ja, i et antroposofisk fellesskap for øvrig!

Skrevet 2011. Red.

Nina Brun 
Foto: Borgny Berglund

Foto: Wikipedia



18

Landsbyliv nr 30 • VÅREN 2012

Kunsten å skape et hjem

Slik kan en blir kjent med seg selv. Forestillingene mine var 
akkurat det. Mine forstillinger. De har lite å gjøre med det som 

egentlig foregår i verden. Denne gangen 
også. Det som utspilte seg i Bethlehem 

berodde på noe helt annet. Munkene 
kranglet ikke over hvordan gulvet 
skulle vaskes. De kranglet over eier-
skap. Det finnes nemlig en praksis 
vedrørende Jesu Fødselskirke, at 
det som vaskes og pleies tilhører de 
som utfører det. Det er en mangårig 

konflikt mellom de forskjellige 
trosamfunn om hvem som eier kirken. 

Kirken forfaller, tårnet og taket trenger 
reparasjon, men ingen kan gripe inn uten å forårsake massive 
opptøyer. Det er fordi at den som betaler en reparasjon får 
derved eiendomsretten på den delen av kirken de har sørget 
for. Under den årlige julevasken denne gangen kostet en munk 
en sten for mye og utvidet derved sitt trossamfunns 
territorium. Da ble det kostekrig.

Det kunne være lett å, så og si, feie vekk denne reportasjen. 
Nok en gang en uviktig informasjon som fyller hodet mitt med 
“chatter”. Nok en gang et eksempel på problemer og konflikter 
i verden som jeg hverken forstår eller kan ha en innvirkning 
på. Men jeg satt ved mitt elskede kjøkkenbord, gjestene mine

   Berit Sunde

Corinna Balavoi
ne

Tekst: Berit Sunde
Foto: Borgny Berglund

Det å være en god husansvarlig 
person er krevende. Personen må 
være kompetent til å være til stede 
for en landsbyboer og en 
medarbeider, og særlig hvis det 
kommer nye personer til en 
Camphill-landsby som for eksempel 
Kristoffertunet.

Det finnes personer som kan ha det vanskelig med seg selv, og 
da er det kolossalt viktig at den husansvarlige hjelper 
vedkommende person til rette. Gi seg god tid til å lytte om det 
er noe den personen vil fortelle. Andre ting som en 
husansvarlig bør passe på er blant annet sørge for at det blir 
gjort rent i huset, at enhver har sine arbeidsoppgaver. Personer 
som finner det vanskelig å gjøre dem får hjelp til å gjøre dem 
pluss å lære dem opp til å greie det selv!

Tekst: Corinna Balavoine
Foto: Borgny Berglund

I romjulen i år kunne vi høre i de norske nyhetene at det 
oppsto krangel i Jesu Fødselskirke i Bethlehem. Det var under 
den årlige vasken og forberedelsene i kirken for den 6. januar, 
den ortodokse høytiden som feirer Jesu dåp og Kristi fødsel, at 
det skjedde. Armenske og greskortodokse munker gikk løs på 
hverandre med kostene sine. Palestinske politifolk måtte gripe 
inn for å roe munkene ned. 

Da jeg hørte dette satt jeg ved kjøkkenbordet mitt etter alt 
strevet som er forbundet med julen var unnagjort. Jeg var 
fornøyd, alt gikk bra, gjestene dro hjem fornøyde, juletreet sto 
der fortsatt friskt og strålende, det var koselig å være hjemme i 
et vasket og pyntet hus. Nyhetene på radioen gjorde inntrykk 
på meg. Å gå løs på hverandre med kost? I en kirke? Og det i 
Bethlehem? Jeg tenkte med en gang at de munkene måtte har 
kranglet over hvordan de skulle vaske. Noen munker var 
sikkert ikke fornøyd med hvordan de andre hadde utført 
arbeidet sitt. Ja, jeg laget en forestilling  som gikk ut på at først 
en og så etterpå flere var blitt opprørt over en viss lettsindighet 
eller mangel på alvor i oppgaven. Jeg ble til og med enig med 
de fornærmede munkene, som jeg hadde forestilt meg, i at det
var alt for mye hastverk. Når skal menneskene endelig 
skjønne at en slik hellig oppgave trenger tid og ro?

En av de viktige kvalitetene som antroposofisk omsorgsarbeid er preget av er å skape et miljø som ligner 
mer på et hjem enn en institusjon. Her kommer noen tanker rundt temaet og en invitasjon til å bruke 
Rudolf Steiners bordbønn ved måltider.

Dersom en beboer trenger et eller noen flere nye 
klesplagg er det både fint og viktig at husansvarlige 
person (hun eller han) reiser med vedkommende til byen og 
hjelper med å finne rette klesplagget.

Til slutt vil jeg nevne at det er både fint og viktig at en 
husforesatt har utdanning til å gi medisiner til personer som 
bruker det, og gjerne følge personen eller personene til lege 
hvis vedkommende trenger det.

Det var dette jeg hadde å fortelle.

Berit Sunde har bodd på Camphill Rotvoll i 21 år. Berit 
kom til Vidaråsen høsten 1976 og har bodd i landsbyer 
i 36 år. Hun har lang erfaring med mange forskjellige 
husansvarlige gjennom årenes løp. Red. 

Den som vasker den første stenen

tema
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Bordbønn 
Rudolf Steiner 

Som plantene spirer 
i jordens natt, 
Som urtene vokser 
ved luftens kraft, 
Som fruktene modnes 
ved solens makt. 

Slik spirer sjelen 
i hjertets rom, 
Slik vokser åndens makt 
i verdens lys, 
Slik modnes menneskets kraft 
i glansen fra Gud. 

Sendt inn av Hanne Kveli 
Foto: Jan Bang

hadde dratt, jeg var fornøyd og nøt følelsen av å være hjemme. 
Da måtte jeg spørre meg selv et par alvorlige spørsmål 
vedrørende eiendom. Hva er det jeg gjør når jeg vasker? Utøver 
jeg det samme som munkene utøvde? Setter jeg ut grenser for

omgivelsene mine, eller fordi jeg vil at de menneskene som 
bor i huset skal trives. Men det er kanskje også viktig å holde i 
tankene at mine aktiviteter i huset skaper reelle 
forbindelser mellom meg og huset. Hvis jeg ikke er klar over 
disse forbindelser kan huset, uten min viten og vilje, bli for 
mye en del av meg. Da trer menneskene inn i et territorium. 

Det kan være hyggelig det, men det kan ha begrensninger 
for hva som kan skje i huset. Hvis jeg kan være bevisst de 
forbindelser jeg skaper mellom meg og huset, og igjen og igjen 
prøve å holde disse forbindelser “rene”, “nyvaskede”og “friske”, 
da kan jeg være en medarbeider i huset. Jeg kan være med på å 
skape et sted å være. Munkene i Jesu Fødselskirke har min fulle 
sympati.  Det er ikke lett å være menneske.

Vi gjør ting med omgivelsene våre, enten ved å gripe inn eller 
ved å la det være. Jeg kan la ting forfalle fordi jeg føler at de 
ikke er mine.  Av og til må jeg også la ting forfalle fordi jeg ikke
har rett til å gripe inn. Men det finnes også mange muligheter 
for meg for å påvirke omgivelsene mine. Jeg kan vaske, pleie, 
og stelle det som er rundt meg. Da blir ting fine og et hus kan 
bli til et hjem. Jeg kan også vaske, stelle og pleie ting uten å eie 
dem. Jeg kan gjør det fordi jeg synes det er viktig å ta vare på

et territorium når 
jeg forbereder en 
fest? Og hvis det 
er slik, hvordan er 
det for mennesker, 
familie, venner å 
tre inn på dette ter-
ritoriet? Skulle jeg 
gå løs på noen med 
en kost, enten sym-
bolsk eller reelt, 
hvis jeg følte at mitt 
territorium var 
truet? Eller kanskje 
et enda mer ærlig 
spørsmål: Når gikk 
jeg sist løs på noen 
fordi jeg følte at 
mitt territorium 
var i fare for å bli 
krenket? 
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stjernehimmelen med fullmånen lysende over den 
hvite toppen av Kilimanjaro. 

Neste dag på besøk. Barna er i barnehagen, et 
skolehus som alle andre skolehus med tavle og 
gammeldagse skolebenker. Bakerst sitter guttene. Ni 
år og alt for gamle til å være der, men hvor 
ellers skal de være? Snart er det pause. Alle tar opp 
koppene sine. Det er grøtutdeling. Jeg setter meg 
på trappen. Guttene har jeg ikke hatt kontakt med 
enda. Så snart de har grøt i koppene sine kommer 
de og inntar med den største selvfølgelighet sine 
plasser på mitt fang. Forunderlig nok stiller de 
andre barna seg i ring rundt. 

De spiser og hviler seg mykt inntil meg. De vil 
vugge og hvile og kose. Opplagt lengter de etter den 
nærheten de mistet da mor og far døde og de ble 
overlatt til bestemor som allerede var hardt prøvet. 

Med ett lener den ene tvillingen seg bakover, ser på meg og 
sier klokkerent KILIMANJARO. Vi ler sammen og han tar på 
mitt hvite hår. Han vet at toppen av fjellet er hvitt. Det er også 
toppen av dette nye mennesket de har funnet. Vi ler mer 
sammen før han med ett tar opp sin lille neve og sier one 
for tommel, two for pekefinger, han strever med three for 
langemann, men fortsetter helt til alle ti fingrene har fått sitt 
navn. Om og om igjen. Dette har han sett de andre gjøre, men 
aldri gjort eller sagt selv. Lenge har jeg tenkt, mon tro om ikke 
språket deres forsvant med mor og far. I meg vokser det fram 
en glede – denne gutten er ikke så skadet som vi kunne frykte. 
Kanskje er det slik med broren også. 

Tilbake i Norge kunne disse to guttene ikke bli glemt. I et land 
der det ikke finnes rettigheter for psykisk utviklingshemmede, 
har de ingen plass i skolesystemet og det finnes heller ingen 
organisert omsorg. Er de lavt fungerende eller aktive, settes de 
i bånd eller gjemmes unna slik vi i vårt samfunn også gjorde 
tre generasjoner tilbake. Disse guttene kan bo på 
barnehjemmet en stund til, snart vil de være for gamle til det. 
Ingen skole, ingen adekvat opplæring og behandling. Hva 
skulle jeg gjøre? 

Det ble samtaler og e-mails med barnehjemsbestyreren. Jeg 
lovet støtte fra meg selv og venner. Hun lovet å lete etter ei 
jente som kunne ta seg ekstra av dem. Det resulterte i både 
funnet av den unge Esther og eventyrlig nok et nyopprettet 
senter for diagnostisering og rehabilitering. Vi har vært 7 om å 
lønne Esther og støtte et diagnostiseringsopphold for dem på 
Gabriella Children Rehabilitation Centre i utkanten av byen 
Moshi i Tanzania. Programmet er fullført og en plan er lagt for 
dem framover. 

Der nede sitter nå en hel familie i under over at det finnes et 
slikt sted der deres gutter kan få hjelp. En svært beveget tante 
var med meg til Gabriellasenteret i slutten av oktober for å 
skrive kontrakt på vegne av familien. De har ingen økonomisk 
mulighet til å klare dette selv. Jeg har lovet full støtte – nå er 
jeg på leting etter flere som kan tenke seg å bidra til denne 
utviklingen for de to utviklingshemmede tvillingene. 

Det er stort at guttene skulle finne meg. Enda større er det at 
disse to guttene viser seg å være døråpnere til en mulig støtte 
fra Norge for en pionerinnsats for psykisk utviklingshemmede 
i et land der det sårt trengs pionerer med innsatsevnte.

To små døråpnere

Ellen Graff Jenssen i Tanzania.

Tekst: Ellen Graff 
Jenssen
Foto: Marte Graff 
Jenssen

Et foto av to små 
gutter, prikk like - 
vekker min interesse. 
De er språkløse, 
aggressive, 
hyperaktive og 
foreldrene er begge 
døde av aids. Jeg 
hører det blir sagt 
at de er til stor 
fortvilelse i landsbyen. Det kjennes som et slag i brystet, det 
hamrer i meg. Der og da bestemmer jeg meg for at disse to 
guttene skal jeg finne. 

Jeg er i Norge, de 
er i Tanzania. De 
neste ukene setter 
jeg meg ned en 
gang om dagen for 
å tenke på disse 
tvillingene jeg vet 
er ett eller annet 
sted i landsbyen 
Umbwe Onana. Et 
sted jeg aldri har 
vært. 

Jeg kommer over boka «Rondane-Kilimanjaro. Mountains 
never meet but people do». En e-post til forfatteren, Ilona 
Drivdal, fører meg til et møte med prosjektet Rondane-
Kilimanjaro. Jeg forlater møtet med en avtale om å bli med 
til Tanzania for å se på et opplæringsenter for ungdom – de 
trenger praktisk hjelp og støtte. 

Menneskene i denne landsbyen er blant landets aller fattigste. 
Jeg bor hos en bondefamilie i landsbyen Umbwe Onana. Ingen 
vet foreløpig at jeg har tvillingene i tankene. Mot kvelden 
passerer vi noen bygninger som skiller seg ut fra de svært 
enkle nabohusene og jeg blir spurt om jeg vil bli med inn for å 
hilse på. 

Der på tunet er det en gruppe voksne. Vi hilser hjertelig. Litt 
lenger borte leker en klynge med barn. Ut av flokken kommer 
to små gutter – prikk like – helt rolig, men målrettet gående 
mot meg. Vel framme tar de bestemt tak på hver sin side, 
smiler og legger hodene sine mot hvert sitt lår. Langsomt blir 
jeg klar over at dette er de to guttene. Fullstendig overveldet 
setter jeg meg ned på huk og de to klatrer opp på hver sin side, 
legger hodene sine inntil meg og blir myke som to små 
kattunger. Vi blir sittende slik å vugge en stund inntil jeg 
kjenner de voksnes spørrende blikk. 

Så kommer spørsmålene: «What did you do? What happened? 
Please, tell us» Og jeg forteller.... Det ble guttene selv som fant 
meg, ikke omvendt. Det blir lovprisning og takksigelser – det 
hører med. Mørket faller raskt på og vi går hjem under

Tvillingene Dotto & Kurwa.
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Slik at flere barn kan få friplass på Gabriellasenteret. 
Slik at enkeltbarn kan få støtte og donor kan bli holdt 
orientert. 
Slik at det kan kjøpes barnesenger, skolemateriell og 
diagnostiseringsutstyr.

Gabriellasenteret

•
•

•

Brenda Shuma, Mama Gabriella er 
mild, men likevel svært målrettet, en 
ildsjel. Hun har valgt et liv sammen 
med utviklingshemmede og kjemper 
for en bevissthet hos ulike myndigheter 
i lokalsamfunnene. Sammen med 
andre pionerer etablerte hun 
Gabriellasenteret i 2009 i leide lokaler. 

Her kan familier komme med sine 
barn til diagnostiseringsopphold, til et 
internat og en Montesorribarnehage 
der de møter funksjonsfriske barn 
fra nabolaget. Er det behov, kan de 
fortsette på skole i senteret. Den største 
utfordringen er å få de 
utviklingshemmede til senteret. De 
fleste familier strever med sin 
økonomiske evne til å sende sine andre 
barn på skolen.

Ikke minst trenger de mennesker 
med interesse som kan sende dem 
sine tanker med håp om at de skal 
lykkes med sine gode forsetter og 
krevende arbeid i et område der det 
ikke finnes noen formell respekt for 
utviklingshemmede. 

Støtte til Gabriellasenteret kan gis på 
konto nr 1822 41 99259. Marker gjerne 
hva du vil støtten skal brukes til. Pass 
på å oppgi navn og e-post slik at vi kan 
sende rapporter. All støtte kanaliseres 
gjennom Stiftelsen Rondane-
Kilimanjaro og er underlagt offentlig 
revisjon. Hele beløpet går til senteret. 
Bortsett fra bankgebyr er det ingen 
administrasjonsutgifter.

•

•
•

Interesse gjennom frivillighet:

De ønsker seg fagfolk fra Norge som vil utveksle erfar-
inger med dem. 
De ønsker fagfolk fra Norge som vil hospitere hos dem. 
De ønsker ungdom fra Norge til å jobbe hos dem som 
praktikanter. 

Brenda Shuma, Mama Gabriella. 
Foto: Ellen Graff Jenssen

Til venstre: Barn leker ved Gabriella senteret. Til høyre: Gabriella senteret. Foto: Gabriella senter arkiv

Gabriellasenteret gjør en imponerende pionerinnsats og 
trenger ulike former for økonomisk støtte:
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Svanen

Brehm, i sin bok ”Tierleben”, gir følgende fremstilling av 
utbredelsen av svanene: ”Med unntagelse av tropene bebor 
svanene, som det er beskrevet ni arter av, alle deler av Jorden, 
de fleste i den tempererte og på den kalde nordlige halvkule. 
Utbredingsområdene til hver art er meget utstrakt og svanenes 
regelmessige reiser strekker seg over store avstander. Alle arter 
trekker, men ikke under alle omstendigheter; for enkelte blir 
ikke sjeldent værende om vinteren i landet eller streifer her 
minst opp og ned innenfor et lite område.”

Vi kjenner fremfor alt knoppsvanen 
som lever i våre dammer og bielver. 
Ofte er det store grupper, som 
sammen har tatt store deler av 
vannet i besittelse. De søker 
nærheten til menneskenes be-
byggelse. Små elver som flyter 
forbi gamle bymurer, 
fiskedammer i nærheten av 
klostre, stille dammer i gamle 
hager, avsidesliggende bielver, 
der landsbyer ligger, dette er 
deres hjemsted.

Den snøhvite fjærdrakten, det 
røde nebbet og den mørke knoppen 
ved roten av nebbet, gir denne svanen 
dens fyrstelige karakter.

Høyere opp i nord lever sangsvanen. Den er noe mindre, 
men tilhører samme art. Grekerne fortalte om dem at de hvert 
år kom med Apollo fra Norden til Delphi. På deres vinger sve-
vet Gud forbi for å bringe budskap fra Hyperboreernes land. 
Mange tilskuere beretter om den forunderlige, ofte 
klokkelignende stemmen som denne arten hadde. Det ble også 
sagt om dem at de sang endog før deres feller døde. De reiste 
om vinteren fra sine hjemsteder på Island og i Skandinavia, til 
områder midt i Europa. Også langt borte i Russland og Sibir er 
de hjemme. 

I Syd-Amerika, fra Peru til Falklandsøyene og i Brasil hekker 
svarthalssvanen. Dens fjærdrakt er hvit, men hals og hode er 
omhyllet av svarte fjær. Knoppen på den grågule nebbroten er 
rød og vingene er korte. Likevel er de gode flygere.

Den mørkfargede sorgsvanen lever i Syd-Australia og i 
Tasmania. I det svartbrune fjærdekket rager de hvite 
svingfjærene opp og forteller om dens brødre som lever i 
Norden.

En sjelden slektning er også dvergsvanen i de nordlige 
områder, som er noe mindre enn sine andre artsfrender og 
vanskelig lar seg skille fra sangsvanen.

Bildet av deres geografiske fordeling viser ganske entydig at 
svanene fra Norden tilhører Jorden. Helt oppe i den arktiske 
region lever sangsvanen. Videre mot syd, i den tempererte 
sone, er knoppsvanenes leveområde. I det sibirske Arktis bor 
dvergsvanen.

Men i de sydlige områder blir midten mørkfarget; både i Syd-
Amerika og i Australia oppvises tilsvarende arter: svarthals- 

og sorgsvane. Denne fordelingen gir en meget 
inntrykksfull figur av svanevesenet hen 

over jorden.

Selv om de er vannfugler, benyt-
ter de land; for de bygger opp 
redene sine på sumpete eller 
tørt land. Men aldri flyr de 
opp fra land; for å kunne heve 
seg opp i luften, benytter de 
vannet som sin flyplass-stripe; 
de lander heller aldri på land, 
kun i vann, selv om det er på 

grunt vann.
                            
Det er forståelig, at disse edle, 

som er i slekt med ender og gjess, 
var hellige for menneskene og vekket 

høytidelige følelser i dem. Den adelige 
skjønnhet og verdighet som de utstrålte, 

brakte frem i menneskene den første anelsen som viste 
hen til det høyere.

Svanen er på ingen måte en mild herre. Den er angrepslystig, 
sterk og har lett for å flamme opp i sinne. Truende slår den til 
med nebb og vinger og tar opp kampen selv med 
motstandere som er villere og kraftigere. Slik blir den også 
en ridderlig gestalt. Dens hvite fjærdrakt gir den glansen av 
uberørthet og sitt adelige alvor; dens mot gjør den til ridder.

Føler vi ikke, når vi ser på den, at det fins høyere 
sjeleverdener enn det hverdagslige? Der er gjess og ender, 
dumme og ubekymret, glade og smertelig berørt. Men over 
dette lever også svanen i oss. Den opphøyde sjelefugl, som 
kommer fra det høye Nord og ofte bare besøker oss som gjest 
og drar bort igjen. Hadde vi villet vie oss til den, da ville vi i 
middelalderen blitt medlem i en av mange Svaneridderorden-
er, som fantes på den tiden. Deres våpenfugl var den hvite 
svane, som befalte ridderne å heve seg over sin gåse- og 
andetilværelse og å føre sitt liv i tjenende stolthet. 

Oversettelsen av Sigrun Balavoine er midlertidig og 
gjort i samarbeid med Karl König Arkivet i Berlin, som 
forbereder nye oppdaterte og korrigerte utgaver på 
tysk og engelsk. Red. 

Fra Broder Dyr av Karl König. Oversettelse: Sigrunn Balavoine. Foto: Borgny Berglund
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Måken Jonathan

Føljetong 
Gjenfortalt av Borgny Berglund, fra boken «Måken 
Jonathan» av Richard Bach. Foto: Borgny Berglund 

Har du hørt om måken JONATHAN? Måken som hadde 
et eneste ønske – å klare det umulige. Alle måkene han 
kjente, var bare opptatt av å skaffe seg mat – alt annet var 
helt uinteressant. For Jonathan var det viktigste i livet å 
fly og bli enda bedre i luften. Dette gjorde ham upopulær 
i flokken, til og med foreldrene var imot at han brukte 
så mye tid til noe så unyttig. Det viktigste i livet for en 
måke var å skaffe seg mat. Men Jonathan var ikke som 
alle andre. Han ble en ensom måke, dagene gikk med til 
å lære seg nye teknikker og foreldrene ble mer og mer 
bekymret. Men Jonathan sto på sitt, han øvet og øvet, 
om og om igjen for å bli enda bedre enn han var i går – 
samme hva alle de andre måkene sa.

Hensikten med å fly måtte være noe mer enn bare å 
skaffe seg mat! Jonathan fløy langt ut på havet – alene og 
sulten, men lykkelig. Selv om han hadde prøvd alt han 
kunne for å være som de andre måkene, var han ulykke-
lig og lengtet bare tilbake til havet hvor han kunne øve 
det han ville uten at noen brød seg.

Han øvet og mislyktes om og om igjen, men ga seg ikke. 
Han ville finne ut hva som gikk an og hva som ikke gikk 

an å få til for en måke. Nå var han kommet opp i 300 
meters høyde og oppnådde en maksimalfart på 110 km 
i timen. Han gikk inn i et loddrett stup, men det var 
vanskelig med balansen, han mistet kontrollen, plasket 
uelegant i sjøen og ble slått helt i svime. Da han kom til 
seg selv igjen var det som en indre stemme hvisket: «Du 
er bare en ganske alminnelig måke». Han sa til seg selv: 
«Jeg må holde opp med dette tøvet» og følte seg straks 
bedre – ikke noen flere utfordringer! 

Det var blitt mørkt da han endelig tok hjemveien fatt. Da 
hørte han igjen stemmen: «Måker flyr aldri i mørket». 
Men nå lyttet han ikke til stemmen – han ble helt betatt 
av alt det vakre han så; månene og lyset som blinket i 
vannet – han glemte alle sine forsetter.

I nattens mørke, høyt til værs, glemte han alle sine 
forsetter. Korte vinger – som falken – det var løsnin-
gen! Små vinger var det som skulle til – fly bare med 
spissene! Han steg enda høyere, glemt var nederlagene. 
Med vinger som smale 
dolker stupte han lodd-
rett ned mot havet.

(Så får vi se hva som 
skjer med Jonathan 
i neste nummer av 
Landsbyliv).

Gjenfortellingen er 
inspirert av boken 
«Måken Jonathan» 
av Richard Bach, som 
kom ut på norsk ved 
Cappelens Forlag, 
1970. Red.
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I storesøsters buss
Tekst: Frode Barkved. Foto: Mats-Ola Ohlsson

Jeg husker bussreisene til Ingers skole. 

Der satt barn og voksne som jeg aldri ble lei av å studere. Noen 
lo nesten hele tiden, delte ut klemmer og snakket med høye 
stemmer. Andre var lenket fast til bussetene, og slo 
ukontrollert med armene. En rødhåret mann imiterte trommer 
og trompeter mens han dirigerte et imaginært korps. Jeg elsket 
disse fremtoningene. Det skjedde noe hele tiden. Det var godt 
å være i storesøsters buss.

En av passasjerene var ganske nifs. En stor klump stakk opp 
av ryggen hennes, armene var stive og vridde, hendene krøket. 
Det gulhvite ansiktet var dandert med brune prikker og 
flekker. Kinnbeina trådte skarpt frem, øynene var smale og 
liksom ubebodde. Munnen gapte alltid, og det rant en seig elv 
av spytt nedover den ene munnviken.  Jeg syntes ansiktet lignet 
en maske, og lurte på om det fantes noen bak. Men hun kunne 
gå, og på juletrefester var jeg alltid redd for å havne ved siden 
av henne der hun humpet rundt med maskefjeset og pukkelen 
sin. Men en gang skjedde det, og jeg forberedte meg på det 
verste da hun tok rundt hånden min. Men hun favnet den 
mykt og varsomt. Ansiktet var fremdeles som en maske, 
men mens vi gikk rundt treet hørte jeg etter en stund at det 
kom en lyd ut av munnen hennes. Og jeg hørte at den jevne, 
langtrukne, ulende lyden, korresponderte med rytmen i 
julesangen. Det var noen der inne! 

Jeg kunne ikke sette ord på det den gangen, men det jeg erfarte 
var realiteten av begrepet «iboende verdighet».

Erfaringen skulle bare tilta i styrke da jeg senere arbeidet med 
fysisk og psykisk utviklingshemmede ungdommer ut fra 
Rudolf Steiners menneskebilde. En gang fikk vi inn en ny 
medarbeider som skulle ha ansvar for en gutt med sterke 
spasmer og uten språk. Han var lenket til rullestol. Vi 
oppfordret ham til å forestille seg at det bak den ytre 
fremtoningen fantes et friskt menneske. En uke senere fortalte 
han at den syke i en drøm kom gående mot ham fra enden av 
en mørk korridor. Lyset i korridoren ble sterkere jo nærmere 
han kom. Til slutt sto gutten der midt i lyset og var «et 
menneske i verden».

På 1920-tallet ble slike mennesker betegnet som «fullidioter», 
«tomme menneskehylstre», «verdiløst liv». I Tyskland var 
bestselgeren «Straffefrihet for å tilintetgjøre liv som ikke er 
verdt å leve» nettopp utkommet. I Norge arrangerte man et 
foredrag i «Statsøkonomisk Forening». Det var raseforsker Jon 
Alfred Mjøen som talte over temaet «Hvad koster 
minusindividene stat og samfund?». 

I dette medisinske klimaet ble det første antroposofiske 
hjemmet for psykisk utviklingshemmede grunnlagt i Tyskland, 
og Steiner ble spurt om å gi medisinske og pedagogiske an-
visninger. Pionerene var spesielt opptatt av reinkarnasjonsiden. 
Steiner påpekte at man i grunnen ikke hadde rett til «å tale om 
normalitet eller abnormalitet når det gjelder barns sjeleliv, eller 
menneskelig sjeleliv overhode», for «man tror man er i stand 
til å hjelpe gjennom dette – og i stedet driver man ut et stykke 
genialitet.»

Spørsmål om hvordan man skulle 
forstå skjebnen til psykisk 
utviklingshemmede, avfeide Steiner 
med at skjebnespørsmål bare kan 
belyses individuelt. Likevel tilføyde 
han at et geni ofte hadde hatt minst en 
inkarnasjon bak seg som såkalt 
«tomsing», og understrekte at man 
måtte arbeide, ikke bare for det som 
kan oppnås her og nå, men det som 

kan oppnås for et kommende jordeliv. «Og 
det», hevdet han, « kan være ganske mye med den rette innsikt 
og hengivenhet.»

Ikke lenge etter at de antroposofiske hjemmene ble grunnlagt 
ulike steder i Mellom-Europa, begynte det 3. rikes 
Eutanasiprogram. Det møtte protester, ikke minst fra biskop 
Graf von Galen. Hitler ga opp programmet etter en tid, spesielt 
drap på voksne mennesker. Drapene på spedbarn, barn og 
ungdommer som ble ansett som «uverdige til liv» fortsatte 
derimot i det stille som før.

Det totale antallet drepte som følge av eutanasiaksjonene blir 
anslått til mellom 200 000 og 300 000. I det medisinske miljøet 
fantes det, bortsett fra noen få leger som nektet å utføre ordre, 
få spor etter organisert livreddende innsats for å verne 
menneskene det gjaldt. Antroposofene dannet et unntak; de 
klarte å holde stand mot den omfattende utryddelsen, og kom 
seg gjennom nazitiden med integriteten i behold. Bente Ed-
lund i sin doktoravhandling skriver at «livet til en rekke barn 
som sto på makthavernes dødslister, ble reddet. Videre ble 
steriliseringen av unge mennesker unngått i de fleste tilfeller.» 

En av de første pionerene, Franz Löffler, hadde ansvar for en 
schizofren ungdom som myndighetene krevde sterilisert. Både 
gutten og Löffler nektet, og under prosedyren sa Löffler at «de 
arvebiologiske lovmessighetene vel kan stemme i storfe- og 
hundeoppdrett, men for mennesker gjelder det ikke.» Den 
antroposofiske legen Heinrich Hardt opplyste at det i løpet 
av nazitiden ikke ble sterilisert et eneste barn i det hjemmet 
han var leder for. Og ingen av de psykisk utviklingshemmede 
ble «sendt av gårde til en voldsom død». Ofte var opptil en 
tredjedel av barna av jødisk herkomst. De lå dermed under for 
en dobbel risiko: Ikke bare jøde, men «fullidiot» jøde – det var 
dårlige odds i Tyskland mellom 1939 og 1941. 

Mot krigens slutt, mens bombingen ble tettere og tettere kunne 
man om nettene se det røde flammeskinnet fra nærmeste by. 
I denne situasjon bestemte man seg for å øve inn Mozarts 
«Tryllefløyten», noe som «lettet noe av trykket som hvilte på 
barna og medarbeiderne». Og da ryktene om at den russiske 
hær nærmet seg hjemmet, foredro Löffler om de positive 
fremtidsmuligheter som lå i den russiske kultur. Neste morgen 
møtte han den russisk-mongolske hæren med et hvitt flagg 
vaiende i hånden. Det kom ikke til blodutgytelser, men det 
som nå brøt løs, fikk betegnelsen orgie.Heldigvis hadde 
medarbeiderne vært forutseende nok til å sette opp skilt som 
varslet «tyfus» på dørene til rom det «barn» og «ungdommer» 
befant seg. Ingen av dem ble rørt.

Frode Barkved
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Löffler plasserer ikke bestialiteten først og fremst i en politisk, 
men i en vitenskapelig sfære. Mange tiår før sosiologen 
Bauman lanserte lignende ideer, så Löffler at ondskapen som 
ble begått under nazismen var «en følge av en 
normalvitenskapelig, det vil si en materialistisk-biologisk 
tankegang», en kobling mellom «moderne rasjonalitet» og 
«rasehygiene». For ham og de andre antroposofene ble 
oppfatningen av «menneskets iboende verdighet» sammen 
med reinkarnasjonsideen kraftkilde for den spirituell og 
praktisk humanismen de sto for.

Nyttefilosofen Peter Singer, ville antakelig betegnet Löffler som 
en hyklers artssjåvinist. Löffler hevdet jo at «de arvebiologiske 
lovmessighetene» kan ha noe for seg hos fe men ikke hos folk. 
Dermed blir han i Singers øyne en rasist som favoriser homo 
sapiens i forhold til andre dyr. 

I følge Singer har «moderne medisinsk praksis blitt uforenlig 
med troen på at alt menneskelig liv er like mye verdt». Og hvis 
vi «sammenligner et svært funksjonshemmet 
menneske-spedbarn med et dyr, slik som en hund eller en 
gris, vil vi ofte finne at dyret har overlegne egenskaper, både 
potensielle og aktuelle, for rasjonalitet, bevissthet om egen 
eksistens, kommunikasjon.» Morten Magelssen, ved Senter for 
medisinsk etikk, skriver at «fostre og spedbarn med utsikter 
til et ubehagelig liv [i følge Singer] kan avlives – ettersom livet 
deres ikke har verdi i seg selv. Tilsvarende kan også foreldrene 
ta abort eller endog ta livet av sitt nyfødte barn hvis det nye 
livet reduserer deres egen totale lykke. Singer har foreslått at 
foreldre innen fire uker etter fødselen kan avgjøre om den 
nyfødtes liv skal fortsette, før spedbarnet blir tatt opp som 
fullverdig medlem av menneskeheten.»

I boken «Hva er humanisme?» skriver Dag Hareide at Singer 
avviser det i mennesket finnes «noe iboende eller hellig». 

Derfor kan han forsvare «drap på spedbarn eller tilbakestående 
mennesker i enkelte tilfeller.» 

Singers trang til konsekvens gjør at han stiller seg positiv til sex 
mellom dyr og mennesker. Når vi ikke er kvalitativt forskjellig 
fra dyrene må vel dette være av det gode? «Vi er dyr», skiver 
han, «mer spesifikt, vi er store aper. Dette gjør ikke sex på tvers 
av artsgrensene normalt eller naturlig, […] men det innebærer 
at det opphører å være en krenkelse av vår status og verdighet 
som mennesker».

Det er altså ikke nødvendigvis forenlig med fellesskapets 
lykke at syke spedbarn eller senile oldinger får leve, mens 
sex mellom fru Hansen og hennes hest kan være det. Peter 
Singer er gjenganger på universitetenes pensumlister verden 
over. Det er altså en innflytelsesrik professor som postulere 
dette.

Singer får følge av en annen nyttefilosof, transhumanisten og 
professoren i robotikk, Rodney Brooks: «Mennesket», sier han, 
«er ikke noe spesielt, vi er som andre dyr eller maskiner. Vi er 
maskiner som våre ektefeller, våre barn og våre hunder. Og nå 
bygger vi maskiner som vil matche oss og forbigå oss. 
Motstand er nytteløst.» (Hareide i KK 18.10) Han har delvis 
rett; mye tyder på at mekaniseringen av mennesket vil tilta 
i det 20. århundre, godt hjulpet av et humanismebegrep der 
forskjellen på mennesket, dyret og maskinen viskes ut. 

En humanisme som inkluderer en «iboende verdighet» i 
ethvert menneske uansett funksjonsdyktighet, vil ha nok å 
kjempe for i det 21. århundre. Spørsmålet er om det også vil 
finnes de som kan se menneskene «i storesøsters buss.

Klassekampen 31. des 2011. Red.

Gutten er fra et antroposofisk hjem for psykisk utviklinghemmede i Irkutsk og jenta fra et hjem i Tblisi, begge i Georgia.
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Har våre psykisk 
utviklingshemmede barn noe 
sted å bo i fremtiden?

Tekst: Jørn H. Eriksen. Foto: Jan Bang

Jeg er far til Tobias, 22 år, med 
diagnosen frontonasal dysplasi.

Nå bor og arbeider Tobias på Grobunn, i Hedmark. Oppholdet 
er midlertidig, om ett eller to år må vi finne en langsiktig 
bo- og omsorgsløsning. I bydel Vestre Aker står han oppført 
på en såkalt venteliste. Der står mange andre. Vi har innsett at 
noe varig tilfredsstillende boalternativ i bydelen ikke er særlig 
sannsynlig.

Jeg har gjort en undersøkelse blant Tobias sine jevnaldrende 
som har gått i Heming juniortreningsgruppe. De er nå 18-22 
år. Blant de 13 som har svart, har INGEN blitt tilbudt en varig 
bolig. Mange arbeider med alternativer på eget initiativ. Ingen, 
til tross for godt og iherdig arbeid, har kommet i mål.

for utviklingshemmede kan komme opp i rundt 10.000. Det 
innebærer en omfattende konsekvens for kanskje 50.000 
mennesker i den nære familie. En stor bekymring for oss er 
tanken på at Tobias skal risikere å bli drevet fra sted til sted 
avhengig av økonomiske avveininger i bydelen. Han har 
gjennom oppveksten og gjennom oppholdet på Grobunn fått 
venner, en trygghet og et mestringsnivå som gjør at han kan 
leve et godt liv. Men situasjonen er komplisert, og en periode 
med uvisshet og flytting kan medføre år av behov for 
oppbygging. Jeg må vite at Tobias har det trygt og godt, det er 
det viktigste prosjektet i resten av mitt liv.

Hvor er da innholdet i disse fagre ord; «omsorg, empati»? 
Realiteten er at bydeler, kommuner og foreldre overlates til seg 
selv. Det er ingen midler til å innfri forpliktelsene og løftene. 
Bare ord. Og situasjonen kommer til å eskalere kraftig. 
Kanskje, en dag, blir vi til og med en velgergruppe det må 
lyttes til? Da er nederlaget komplett! 

Fra mitt arbeid med etablering av bofellesskapene opplever jeg 
at vi egentlig relativt enkelt vil kunne strukturere en god 
modell for finansiering av boliger for funksjonshemmede. 

Det er et stort underskudd på boliger for psykisk uviklings-
hemmede i både Stange kommune og på landsbasis. Vår 
gruppe av foreldre og andre initiativtakere har tatt et initiativ 
for å løse boligproblemet og vi har påtatt oss omfattende 
arbeidsoppgaver for å kunne finansiere og bygge boliger som 
våre barn kan være trygge i. Det skal normalt være et offentlig 
ansvar.

Noen av oss, og vi er i sum mange foreldre, ønsker simpelt hen 
å hjelpe våre barn og å hjelpe politikere og byråkrater til å løse 
utfordringen. Og, mest av alt, vi ønsker å sikre våre barn en 
langsiktig, trygg og varig boligløsning der omgivelsen er forut-
sigbar. Vi får det ikke helt til. I mens vokser køene og behovet 
for ”midlertidige” løsninger øker med eksponentiell hastighet.

Vi arbeider parallelt med to alternativer:
Ottestad, Stange kommune: Dette prosjektet er beskrevet i 
neste innlegg. 

Ammerud gård, Oslo: Her har 9 foreldre par gått sammen om 
å bygge 9 boliger i låven i en verneverdig gård på Ammerud. 
Hvert enkelt par har risikert kr. 300.000,- uten å vite om 
prosjektet lar seg realisere. Usikkerhet er blant annet knyttet til 
Byantikvarens bygningsmessige vurdering, Husbankens 
godkjennelse av utformingen av leilighetene og Husbankens 
evne og vilje til å finansiere boligene med lån og tilskudd.

De boprosjektene vi er involvert i, koster mellom 2 og 2,5 mill. 
kroner pr. boenhet. Det må antas at boliger i Oslo og i 
pressområder vil koste noe mer.

Jeg har foretatt en del opptellinger av uløste boligspørsmål. Det 
er ikke mulig å dokumentere dette med underlag fra de enkelte 
kommuner. Men jeg vil anta at uløst boligspørsmål
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Går vi mot et samfunn der interessene i randsonen bare får 
festtaler? «Ingen stemmer, ingen penger»; er det trenden? Kan 
det være at vi bygger oss en latent offentlig fattigdom der 
grupper som ikke tilhører stemmekveget overlates til seg 
selv? Vi ble spurt om Tobias kunne flytte hjem igjen et par år? 
Sikkert en kortsiktig budsjettgevinst og en potensiell «helt» i 
form av en saksbehandler på bydelskontoret. Og etter et par år, 
hvorfor ikke noen år til? Så dør vi; hvor står Tobias da? 

Våre barn mottar trygd på ca. kr. 16.000,- pr. måned. I tillegg 
vil de kvalifisere for bostøtte og det er mulig å oppnå tilskudd
fra Husbanken (Personrettet tilskudd, Prosjektrettet tilskudd, 
Investeringstilskudd).

Slik situasjonen er nå, vil et svært begrenset antall prosjekter 
kunne oppnå Personrettet tilskudd. Rammen for 
Investeringstilskudd er betydelig høyere, men uttak av 
Investeringstilskudd krever kommunenes aktive medvirkning. 
Min erfaring er at kommunene har begrenset kompetanse i 
anvendelsen av Investeringstilskuddet. Eller kanskje forpurrer
et samarbeid med initiativtakere for å begrense antall psykisk 
utviklingshemmede i kommunen? 

•

•

•

•

•

•

Konsekvensen av den mangel på handling 
som praktiseres er:

Det kommer til å bli et sterkt behov for boliger og 
omsorgstilbud som må fremskaffes utenfor 
nærområdet eller den kommune våre barn bor i.

Bolig og omsorgstilbud må organiseres hver for seg, 
og med betydelig tidstap og kostnader knyttet til 
transport.

Våre barn risikerer stadig skiftninger i bolig og 
aktivitetstilbud. Bydelene og kommunene vil måtte 
velge den billigste løsning.

Det må bli en kraftig økning av private tilbud av 
boliger og omsorgstilbud, og det kommer til å bli 
tilbyders marked.

Vi foreldre ønsker å bruke egne midler (Låneopptak 
for trygd), gjennomføre bygging og søke rasjonelle og 
gode omsorgsløsninger. Vi vil avlaste arbeidsmengden 
til storsamfunnet. Men vi slipper ikke til.

Vi opplever motstand mot innflytting til tross for 
statlige overføringer. Skal det være flytteforbud for 
psykisk utviklingshemmede?

I Vestre Aker bydel er det altså intet botilbud for noen av de 
psykisk utviklingshemmede mellom 18 og 22 år! Opplysninger 
fra andre bydeler i Oslo og fra andre kommuner bekrefter 
krisen, eller katastrofen.

I Oslo (og sikkert i mange andre kommuner) strides etater om 
ansvaret, og beslutninger pulveriseres. Bydelsleder Elin Horn 
Galtung uttalte på et møte i Rådhuset; «Jeg tar ansvaret».  Det 
er prisverdig. Siden den gang er enda et privat initiativ i 
bydelen (Hjem til meg) i ferd med å gå i stå.

Det ble nylig lagt fram en NOU 2011:15 med betegnelsen 
«Rom for alle». Utredningen ble gjort på oppdrag for 
Kommunal – og regiondepartementet/Boligutvalget og sier i 
sin innledning: 

«Bolig ansees som et grunnleggende velferdsgode og 
boligpolitikken er en sentral del av statens velferdspolitikk. Det 
statlige målet er at alle skal kunne bo trygt og godt. Personer 
eller husstander som ikke på egen hånd kan skaffe seg bolig 
eller beholde egen bolig, skal få nødvendig bistand. Flest mulig 
av dem som ønsker det skal kunne etablere seg i eid bolig og 
ingen skal oppholde seg mer enn 3 måneder i midlertidig 
botilbud, tilbringe tid i midlertidige løsninger eller 
institusjonsopphold eller fengsel, eller tilbys midlertidige 
botilbud eller døgnovernatting uten kvalitetsavtale.»

Familieomsorgsbolig på Vidaråsen.
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Et inkluderende boligprosjekt 
i Ottestad, Stange kommune

Tekst: Jørn H. Eriksen 

En foreldregruppe for 10 psykisk 
utviklingshemmede har 
sammen med Grobunn og ressurs-
personer i 1 ½ år arbeidet med 
prosjektering av at bofellesskap ved 
Steinerskolen i Ottestad. Felles-
skapet vil bli organisert som et 
borettslag underlagt OBOS, 
Hamar. På nabotomta til dette 
boligsamvirket ønsker en gruppe-
ring av ressurspersoner (Bolig-
Ressurs) tilknyttet Steinerbevege-
lsen å etablere sitt eget bofellesskap 
økonomisk og finansielt uavhengig 
av Felles Framtid. Bolig-Ressurs 
planlegges også organisert som et 
borettslag under OBOS, Hamar. 
Samtidig ønsker vi å etablere et 
inkluderende samvirke der ressurs-
personene vil kunne utgjøre en 
sosial trygghet og tilleggsressurs.

Finansieringen skal skje gjennom lån til den enkelte beboer 
og tilskudd. På den måten kan alle våre unge voksne barn få 
anledning til å delta. Det er klart at Stange kommune helhjertet 
støtter vårt prosjekt og at de vil søke om personrettet tilskudd 
for prosjektet. Vi er svært takknemlige for ordfører Røhnes 
handlekraft og støtte!

Men, den første og kanskje største utfordring knytter seg nå til 
vår (via Stange kommune) søknad om personrettet tilskudd. 
Det er stor konkurranse om midlene, så vi kan på ingen måte 
ta for gitt at vi får tildeling. Skulle vi være så heldige å få et 
positivt svar, da vil vi være i rute for innflytting i juli 2014!  

Mye av grunnlaget for Felles Framtid er uansett lagt. Foreldre, 
beboere, ledelsen på Grobunn og ressurspersonene er alle dypt, 
sterkt og positivt engasjerte! Vi får prøvd ut hverandre og vi 
bruker hverandres styrker. Felles Framtid er for godt og for 
riktig til at det skal kunne stoppes!

Jørn H. Eriksen er prosjektleder for Felles Framtid. Red. 

Dette inkluderende bofellesskap vil bli det første av sitt slag i 
Norge. Det var Hans Bringeland som hadde ideen. Han tenkte 
seg en Grobunn-satellitt. De unge voksne som etter hvert er 
ferdige med sitt opphold på Grobunn, skal finne en lang-
siktig boløsning. Få kommuner har slikt stående klart. Mange 
risikerer et liv der bolig og aktiviteter er midlertidige og der 
avstand mellom bolig og aktiviteter er stor og tidkrevende. På 
Grobunn har våre barn fått gode vennskap og trygghet. 

Vi ønsker å etablere dette bofellesskapet fordi vi er sikre på 
at dette vil gi en sosial, trygg og utviklende boform for våre 
barn. Vi ønsker også Steinermiljøet aktivt med som drifter av 
omsorgs- og aktivitetstjenestene. Prosjektgruppen består av 
foreldre, av representanter fra Grobunn og representanter for 
ressurspersonene. 

Vi har etablert et positivt og aktivt samarbeid med Hus-
banken. Samtidig har vi holdt Stange kommune orientert om 
utviklingen av prosjektet. Det er avgjørende for finansieringen 
at Stange kommune aktivt støtter prosjektet. Boenhetene er 
beregnet å koste 2,1 mill. kr. når de skal stå ferdige i 2014. 
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Tekst og foto: Jan Bang

Jan Hus ble født i 1369 i et Europa dominert av den 
katolske kirke, som da var både autoritær og nokså 
korrupt. Han studerte teologi og filosofi og oppon-
erte mot kirken, ble dømt til døden som kjetter og 
brent i 1415. Dette var en tid da kirken var mer opptatt 
av jordisk makt enn med åndelig sjelearbeid. I opposis-
jonen mot kirken kan vi fornemme en voksende individual-
itetsutvikling, noe som har tatt fart i 
ettertiden og som vi i dag også må ta stilling til.  

Hus fikk mange tilhengere som etter hvert delte seg i to 
grupper. Utraquistene var mindre radikale og kom frem til en 
forståelse med kirken, mens den andre gruppen, 
Taborittene, samlet en hær o gikk i væpnet opprør mot kirken. 
De etablerte seg i flere byer i Bøhmen og Moravia, og stiftet sin 
hovedstat i Tabor i 1420, som fortsatt er en by i den sørlige de-
len av nåtidens Tsjekkia. I årene etter 1420 ble byen organisert 
som et økonomisk fellesskap basert på ideer i 
Apostlenes Gjerninger (Ap. Gj. 2: 44 – 45). Deres mål var 
å komme tilbake til en ur- kristendom. Dette er trolig den 
første gangen det ble opprettet et større økonomisk fellesskap i 
Europa, en modell som senere ble tatt opp av kommunister og 
andre inspirert av Karl Marx, og senere Camphill-landsbyene, 
som tok sin inspirasjon fra de samme røttene som Taborittene, 
og ikke fra Marxistene. 

Taborittene ble etter hvert slått av større hærførere og Tabor 
falt tilslutt i 1452. De som overlevde flyktet ut i villmarken, 
skogene og fjellene. Der dannet de små menigheter hvor de 
beholdt sine sentrale trosbekjennelser med en mye mer 
pasifistisk holdning. Etter hvert stiftet de en kirke, Unitas 
Fratrum, i 1457. Dette var 60 år før Martin Luther naglet sin 
manifest på kirkedøren. Da hadde allerede Unitas Fratrum 
vokst til 200 000 medlemmer med en velorganisert 
kirkestruktur, med menigheter, prester og biskoper. Det var 
i dette fellesskapet at Jan Komensky ble født inn i i året 1592, 
nesten 150 år etter Unitas Frastrum ble stiftet. Han studerte 

Camphills ledestjerner
På Camphill Landsbystiftelsens representantskaps- møte i november 2011 tok vi opp de tre ledestjernene, Amos 
Comenius, Ludwig von Zinzendorf og Robert Owen. Vi trykker her det første innlegget som Jan Bang ga om Amos 
Comenius. I neste utgave vil vi ha Rigmor Skålholts innlegg om Zinzendorf, og i høstutgaven Frank Schmiemanns 
innlegg om Owen. 

Amos Comenius

Fra museet i Herrnhut. Comenius æres med gatenavn i Herrnhut.

     Jan Bang

teologi og filosofi og under sitt latinske navn, Amos Comenius, 
utga han bøker om pedagogikk, kirkestruktur og mystisisme. 

Han ble prest og senere biskop. 

På denne tiden var Bøhmen og Moravia relativt frie 
områder hvor lokale godseiere hadde mest makt, og 
øvrige myndigheter relativt lite kontroll. Dette ga 
oss et nytt ord i flere europeiske språk, ”bohem”, 
noe som fortsatt brukes om en som er fritenkende 
og lever sitt livssyn som en livsstil. Men i 
Comenius tid ble området angrepet av både 
katolske og daværende protestantiske myndigheter 

som forfulgte Unitas Fratrum, og tilslutt oppsto det 
en repetisjon av det som skjedde med Taboritenne. Unitas 
Fratrum ble igjen drevet ut i villmarken. Comenius flyktet til 
Polen, deretter Sverige og England og endte sine dager i Am-
sterdam hvor han døde i 1670. 

Han hadde stor innflytelse i den moderne pedagogikken. Han 
var den første som skisserte opp skolegangen som vi kjenner 
den i dag: barnehage, barneskole, ungdomskole, videregående 
skole, høyskole. Han var invitert av det Svenske hoff til å ut-
arbeide et pedagogisk system for Sverige. Både England og de 
nye europeerne i Amerika spurte ham om råd. Han skrev 40 
bøker om pedagogikk, som ble lest av mange som var opptatt 
av å utarbeide en skolegang. 

Comenius var også en mystiker, og arbeidet mye med 
Johannes Åpenbaring. Han trodde sterkt at fred, forsoning 
og forståelse kommer fra visdom og en erkjennelse av alles 
åndelig vesen og utvikling. 

Blant hans skrifter finnes det en regel for hvordan en menighet 
kan leve som et organisert fellesskap, hvordan de behandler 
hverandre, tar felles avgjørelser og løser konflikter. Denne 
boken, Ratio Disciplinae, ble funnet mange år senere av 
Ludwig von Zinzendorf, som vi skal høre om i neste utgave 
av Landsbyliv. Dette funnet bekreftet for Zinzendorf at hans 
arbeid med å stifte Herrnhut-fellesskapet var en direkte 
fortsettelse av de samme ideene som Comenius arbeidet med, 
ideer som mange hundre år senere ble tatt opp av Karl König 
da han stiftet Camphill-bevegelsen.
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former som inviterer til 
en samtale.  Dette 
”rest-stop bilde” kunne 
jeg ikke glemme. Og 
gleden var stor da jeg 
et halvt år senere fant 
mange bilder (over 
samme tema) rundt 
omkring på 
Vallersund og noen av 
dem på Rotvoll. Ulrike 
var der nettopp på vei til 
å pakke mange av sine 
malerier inn og reise 
med dem til Tyskland, Holland og Belgia hvor de skulle stilles 
ut. Og så skjedde det noe stort: takket være Ulrike og 
Vallersund henger nå maleriet jeg så først, og som gjorde så 
stort inntrykk på meg, hjemme i stua mi! Undringen og gleden 
er stor over å leve med dette bildet, ”dykke inn” i farge og form, 
inn i et indre, stille rom:  Rest-stop.

Jeg gleder meg til nye bilder av Ulrike og håper at mange 
mennesker – også her i Norden – få gleden av å se hennes 
malerier.

Bedre skole med kunstfag!
Tekst og foto: Jan Bang 

Elever som arbeider med kunstfag oppnår bedre 
resultater i alle fag. Dette er konklusjonen til professor 
Anne Bamford, som har studert dette forholdet i flere 
land. En kvalitet med disse fagene er at de engasjerer 
hele mennesket, ved at ikke bare tenkningen, men også 
følelser og handlingsevne aktiviseres. Det å få kontakt 
med egen fantasi og skaperevne kan gi en glede som 
smitter over på det øvrige skolearbeidet.

Fjortenårige «Barney» skrev i Aftenspostens Si;D at 
han på en skole i USA ble motivert av de kunstneriske 
fagene. «Takket være de kreative aktivitetene jeg gikk på 
der, vet jeg litt mer om hvem jeg har lyst til å være». Han 
la vekt på disse fagenes betydning for å bli kjent med seg 
selv, og at man i slike fag kan vise hvem man er uten å bli 
sett rart på og mobbet. 

Kunstfag krever sansing, innlevelse og handling. Elevene 
må bruke hele seg selv og være tilstede i det de gjør. 
Dette er noen kvaliteter som gjør at skoler som satser på 
ulike kunstfag, kan oppnå bedre resultater. Det er selv-

«Rest-stop»

«Rest Stop» av Ulrike Panhorst

Tekst av Simone Wantz

I fjor høst var det en kunstutstilling i Solstuen (det nye 
lunsjrommet) på Camphill Rotvoll. Det var 4 store malerier av 
Ulrike Panhorst som ble utstilt der. 

Ulrike er en kunstnerinne som har hatt mange utstillinger i 
Europa.  Hun er medarbeider på Vallersund, er med i l
edergruppen der, baker brød for landsbyen og hun maler!  
Flere av hennes bilder finnes rundt omkring i gallerier i 
Tyskland, Belgia og Holland. Hennes første utstilling utenfor 
Europa var i Sør-Korea i 2007. I år fikk hun en invitasjon til å 
stille ut i Firenze i Italia. 

Ulrike bodde på Vallersund for mange år siden og flyttet 
tilbake dit høsten 2010. Der har hun innrettet seg et atelier, 
og malte det siste året en serie bilder med temaet: Rest-stop 
(hvilested). Da jeg var på Vallersund etter påske i 2011 fikk jeg 
besøkt hennes atelier, og ble dypt berørt av et maleri som 
nettopp hadde blitt ferdig: et stort bilde med enkle farger og 

Kunst på Stedene

sagt ikke slik at alle barn som arbeider med noe kunst-
nerisk nødvendigvis havner av toppen på karakterstigen. 
Men ut fra Bamfords undersøkelser vil slike fag heve 
skolens gjennomsnitts-resultater og dermed også være 
en styrking av det enkelte barnet.

Teksten er basert på en pressemelding som ble 
sendt ut av Dialogos mediakontor i 2011. 
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Meditasjon 
Frode Barkved

Meditasjon danner et viktig metodisk grunnlag i 
antroposofien. Antroposofisk inspirert meditasjonsarbeid er 
likevel ikke fastlagt etter ett bestemt mønster eller behersket 
av én rådende teknikk. Rudolf Steiner ga mange ulike råd, 
teknikker og mantraer til mange forskjellige enkeltmennesker 
og grupper. Han har dessuten beskrevet ulike meditasjonsveier 
i flere av sine grunnbøker, der målgruppen var offentligheten, 
eller «enhver». Det enkelte menneske må altså finne sin vei og 
sin måte å arbeide på. 

Det finnes forskjellige grunner til at enkeltmennesker vil 
befatte seg med meditasjon. Meditasjon kan reklameres for 
og selges som selvrealisering, som middel mot stress, som 
porten til fred og harmoni osv. I nyere tid kan man dessuten få 
inntrykk av at meditasjon ofte betraktes som en slags 
‹spa-terapi›, som ‹wellness›.

Å reklamere for antroposofisk orientert meditasjon som en 
vei til personlig lykke ville være umulig. For det første var 
Rudolf Steiner alltid nøye med å sette det spirituelle arbeidet 
inn i en sosial sammenheng. Resultatet kan vi se i de mange 
virksomhetene i verden som er inspirert av antroposofien. 
Videre vektla Steiner gang på gang at meditasjonen ikke var 
et middel til å samle åndelige erfaringer for egen del, men et 
erkjennelsesinstrument til å se og føle dypere, tenke og handle 
sannere. I et av hans mange mantra heter det: «Livet blir rikere 
i meg. Livet blir vanskeligere for meg.» 

Den andre siden av den individuelle kunnskapstilegnelsen er 
ansvar. Dette ansvaret blir ikke gitt meg utenfra, jeg gir meg 
det selv. Det er et ansvar som strekker seg utover og innover. 
Vi har allerede nevnt det sosiale aspektet. Den annen side av 
ansvaret rettes mot meg selv: min egen tenkning, følelse, vilje. 
Når jeg gjennom utrettelig erkjennelses- og meditasjonsarbeid 
etter hvert vokser ut over den grensen jeg vanligvis tror er 
trukket opp mellom meg og verden, merker jeg at den beskyt-
tende isolasjon som hverdagsbevisstheten gir meg, blir elastisk. 
Jeg kan ikke lenger gjemme meg inne i mitt eget subjekt. Jeg 
blir klar over hvordan mitt selv er sammenvevd med verden 
og de menneskelige relasjoner jeg står inne i. Og jeg begyn-
ner å ane at også det som jeg tenker og føler, er realiteter. Hos 
Rudolf Steiner er nettopp dette en betingelse for åndsskoler-
ing: «Eleven må kunne heve seg opp til å innse at hans tanker 
og følelser like meget har betydning for verden som hans 
handlinger. (…) Så lenge jeg ikke kan tro på at mitt indre har 
denne betydning for verden, duger jeg ikke som åndselev.» 
(Fra «Hvordan når man til erkjennelse av høyere verdener?», 
Antropos forlag1990)

I erkjennelsesprosessen handler det blant annet om å bli var 
sin egen tankeprosess, ikke bare som resultat av noe ytre, men 
som egen virkende kraft. Jeg opplever at de begreper og ideer 
jeg danner meg, henter kraft fra en realitet som fremstår like 
virkelig som de sanseobjekter jeg retter min tenkning mot. 

Et videre skritt kan være at jeg vokser utover mitt subjektive 
spinn av følelser og blir vár hvordan stemninger og gester i et
naturlandskap kan uttale seg i meg. Jeg begynner å ane at den 
logos som bygger opp verden, også bygger i meg. Og jeg er selv

det punkt i verdenshendelsene som kan erkjenne dette. Alt 
annet virker ut fra indre nødvendighet. Men jeg kan stille meg 
overfor, for så atter å kjenne samhørighet.

Gjennomgående for Rudolf Steiners anvisninger for medita-
tiv skolering er at han understreker viktigheten av å demme 
opp for svermeri og suggesjon, og ikke berike seg selv med 
kunnskap som et mål for seg. Han uttrykker det slik: «Når du 
forsøker å gå ett skritt frem i erkjennelse av skjulte sannheter, 
gå da samtidig tre skritt frem i arbeidet med å fullkom-
mengjøre din karakter.» (Fra «Hvordan når man til erkjennelse 
av høyere verdener?», Antropos forlag1990)

Det er mulig for et hvert menneske å ha oversanselige erfaring-
er. Men i dette området trengs sunn dømmekraft og nøktern-
het. Det menneske som vil gå en meditativ vei, må samtidig 
være villig til å foredle seg selv, til å forsterke og inderliggjøre 
sine sjelelige krefter og moralske egenskaper. Oppmerksom-
heten må rettes mot både tenkning, følelse og handlingsliv.

En øvelse: Tilbakeblikk
Når jeg vil erkjenne verden og meg selv, støter jeg på begrens-
ninger med utspring i min egen sjel. Forsøker jeg for eksempel 
å tenke gjennom en rekke opplevelser som ligger noen dager 
tilbake i tid, merker jeg en viss fargeløshet og omtrentlighet. 
Jeg konstaterer at erindringsbildene fortoner seg bleke i forhold 
til den aktuelle situasjonen. Jeg strever med å se for meg de 
enkleste ting: fargene på klærne til personene jeg var sammen 
med, omgivelsen, været, lydene osv. Erindringskraften fortoner 
seg slapp sammenlignet med sansefylden i våre iakttakelser og 
opplevelser.

Det finnes flere øvelser som bevirker at tenkning og erindring 
blir mer kraftfulle. For eksempel setter jeg av 15-20 minut-
ter for meg selv når dagen er på hell, og bestemmer meg for 
å trekke ut én eller flere vesentlige hendelser i løpet av dagen 
som gikk. Jeg begynner med det siste jeg har opplevd, lar 
hendelsene strømme på i omvendt rekkefølge, før jeg stanser 
opp ved en hendelse som skiller seg ut som mer vesentlig enn 
de andre. Jeg setter kreftene inn på å fastholde hendelsen. Jeg 
kretser rundt minnebildene, kanskje flere ganger. De første 
gangene jeg gjør en slik øvelse kan det være mer enn nok  bare 
å avgjøre hvilke hendelser som var viktige. 

Først etter lengre tid har man kanskje oppøvet evnen til å 
gå inn i minnebildene fra forskjellige sider: jeg kan se dem 
innenfra med meg selv som sentrum, eller jeg kan velge å se 
hendelsen fra et annet menneskes synspunkt, et menneske som 
var en del av hendelsesforløpet. Etter en stund kan jeg kanskje 
vandre fra den ene til den andre og den tredje, eller jeg kan til 
og med se hendelsen ovenfra med «ørneblikk». Har jeg øvd 
lenge, vil jeg kunne merke at det kommer kraft inn i tankene, i 
innlevelsen, i erindringen. Og jeg vil dessuten ikke lenger bare 
oppleve mine egne reaksjoner og handlinger innenfra, men 
også utenfra, som om jeg var en annen. 

Foruten å gjøre tenkningen aktiv, vil en slik øvelse kunne roe 
ned og forvandle sjelelige krefter som ellers romsterer ufritt i 
sjelen, f.eks. fornærmelser, opphisselser, begjær osv. Disse kref-
tene opptar mye mer plass og suger mye mer oppmerksom-
hetsenergi enn vi vanligvis er oppmerksomme på. Ved å gjøre 
denne øvelsen kan jeg sakte, men sikkert vende disse kreftene 
fra selvopptatthet til verdensinteresse.

Dette er første del av et lengre innlegg om 
meditasjon. Den andre delen kommer i neste 
utgave av Landsbyliv. Red.

skoleringsveien



32 faste spalter

Landsbyliv nr 30 • VÅREN 2012

Grunnlaget for landbruk
Tekst: Dag Hauffen

Gjennom humuspleie får vi ei levende fruktbar jord. Den 
inneholder et uoverskuelig mangfold av levende organismer, 
fra de minste mikro-, til de større mezoorganismene, i sin 
helhet kalt edafon. Enkelt sagt starter disse først en 
nedbrytingsprosess i gjødsel og planterester. Men før de 
organiske emnene har blitt løst opp i sine enkelte molekylære 
bestanddeler inngår de i humusoppbyggende prosesser.

Gjennom de humusdannende organismenes aktivitet bygges 
organisk stoff og mineraler sammen til nyttige 
humuskomplekser. Dette viser seg ved at jorda får 
grynstruktur. Grynstruktur er et kjennetegn på ei jord som er 
robust i forhold til å takle klimaproblemer. Den evner å

Levende Økonomi og rettigheter, uten tilsvarende plikter. Vi har menneskerett 
og eiendomsrett, men knapt noen tilsvarende plikt til omsorg 
og forvaltning. Symmetrien mangler. Vi har oversett det dype 
prinsippet om gjensidighet – overfor hverandre og overfor våre 

omgivelser. Og da snakker vi om en 
fornemmelse for gjensidighet som 
helst skulle komme naturlig og 
innenfra, ikke som utvendige 
påbud og forordninger.   

Om vi nå fortsetter å plyndre 
Jorden, kan ikke Jorden uten videre 
plyndre oss tilbake. Men den kan 
reagere på andre måter – den kan 
for eksempel miste sin iboende 
stabilitet og sunnhet, slik at vi 
mister våre livsbetingelser. Dermed 
har vi dumt nok satt i gang vår 
egen hele eller delvise utryddelse. 

Det er ganske forunderlig hvor lite politikk, forskning og 
undervisning går inn på denne type spørsmål som ulmer 
påtrengende under en febrilsk økonomisk aktivitet. Det 
toneangivende refrenget er stadig vekk samme: fortest mulig 
tilbake til en ny omdreining på forbruksspiralen. Alt annet 
betegnes som urealistisk. Som om det skulle være realistisk å 
fortsette som hittil.

Mer enn noen gang trenger vi en økonomisk filosofi og en 
praksis knyttet til moral, til visdom og til det vi måtte samle 
oss til av kollektiv intelligens. Dertil med solid ankerfeste til 
naturen med dens sinnrike kretsløp – og for de mer grenseløse, 
gjerne til resten av kosmos. Vi trenger mer enn teknofix. Vi 
trenger bærekraft i dyptgripende forstand – eller værekraft som 
det viselig er blitt kalt, det vil si kraft og mulighet til å være i 
verden med hele vår rike menneskelighet og hele 
mangfoldet av liv og muligheter. Ingen enkel ideologi eller 
statistisk overbygning kan styre dette. Vi trenger impulser og 
innfallsvinkler på mange og nye plan. Så får vi holde tanke og 
øye åpne for hva som kan feste seg, slå rot og bære frukter. 

Innlegget er redigert fra forordet til boken Levende 
Økonomi av Christian Egge, utgitt av Flux Forlag i 2011. 
Boken kan kjøpes på www.flux.no  En anmeldelse av 
boken kommer i neste utgave av Landsbyliv. Red.

drenere overskudd av vann uten at 
næringsstoffene vaskes ut. Den gir 
også robuste planter som utvikler 
dype røtter. De får bedre tilgang til 
næring og klarer seg bedre i perioder 
med underskudd av vatn. Humus snevert 
definert som jordas innhold av organiske 
stoffer, leder ikke tankene mot de forholdene som er 
vesentlige for god jord. Vi kan ha ei myrjord som stort sett 
kun består av dødt organisk stoff. Eller vi kan ha ei kunst-
gjødseljord, fattig på edafon, med et minimum av humus-
oppbyggende organismer. Slik jord evner ikke å ta vare på 
næringsstoffene. Materialer som har blitt til overs fra avling og 

 
Dag Hau

ffe
n

Christian Egge har 
skrevet boken 
Levende økonomi.

«Penger er størknet energi» 
Joseph Campbell 

Tekst: Henrik B. Tschudi
Foto: Borgny Berglund

Økonomi er mer enn et fag, mer 
enn et tema. Økonomi er noe som 
strømmer gjennom våre liv hver 
eneste dag i det meste av det vi 
foretar oss. Det er verdt å minne om 
ordets opprinnelse – oîkos + nómos 
– gresk for ’hus’ + ’forvalte’. Det er i 
dag blitt smertelig klart at vi ikke har 
forvaltet vårt jordiske hus særlig bra. Samtidig synes vi lammet 
i forhold til nødvendig handling. 

For ikke så altfor lenge siden var nøysomhet og sparing en dyd, 
i dag er det så godt som samfunnsfiendtlig ikke å delta i 
forbruksspiralen. Dypt forvirret og fremmedgjort befinner 
vi oss i et globalisert økonomisk system med stadig større 
avstand mellom produsent og konsument. Den retoriske 
begrunnelsen for at vi skal være med på dette er behovet for 
arbeidsplasser og konkurranseevne. 

En rasjonell økonomi er dialogisk: du tar noe ut av planeten 
eller av samfunnet, du bearbeider og anvender det på den ene 
eller andre måten, og du leverer noe tilbake til planeten eller 
samfunnet. Give and take – til beste for alle parter. Flere sider 
av samme sak, med en løpende og gjensidig utveksling mellom 
privat og offentlig og mellom alle såkalte aktører – det vil si 
hver og en av oss! I denne prosessen er vi på mange måter 
speil for hverandre og våre omgivelser; vi kan se det som små 
og store kretsløp i et overordnet rom av symmetri og balanse. 
Med en passe god flyt i det hele. 

Naturen arbeider med kretsløp. Også vi begynner å forstå 
at vi ikke bare kan ta ut til et ensidig forbruk uten at det får 
konsekvenser. Vi er allerede langt inne i faresonen. Samtidig 
som vi diskuterer strategier for å berge oss inn i fremtiden, 
begynner det å demre for oss at det er en kraftig skjevhet i den 
grunnleggende tenkemåten. Vi har gitt oss selv store friheter
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Jordbruket ivaretar en av de to arbeidsmåtene for materiell 
verdiskaping i samfunnet. Den andre ivaretar industrien. Men 
de produksjonsbetingelsene som gjelder for jordbruk på den 
ene siden og industri på den andre siden innebærer en radikal 
forskjell. Denne er så vesentlig at vi kan tale om en motsetning 
som mellom liv og død. Jordbruk dreier seg om å arbeide med 
levende emner og pleie av liv. 
 
Prosessene for tilblivelsen av de objektene som kan dekke våre 
behov for mat og drikke er rett og slett livsprosesser. Gjennom 
en forståelsesfull pleie av dette sørger bonden for å oppnå de 
beste produktene. Ved vindyrking der kvalitet virkelig blir 
testet ut frambringer for eksempel biodynamiske metoder 
toppkvalitet. 

Ved industriell virksomhet er betingelsene helt andre. De 
prosessene som fører til dekning av menneskers behov for 
døde ting er ikke livsprosesser, men verdiskapende prosesser 
som mennesket selv har formet ut. De emnene som 
danner grunnlaget for dette må enten være døde mineraler 
eller høstede produkter fra landbruket. Emner som skal inngå 
i industrielle prosesser må være mest mulig døde. Ellers er det 
ikke mulig å beregne prosessene slik at man oppnår en 
nødvendig kvalitetskontroll på produktene. 

En erkjennelse av den prinsipielle forskjellen mellom landbruk 
og industri er nødvendig for å kunne se landbrukets 
muligheter og begrensninger. Med bevissthet om at det 
levende mangfoldet er jordbrukets eget livselement kan man 
lettere forutse konsekvensene når man tvinger landbruket til å 
tilpasse seg kjemiske og industrielt rasjonelle metoder i stedet 
for å stimulere det til å videreutvikle rasjonelle økologiske og 
biodynamiske metoder. 

Vi må ha mer fokus på livets prosesser og betingelser når vi nå 
planlegger hvordan landbruket skal kunne løse sine oppgaver i 
fremtiden. 

Innlegget har vært trykket i Nationen, Herba og Cogito. 
Red.

Kompost er den beste næring for jorden. Foto: Jan Bang

gjødsel brytes ned på en slik måte slik at plantenæringsstof-
fenne vaskes ut med regnvatnet.

Bruk av industrielt fremstilt nitrogen er ikke humuspleie. 
Anvendt på jord med intakt utviklet edafon endrer det 
vannløselige nitrogenet forholdet mellom de organismene som 
bryter ned organisk stoff og de som bygger opp 
humuskompleksene. Det oppstår en overvekt av nedbrytende 
organismer og prosesser. Den frigjøring av næringsstoff er 
som finner sted gir seg straks utslag i økt plantevekst. Derfor 
kan litt nitrogengjødsel på intakt jord til å begynne med ha 
imponerende virkninger. Men humusnivået synker. Dette skjer 
langsommere i kjølige og tempererte soner, raskere i varme 
soner der livsprosessen har økt intensitet. For å holde 
avlingsnivået oppe må tilførselen av nitrogengjødsel jevnt over 
økes etter hvert. 

For over 100 år side ble landbruket ledet inn i en slik ond 
sirkel. Siden har milliardbeløp blitt satt inn i ørkesløs forskning 
på dette tilsynelatende geniale, men dødsviede kjemisk 
industrielle landbruket. Ensporetheten har hindret en 
nødvendig innsats for å utvikle det gamle bondejordbruket til 
et rasjonelt moderne økologisk og biodynamisk jordbruk. Ved 
denne oppgaven står vi ennå bare ved begynnelsen. 

Enkeltvise resultater når det gjelder oppnådde avlingsnivåer og 
produktkvaliteter viser mot betydelige utviklingsmuligheter. 
Men det behøves målrettet utprøving og forskning for å øke 
sikkerheten vedrørende en del vesentlige spørsmål. Praktisk 
rasjonelle arbeidsmetoder må utvikles videre. At få ting vil 
lønne seg så godt som å utvikle et robust landbruk burde være 
innlysende. Dette vil gi mennesker et mer stabilt livsgrunnlag i 
kommende kriser. 

For plantene sitt forhold til jord kan vi bruke et bilde. Man kan 
si at det gryende avkommet hos høyerestående organismer 
fårsin første vekstmulighet gjennom en positiv parasittær 
situasjon til si livmor. På lignende måte befinner plantene seg i 
en art parasittært forhold til den jorda som de vokser ut av. Slik 
sett blir sammenhengen mellom matjordas helsetilstand og 
avkommets helsetilstand ganske innlysende. 
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PLANTEARVEN-prisen for gamle kornsorter
dyrking og det ble starten på interesse og et sterkt 
engasjement for gamle kornsorter. 

Å finne kornsorter som er egnet for økologisk dyrking, 
og som gir stabile avlinger uavhengig av vær og 
vekstforhold har vært drivkraften bak Swärds engasje-
ment. På gården Aschim Vestre, som han driver økolo-
gisk sammen med kona Kristin, har han i dag over 
40 kornsorter, i produksjon eller til oppformering og 
prøvedyrking. 

Johan har spesielt undersøkt de gamle sortenes 
ernæringskvalitet, innhold av antioksidanter, 
fordøyelighet, glutenkvalitet og bakeegenskaper. Over 
lang tid har han sammen med kolleger klart å bygge opp 
et marked for korn og mel av gamle sorter, og slik bidratt 
til at bruk av genetisk mangfold også kan gi lønnsom 
drift. Dyrking og salg av gamle kornsorter er etterhvert 
organisert i aksjeselskapet Økologisk spesialkorn AS. 

Prisvinneren har etablert en egen bruksgenbank som 
også forsyner andre bønder med såkorn, og han driver 
utstrakt informasjons- og utviklingsarbeid for å fremme 
bruken av de gamle sortene. Blant annet har han de siste 
årene arrangert et stort antall seminarer og 
markvandringer.

Juryen, som er Genressursutvalg for kulturplanter, 
skriver i sin begrunnelse at Johan Swärd er den mest 
initiativrike og utadvendte blant bønder som samler, tar 
vare på og sprer kunnskap om gamle kornsorter, og han 
bidrar betydelig til at denne delen av PLANTEARVEN 
brukes og er tilgjengelig for framtida.

Johan Swärd 
(t.v.) overekkes 
prisen av 
SNO-direktør 
Reidar Andersen 
på konferansen 
“Mennesket og 
naturarven” på 
Tjøme tirsdag 15. 
november, 2011

Johan Swärd i en åker av 
svedjerug, en kornsort som 
nesten gikk tapt, men som 
nå dyrkes som et godt og 
særegent matkorn.

Tekst: Skog og Landskapt. Foto: Åsmund Asdal 

Johan Swärd fra Gran på Hadeland har fått årets 
PLANTEARVEN-pris. Han fikk prisen for sitt 
omfattende arbeid med å undersøke egenskaper hos 
gamle kornsorter og å sørge for at korn dyrkes og mel 
brukes av sorter som tidligere bare fantes som frø i 
frysebokser.
 
Johan Swärd er vår fremste pioner når det gjelder å 
undersøke egenskaper og ta i bruk de gamle norske og 
nordiske kornsortene. Kornsorter som gjennom 
hundreder og kanskje tusener av år er blitt utviklet og 
tilpasset våre vekstforhold er en viktig del av naturarven. 
Det passet derfor godt at prisen ble delt ut på 
konferansen “Mennesket og naturarven” som Statens 
naturoppsyn (SNO) og Direktoratet for naturforvaltning 
arrangerer på Tjøme denne uka. Det var SNO-direktør 
Reidar Andersen som overrakte prisen 15. november.

Johan Swärd takket for prisen med å fortelle historien 
om svedjerugen, der noen få spiredyktige korn ble 
funnet og oppformert. Etterhvert fikk Johan korn til
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100 år Eurytmi medisin…) Nå fikk han spørsmålet han kanskje hadde 
ventet på lenge. Og i samarbeid mellom Rudolf Steiner 
og Lory Mayer- Smits ble de første frø til eurytmien gitt 
og mer og mer utviklet i løpet av år 1912.  

Snart kom flere til som ville lære denne nye bevegelses-
kunsten og det tok ikke så lenge før det ble framføringer 
på store scener rundt omkring i Europa, og til det ble 
undervist på steinerskoler. Men allerede i den første 
samtalen med Steiner spurte moren til Lory om det ikke 
var mulig å styrke livskrefter gjennom rytmiske 
bevegelser, slik at det kunne virke helbredende inn i 
menneskets organisme. Og helt fra begynnelsen ble 
noen øvelser også sett på som terapeutiske. I året 1921 
– igjen som svar på spørsmål – ble helseeurytmien (vi 
kaller det nå terapeutisk eurytmi) gitt og videre utviklet i 
samarbeid mellom Rudolf Steiner, leger og 
eurytmister.

Jeg tror at eurytmi er en kulturimpuls for mennesket 
og verden. Kunst er viktig i dag, vi kan få mye hjelp i 
pedagogikken og i sosiale prosesser igjennom eurytmi. 
Det som er viktigst for meg ved eurytmien i 2012 er 
det helbredende, det å finne fram til livskilder og til de 
bevegelser som bygger oss opp for å bli hel i kropp – sjel 
- ånd. Gjennom det kan vi bli medmennesker sammen 
med alle de andre, som står i livet og i bevegelsen.

Tekst: Simone Wantz 

2012 blir et jubileumsår for eurytmien. På mange steder 
verden rundt vil 100 år med eurytmi bli feiret. Aller 
mest eurytmi i dag og nå: eurytmi som kunst, som 
pedagogikk, som sosialkunst, som terapi. Det vil bli en 
nordisk eurytmifestival i sankthanstiden i Järna i 
Sverige, det vil bli feiring og en stor konferanse om 
sommeren i Dornach i Sveits, og i Norge blir det en 
feiring 10 – 12. mai på Berle (Høyskolen) i Oslo med 
kurs, foredrag, forestillinger, workshops. Men jeg håper 
det også blir mange initiativer, aktiviteter med eurytmi, 
hele året rundt på mange steder, slik at eurytmien 
kommer enda mer ”ut i verden”!

Under en foredragsrekke om Johannesevangeliet som 
Rudolf Steiner holdt i Hamburg i 1908 spurte han den 
russiske malerinnen Margarita Woloschina om hun 
kunne danse prologen i Johannesevangeliet. Margarita 
syntes ikke det var en vanskelig tanke, men hun spurte 
ikke mer om hva Steiner egentlig mente. Noen år senere 
i november 1911 spurte Clara Smits Rudolf Steiner om 
en bevegelseskunst for hennes datter Lory som søkte 
etter en utdannelse. Steiner har aldri gitt noe uten at han 
ble spurt (Waldorfskolene, bio -dynamisk jordbruk, 

Livet
Tekst: Simone Wantz. Foto over: Jan Bang 
Foto til høyre: Juray Kozienka

Eurytmi og terapeutisk eurytmi har mye med 
påske og med våren å gjøre. Det er oppstand-
elseskraften i oss som blir tiltalt i det vi gjør 
eurytmi. 

Når vi feirer påske, som er en bevegelig høytid, feirer vi 
oppstandelsen etter å ha gått veien gjennom 
pasjonsuken.  Det er ikke ”bare” noe som har skjedd for 
lenge siden, det er noe som kan oppleves her og nå – og 
som kan hjelpe oss til et våkent nærvær (å være tilstede i 
nuet - i livet).

Våren er livets årstid.  Det spirer og vokser og blir grønt, 
saften stiger i trærne, dyr blir født på gården. ”Eurytmi 
er livets uttrykk” (R. Steiner).

I eurytmi og terapeutisk eurytmi beveger vi ”ordet”. 
Vokaler og konsonanter har en bestemt bevegelsesform 
og dynamikk.  I terapeutisk eurytmi beveger vi enkle 
vokaler og konsonanter som har en sammenheng med 
visse organprosesser i oss. Det finnes også ”terapi-ord” 
som er en bestemt følge av noen enkle lyder. Det første 
ord som ble gitt i eurytmi og som brukes i til mange

anledninger, også i det terapeutiske er: ”Halleluja”.  
Rudolf Steiner ga det til Lory Mayer- Smits med 
følgende ord: ” altså nå gjør De først H og rett deretter 
A. Så gjør De syv ganger L, deretter E. Så følger enda tre 
store rolige L- bevegelser som fører til en U som holdes 
lenge. Til avslutning former De enda en sterkt I og A.” 
(R. Steiner, fra ”die Entstehung und Enwicklung der 
Eurythmie”).  Ordet har hebraisk opprinnelse og betyr 
i følge Steiner:” jeg rengjør meg fra alt som forhindrer 
meg fra synet til det høyeste” (fritt oversatt).   Det kan 
gjøres alene eller i en gruppe med en form i rommet.  Å 
bevege Halleluja har en rensende, terapeutisk virkning. 
Det gir livskrefter til oss selv og også til omverden.  Man 
kan bevege det hvis det er krise, jordskjelv, nød et sted i 
verden. Vi kan bevege Halleluja og gi noe til jorden – til 
verden – til menneskene.

«.….det haster, det haster i dag, Vær utålmodig 
mennesket. Det gjelder våre evige korte liv, det gjelder 
vår jord.» - fra Inger Hagerup.
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Hjertets tenkning 
– hvis du vil …

Per Engebretsen

Anmeldelse av Per Engebretsen 
Foto: Jan Bang          

Er jeg bare en en intelligent 
ape, eller bærer av verdens-
ånden? Kan jeg være 
intellektuell på en spirituell 
måte? På hvilken måte?

I denne lille boka beskriver 
Karl-Martin Dietz hvordan erkeengelen 
Mikael har bidratt til å utvikle tenkningen i to stadier. Den 
første, i århundrene før Kristi fødsel, gav oss muligheter for å 
utvikle den type tenkningen som er knyttet til hodet og som 
gav mennesket selvbevissthet og frihet. Det neste bidraget fra 
Mikaels side, i det nittende århundre, har ført til at vi hver og 
en av oss nå selv må ha vilje til å fylle vår måte å tenke på, slik 
at den ”tørre” og logiske tenkningen blir fylt med hjertekrefter. 
Dietz påpeker hvor viktig dette er for å utvikle en ny måte å 
tenke på med både fornuften og med hjertet. Ikke ”enten - 
eller” men ”både - og”. Vi har nå en høyere grad av frihet til å 
tenke våre egne tanker, samtidig med et større ansvar for at det 
vi tenker kommer andre til gode på en menneskelig måte.

Bokas siste deler handler om hvordan vi kan få dette til i 
praksis. Han beskriver de seks ”bi-øvelsene”, øvelser som 
Steiner har beskrevet som forberedende øvelser til en høyere 
grad av forståelse av åndelige sammenhenger, men som nå i 
seg selv kan være fullgyldige til bedre forståelse av en 
nødvendig solidaritetskultur.

Ved første gangs lesing ble jeg 
begeistret over at Dietz fremstiller 
mine egne spørsmål om livet som 
«Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? 
Hvor skal jeg hen? » på en slik 
idehistorisk interessant og 
komprimert måte. Best er han når 
han tilsynelatende skriver fra eget 
hode, vanskelig når han beskriver 
hva Steiner har sagt om saken. 
Notene bakerst i boka tyder på at 
dette er en slags oppsummeringsbok 
hvor han tar med seg det meste både 

av det han har lest av Steiner og det han selv har skrevet gjen-
nom et langt liv. Tusen takk til Arne Møller for en utmerket 
oversettelse. Språket er lett og ledig men også litt springende 
til det mer «arkaiske». Substantiver i flertall blir konsekvent 
skrevet i bestemt form og det gjør ofte setningene litt høytidlige 
og preget av å «predike». 

Ved annen gangs lesing blir boka til det den egner seg best til; 
en bruksbok som jeg vil komme til å ha stor glede av når jeg 
trenger det. Her er det mange gode formuleringer og nyttige 
avsnitt som gir meg «aha»- følelsen gang på gang. Det er slike 
bøker vi trenger flere av.

‹Når hjertene begynner å ha tanker›
av Karl-Matrin Dietz kan bestilles fra: 
Antropos Bokhandel
Josefine gate 12, 0351 OSLO
Tel: 22 46 03 74

Evangelietekster
Evangelietekster LBL 30  for de neste 3 måneder

Bibelaften er en av grunnpilarene i Camphill, og feires i 
husfellesskap over hele verden. Hvert år blir et par Camphill-
medarbeidere utpekt til å velge ut tekster, som brukes både 
til  Bibelaftenen på lørdagen, og eventuelt til søndagshandling 
neste dag. For å gi flere mennesker anledning til å knytte seg til 
denne praksisen, bringes her tekstene, fra påske til sankthans 
2012.

April

1 Palmesøndag Matteus 21,   1 – 11 
5  Skjærtorsdag Matteus 26, 20 – 46 
6 Langfredag Markus 15, 15 – 39 
8 Påskesøndag Matteus 28,   1 – 10 
15 Lukas  24, 13 – 32 
22 Johannes  15,   1 – 17 
29 Johannes  16,   1 – 15

Mai 

  6 Johannes  16, 17 – 28 
13 Matteus  28, 16 – 20 
17 Kristi Himmelfart
 Apostlenes Gjerninger 1,   1 – 13 
20 1. Korinterne 13,  1 – 13 
27 Pinse   
 Apostlenes Gjerninger 2,   1 – 12 

Juni 

  3 Filliperne  2,    1 – 11 
10 1. Korinterne 12,   4 – 13 
17 Lukas  1,   5 – 25 
24 Sankthans  
 Johannes  1,   1 – 23
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Livsveien

    Paul Brudal

Eksempler på hva som 
kommer opp til større 
klarhet er hos Jung 
ideen om mannens 
kvinnelige side Anima 
og kvinnens maskuline 
side Animus.  Jung 
innførte også et begrep 
for vårt alter ego: 
Skyggen.  Her kan 
det handle om visse 
sider ved oss og våre 
tidligere erfaringer 
som vi ikke vil 
vedkjenne oss og 
derfor aktivt 
fortrenger.

Forfatterne gir stor plass til Jungs analyse av de mange 
«typene» en kan plasserer et menneske i.  Her foreslås ut fra 
fire grunntyper flere tenkte undergrupper ut fra 
innadvendt-utadvendt aksen.  Les dette ut fra en ide som Jung 
og Steiner må ha vært helt enig om: Tanken om projeksjon.

I boken beskrives den sterke tendensen vi mennesker har til å 
projisere våre indre bilder, ideer og følelser ut på omgivelsene. 
Eksempelvis tillegger vi derfor mennesker egenskaper de ikke 
har. Det er en styrke ved boken at den bringer mange gode 
eksempler på slike situasjoner der projeksjon ødelegger og bør 
bevisstgjøres.

Boken viser på en fin måte Jungs ide om at ensidighet over tid 
fører til ubalanse.  Han vil si at det nærmest er naturgitt at en 
bevisst og ubevisst forsøker å kompensere for ensidighet og 
den «blindhet» den gir ved å bringe det motsatte inn.  Jeg tror 
sikkert at vi på dette punktet kan bruke ideen fra Steiner om 
utligning.

Borgny og Svein Berglund har hentet frem noe av det mest 
sentrale i vår kultur. Det er ikke første gang tanken omkring 
verdens og menneskets dualistiske natur er beskrevet. 
Imidlertid er resultatet i sin kortfattede form her i boken svært 
verdifull i vår tid. Forfatterne hjelper oss til å se at de nesten 
abstrakte beskrivelser av menneskets psyke kun har verdi for 
oss i vår egen selvanalyse. Forfatterne advarer oss mot å bruke 
dette i en analyse av andre. Boken berikes med sitt 
billedmateriale som viser at temaene er tidløse og 
tverrkulturelle.

Tillat meg som psykolog til slutt en liten kommentar. Det er 
befriende å oppleve at kultur- og åndsarbeidere som Borgny 
og Svein Berglund så naturlig tar i bruk denne type dynamisk 
psykologi som det har tatt generasjoner av fagfolk år å utvikle. 
Det er mye gull å hente i denne boken.

«Livsveien» kan bestilles fra: 
Antropos Bokhandel
Josefines Gate 12
0351 OSLO
Tel: 22 46 03 74

Borgny og Svein Berglund: 
Livsveien. 
Om personlig utvikling.  
Inspirert av C.G. Jung og 
Rudolf Steiner.

Anmeldelse av psykolog 
Paul Brudal, spesialist i klinisk 
psykologi, tidligere sjefpsykolog 
ved Gaustad Sykehus.

De to forfatterne har skrevet en 
verdifull bok til oss, der det merkes så 
godt at de har bred erfaring med mennesker i alle mulige 
livssituasjoner. Boken styrkes ved at det legges vekt på 
beskrivelsen av de mange fallgruver og utfordringer vi møter 
på i parforhold og i arbeidsituasjoner. Ut fra sin 
erfaringsbakgrunn og sin tydelige kjærlighet til mennesker har 
forfatterne skrevet en bok med et stort nyttepotensiale.

Om bokens hovedtema: «personlig utvikling», kunne en tenke 
at det var et selvfølgelig tema i ens liv, men erfaringen viser at 
et slikt bevisst perspektiv mangler og at det ikke er så lett å se 
på seg selv med et visst selvkritisk blikk.

De to gigantene i Europa i årene etter 1900, C.G. Jung og 
Rudolf Steiner, er hentet frem i boken for å belyse nettopp 
nødvendigheten av å ha som livsoppgave å arbeide med seg 
selv -  hele livet! Det handler jo ikke om et moralsk påbud, 
men – som Borgny og Svein Berglund viser oss – handler det 
mer om at det gir livsinnhold og mening å arbeide med sin 
egen utvikling.

Jung fremhever et nødvendig mot til å se seg selv så og si 
«usminket». Steiner viser konsekvent til Jeg-begrepet her og 
påviser nødvendigheten av den bevisste innsats for å styrke 
Jeget.

Forfatterne gir en kortfattet innføring i hvordan en kan gå 
denne livsveien som Jung kalte individuasjonsprosessen, der 
en ideelt sett utvikler et dypere Selv.  Steiners ord her er å 
påpeke at ens dypere Jeg vil nærme seg det som er av åndskraft 
i oss.  Forfatterne er klar over at denne eksistensielle 
utfordringen aldri er enkel og de bruker mye av Jungs 
psykologi som et verktøy på veien.

Boken viser til begrepet «det ubevisste» som etter hvert brukes 
som en selvfølgelighet.  Alle godtar at det er bare begrenset hva 
et menneske har bevisst «oppe» i sin psyke.  Derimot er det så 
mye mer i det ubevisste, som både personlige livserfaringer og 
noe som Jung kalte «det kollektivt ubevisste».  Forfatterne viser 
på en tydelig måte hvordan innholdet i dette «reservoaret» 
presser seg frem og opp for å bli bevisstgjort og levet. 

Dynamikken i denne bevegelsen henimot bevisstgjøring synes 
å handle om at vi ikke kan eller bør bli sittende fast i én 
posisjon, og tenke at nå er jeg vel perfekt, bra og på plass. Vi 
må i forfatternes forståelse gå vår livsvei og bevege oss videre. 
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Granly 

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik, ligger Granly 
Stiftelse i tettbebyggelsen Kapp. Her bor 26 voksne 
personer med utviklingshemning i 5 boliger og en 
hybelleilighet, spredt på et parklignende område. 
Granly ble etablert i 1938 og er dermed det eldste 
antroposofiske sosialterapeutiske stedet i Norge. 
Aktivitetene er hovedsaklig sentrert rundt håndverk, 
kunst og hagebruk.

Henvendelse:

Mjøsvegen 498, 2849 Kapp.
Tlf: 61143660
Fax: 61143661
E-post:  granly@granly-stiftelse.no 
www.granly-stiftelse.no

Stiftelsen Grobunn 

I samarbeid med Helsepedagogisk Steinerskole på 
Hedemarken tilbyr vi tilrettelagt landsdekkende 
videregående opplærings på gården Frenning Vestre i 
Stange. Grobunn tilbyr et ungdomsbofellesskap i sko-
leuken og to helger i måneden, og et tilbud inntil tre år 
etter videregående skole. 

Henvendelse:

Frenningvn. 102
2344 Ilseng
Tlf: +47 481 60 541 
E-mail adr. grobunn@msn.com
www.grobunn.no

Helgeseter

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

Henvendelse: 

Øvre Sædalsvei 257
5099 BERGEN
Administrasjon: geir@helgeseter.no
Tlf: +47 55 27 38 99
www.helgeseter.org

Hogganvik – en Camphill Landsby 

Hogganvik Landsby ligger i et typisk Vestlandsland-
skap ved Vindafjorden i Ryfylke og har utsikt mot 
fjorder og fjell. Våre familiehus, gården, gartneriet, 
ysteriet, skogsdriften og et lite snekkerverksted gir 
arbeid til de fleste. 35-40 mennesker bor i Hogganvik 
Landsby. 

Henvendelse:

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

Helsepedagogisk Steinerskole 
på Hedmarken 

Ved Steinerskolen på Hedmarken har vi en helsepeda-
gogisk skole for psykisk funksjonshemmede elever. En 
skole i skolen. Vi har også en avdeling for noen av våre 
videregående elever på Stiftelsen Grobunn i Romedal, 
et skole- og botilbud for 8-10 elever.

Hendvendelser: 

Postboks 100, 2312 OTTESTAD
B.adr.: Rudolf Steiners veg 26, 2312 Ottestad
Tlf: +47 62 58 89 04    
Faks: +47 62 58 89 09 
E- post : hps.hedemarken@steinerskolen.no
www.hedemarken.steinerskolen.no

Ljabruskolen – Steinerskole for elever med 
spesielle behov.

Skolen gir et tilbud for elever med spesielle behov i 
grunn- og videregående skole. Høsten 2009 flyttet 
skolen inn i nybygget hus på Ljabru. Undervisningen 
bygger på Steinerskolens læreplan, tilrettelagt i forhold 
til elevenes behov og forutsetninger.

Hendvendelser: 

Ljabrubakken 50 
1165 OSLO
Tlf: +47 22 62 98 90 
Faks: 22 62 98 91
E-post: ljabruskolen@steinerskolen.no
www.ljabruskolen.no

Jøssåsen – en Camphill Landsby

Jøssåsen ligger i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. 
Her bor det rundt 50 mennesker, i tillegg kommer 
10 - 12 stk på dagtid som tar del i arbeidet. Foruten 
gårdsdriften har landsbyen kulturhus, veveri, 
bokbinderi, keramikkverksted, snekkerverksted 
og vedgruppe.

Henvendelse:

7550 Hommelvik
Tlf/faks: (man-fre 9-13) +47 73 97 12 22
E-post: office@jossasen.no
Søknad: application@jossasen.no
Facebook: Camphill Jøssåsen Landsby
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Camphill Rotvoll 

Camphill Rotvoll ligger landlig til ved fjorden i Trond-
heim kommune og består av Kristoffertunet levefel-
lesskap og Rotvoll verksteder og gartneri. Vi tar imot 
mennesker som trenger spesiell omsorg i levefelleskap 
og/eller de som bare trenger et vernet arbeid eller 
dagtilbud. 

Henvendelse: 

Hans Collins vei 5
7053 Ranheim
Tlf: +47 73 82 68 50 
Faks: +47 73 82 68 51 
E-post:  velkommen@camphill-rotvoll.no
Søknad: applications@camphill-rotvoll.no

Solborg – en Camphill Landsby 

Solborg ligger i Buskerud mellom Hønefoss og 
Jevnaker, med vakkert utsyn mot Norefjell vestover 
og grensende mot Nordmarka østover. Med smått og 
stort bor det omtrent 50 mennesker her. Landsbyen 
har gård, gartneri, urteverksted, veveri, bakeri og en 
gruppe som arbeider i skogen. 

Henvendelse: 
 
Solborg, 3520 Jevnaker
Tlf: (man-tors 10:30-14:30) +47 32 13 24 80
Faks: +47 32 13 20 20
E-post: solborg@camphill.no

Rostadheimen Bofellesskap

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

Hendvendelser: 

Garnesveien 166
5264 GARNES    
Tlf: +47 55 53 78 80 
Mob: +47 93 87 49m 49 
E-post: post@rostadheimen.no      
www.rostadheimen.no

Vallersund Gård og Framskolen - Camphill

Vallersund Gård ligger på Fosenhalvøya. Vi tilbyr 
et bo- og arbeidsmiljø for voksne mennesker med 
utviklingshemming. I alt bor her 35 – 40 mennesker på 
stedet og det drives gårdsbruk, bakeri, veveri, gartneri, 
urteverksted og butikk. 

FRAMskolen er en del av landsbyen. Skolen er et 
toårig, folkehøyskolelignende lærested for unge voksne 
med utviklingshemming mellom videregående skole 
og et aktivt yrkesliv. 

Henvendelse:

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

Verdandi Naboskap
 
Med utsikt til Sørfjorden i Arna ligger et lite Naboskap 
integrert i byggefeltet. Her bor det 8 mennesker som 
alle har sitt arbeid i Bergensområdet. Naboskapet ble 
bygget i 1985 og har en tilknytting til Rostadheimen 
som ligger 10 minutter unna.

Henvendelse:

Vestliveien 69
5264 Garnes
Tlf. 55 24 30 10 / 90 28 37 67 
E-post: Dag Terje Osdal  d-terjos@frisurf.no

Vidaråsen – en Camphill Landsby

Vidaråsen, med omkring 120 mennesker, ligger i 
Andebu i Vestfold. Det drives gård, gartneri, meieri, 
toveverksted, snekkerverksted, veveri, urteverksted, 
maleverksted, bakeri og en butikk. Vi holder konserter, 
teaterforestillinger, foredrag og allmøter, og har også et 
terapihus for mennesker som trenger ekstra pleie. 

Henvendelse:

3158 Andebu
Tlf: (man-fre 9-15) +47 33 44 41 00
Faks: +47 33 44 40 01
E-post: office@vidaraasen.no 
www.vidaraasen.no
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Landsbyens beboere og medarbeidere danner husfellesskap. 
Kunst og kultur vever seg inn i alle sider av livet. Landsbylivet 
er preget av økologisk bevissthet.

Landsbyene er bygget opp rundt forskjellige håndverks-
aktiviteter og biodynamisk jordbruk/gartneri.  Husarbeid er en 
vesentlig del av virksomheten. Alle har oppgaver som dekker 
reelle behov, og alle utfører sitt arbeid etter egne evner og 
muligheter. 

Landsbyene vurderer ikke lønn i forhold til arbeidsinnsats. 
Mange av medarbeiderne forvalter lønnsinntektene i 
fellesskap. Landsbyens beboere med uførepensjon forvalter 
denne selv, i samråd med sin hjelpeverge. 

Camphill-landsbyene tilbyr et bo- og arbeidsmiljø for voksne 
som har behov for omsorg. Noen landsbyer tilbyr dessuten 
dagplasser i verkstedene, og Framskolen på Vallersund er et 
heldøgnstilbud forungdom.Camphill-lands byene tar også

Camphill landsbystiftelse

Sosialterapeutisk Forbund
Forbundet ble formelt stiftet i oktober 2000 og har i dag 15 
antroposofiske medlemsvirksomheter (samtlige i Norge som 
arbeider med barn, unge og voksne utviklingshemmede). 
Forbundets styre består av fem medlemmer, tre representerer 
sosialterapeutiske hjem, landsbyer, og helsepedagogiske skoler 
og de øvrige to rekrutteres fra andre antroposofiske 
virksomheter. Det norske miljøet består av ca 330 elever/
beboere, og ca 600 medarbeidere fordelt på ca 400 årsverk. 

Forbundet har holdt i gang den norske seminarutdanningen, 
samt utviklet en bachelorutdanning i Antroposofisk Sosial-
pedagogikk i samarbeid med Rudolf Steiner Høyskolen i Oslo. 
Forbundets mål er å bli et serviceapparat med et felles 
sekretariat med kompetanse på lovverket, kontaktpersoner 
mot embetsverk og politikere, mediehåndtering, organisasjons-
utvikling, samt fødselshjelper ved etablering av nye 
helsepedagogiske og sosialterapeutiske initiativ. 

imot unge mennesker som 
ønsker et år som frivillig, 
og mennesker som ønsker 
å være medarbeidere for 
lengre tid.

Alle søknader om plass 
eller arbeid rettes til 
den aktuelle landsby.

Camphill landsbystiftelse, 
Reidar Jensensgate 10, 
7550 Hommelvik. 
Tel: 73 97 84 60
Epost: landsbystiftelsen@camphill.no 
www.camphill.no

Kontakt: 
Geir Legreid eller 
Petter Holm. 
Sosialterapeutisk Forbund 
Fosswinckelsgt 18, 
5007 Bergen.
Geir Legreid mobil: 
40828444 
e-post: geir@helgeseter.no 
Petter Holm kontor: 
55315010.
www.sosialterapi.no

Foto: Borgny Berglund

Foto: Borgny Berglund

Dialogos er et nettverk av antroposofisk inspirerte virksom-
heter innen skole, barnehage, jordbruk, ernæring, helse, kunst 
og eurytmi. Dialogos ønsker å synliggjøre alternativene som 
våre partnere står for, og de gode erfaringene som finnes, samt 
styrke forståelsen av at mennesket er et fritt åndsvesen. 
Dialogos er en aktiv støttespiller og en møteplass for våre 
partnere, også i forhold til i media og offentlighet. Målet er 
å bidra til dialog og utvikling som kan skje gjennom dialog-
møter, seminarer, kommentarer og innspill til media og 
annen aktiviteter. Dialogos mottar ingen offentlig støtte og er 
avhengig av økonomisk bidrag fra virksomhetene, gaver og 
medlemskap.

Dialogos medie- og ressurssenter!
Les mer på 
www.dialogos.no
eller kontakt 
Dialogos på 
tlf 99 01 40 30, 
post@dialogos.no

Dialogos holder 
til i Oscars gt 10 
i Oslo. 
Foto: Sissel 
Jenseth
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Fagbilag 

Vi har gleden av å tilby våre lesere den 4. utgaven av Fagbilaget. 
Det betyr at vi nå er to år gamle og begynner å finne en form 
som vi føler oss fornøyde med. 

I denne utgaven skriver Julian Sleigh i norsk oversettelse 
av Geir Uldal om hvordan det er å være 35 år - halvveis på 
livets bane. 

John Baum har allerede skrevet flere innlegg om Camphill-
bevegelsens historie, noe han er godt kjent med som en av de 
første medarbeiderbarna i Camphill. I denne utgaven innleder 
han en serie med ”Motiver fra Karl Königs liv” som vi kommer
til å fortsette med i senere utgaver. Dette forsterkes jo fint med 
Anne Langelands grundige og begeistrede anmeldelse av den

nye oversettelsen av Karl Königs biografi som kom ut i fjor 
høst. 

Rigmor Skålholt skriver et langt brev til Petter. Dette brevet 
handler om gjensidig respekt og likeverd. Vi møter Petter 
som overvinner diagnosen og pasientstemplet og som blir en 
borger, inkludert og verdsatt i samfunnet.  

Vi ønsker alle våre lesere en god påske, og tar gjerne imot 
tilbakemeldinger og forslag til innlegg. Redaksjonen, Jan 
Bang, Rigmor Skålholt, Dag Balavoine, Petter Holm og Ingrid 
Braune. 

Leder
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35 år gammel i sosialterapeutisk omsorg

Tekst: Julian Sleigh
Oversettelse fra engelsk: Geir Uldal

Når jeg når til halve vegs på livets bane 
Jeg fant meg i en dyster urskogs snare 
Der ingen veg, ei spor jeg kunne spane

Med dette åpner Dante sin Guddommelige Komedie. Han var 
fem og tretti. Fem og tretti (midt i livet), i vilska, midt i en 
mørk skog. 

Hvordan var det å være 35 for deg, hvis du allerede har vært 
gjennom det? Det er ikke så mange som vandrer gjennom livet 
her uten å gå seg litt vill! Det vil kunne gi deg en bakgrunn 
som kan være til hjelp når du skal forstå folk med handikapp. 

Tre og tretti og en tredjedel, fem og tretti, syv og tretti og tre 
måneder - det er midtpunktet, mellom et tredjedels århun-
dre og den andre måneknuten: Dette er krisetid, vekslende 
punkter for utfordring og forandring. Vanligvis dreier det seg 
om avgjørelser og sjelens vekst. Den fysiske kroppen har nå 
nådd sin høyeste funksjonstilstand og styrke, men fra nå av 
begynner alt uvegerlig å forfalle. Det vil ikke vise seg på noen 
år ennå, men forandringen fra ana (oppover) til kala (nedo-
ver), er en del av livet, og er ikke til å unngå. Anabolismen, den 
oppstigende kraft ¬ernært av krefter fra blodet, fra fødsel og 
vekst - har nådd sitt høydepunkt. Kreftene fra nervepolene har 
arbeidet på lag med oss hele veien, har dannet og formet oss, 
men det er først når vi er 35 at kalabolismen får overtaket, og 
nå har den oss i sitt grep helt til vi dør. 

Men heldigvis har vi også vår jeg- (ego-) dannelse. Jeget har 
arbeidet tett med den fysiske, eteriske og astrale kroppen i de 
35 første årene. Det har ernært den og blitt ernært av den - et 
vevende samspill. Det er i 35-årsalderen at trådene skiller lag. 
Det fysiske må gå den veien det går, mens jeget må trekke seg 
ut og frigjøre seg fra det fysiske. Jegets oppgave er å heve seg 
oppover mot det åndelige. Det er nå rede til å fly mot lyset, 
nesten som en sommerfugl som har frigjort seg fra sin puppe. 
Det er klart til å utforske de transcendentale tankers rike; å bli 
båret i en strøm av universelle følelser, og å nedsenke seg i den 
guddommelige vilje. Dette er jegets beste tid, dets eksistensielle 
øyeblikk. 

Men det er risikabelt. Alt dette kan bare nå sin fullbyrdelse 
dersom jeget har ervervet seg sin egen styrke, sitt eget innhold 
og en grad av egen frihet. Ellers vil det ikke makte å slippe 
taket i det fysiske. Det vil forbli filtret sammen med det, og vil 
bli trukket ned av det. Dette viser seg slik at de tre sjele-
kreftene, tenkning, følelse og vilje, setter seg fast i rutiner som 
er bundet til det fysiske legemet. Tenkningen mister den 
kreative evnen den engang hadde, degenererer til å bli en 
automatisk reaksjon på det som kommer den i møte. Følelsene 
blir overveldet av sentimentalitet, og viljen gir seg over til 
presset fra underbevisste drifter og vaner. 

Dette er midtlivskrisen i livet hos et menneske som er psykisk 
utviklingshemmet. I de biografiske prosessene skjer selvsagt 
disse forandringene over flere år. Kanskje kan det strekke seg i 
en periode fra 28 til 42 år. Men 35 er det dramatiske 
vendepunktet. Det er akkurat her at jeget kommer til syne.

Jeget er konstruert for å frigjøre seg, og i stadig sterkere grad 
trekke ut inspirasjon fra den åndelige verden. Mer spesifikt fra 
den åndelige delen av vårt individuelle vesen, vårt høyere jeg - 
den sublime delen av oss selv som ble igjen i den åndelige 
verden da alt det andre i oss ble født på jorda. Det menneske-
lige jegets åndelige vekst blir påvirket av en mengde faktorer, 
både karmisk og annet. Mye avhenger av om det blir stengt 
for eller hjulpet. Dette har ikke noe med karmisk fatalisme å 
gjøre, men snarere med kvaliteten på hvordan et menneske 
møter et annet menneske på. Hvem et menneske møter kan 
ha med karma å gjøre, men hvordan dette menneskemøtet blir 
er disses ansvar. Kvaliteten i et menneskemøte ligger utenfor 
karmavirkets område. De av oss som driver med sosialterapi 
må ha dette i sinne når vi møter våre handikappede venner. 
Det er så mye som er avhengig av måten vi møtes på: Hva vi 
legger i møtet, ut fra vår egen sjel og energi, og hva vi vekker i 
sjelen hos den vi møter. 

Vi må huske på at det er lett for et utviklingshemmet 
menneske å trå feil i dette avgjørende øyeblikket i livet. Det 
skjer lett at jeget ikke lykkes i å frigjøre seg fra opptattheten 
med det fysiske. Det eteriske og astrale gjør sin del, men de er 
vanligvis nært knyttet opp mot det fysiske. Bare jeget har 
frihetens mulighet i seg til å virke ut fra de åndelige kreftene. 

Det er sosialterapiens oppgave å gjøre et menneske som 
har som den utfordring å være psykisk utviklingshemmet i 
stand til å mestre og å frigjøre jeget på dette kritiske punktet 
omkring 35-årsalderen. Ungdomsveiledning har som mål å 
bevirke jegets fødsel rundt 21. Sosialterapi arbeider for at det 
skal overleve rundt 35 – og den fortsatte videreføring av 
menneskets åndelige aktiviteter. 

l de første tre årene av vårt livsløp har jeget som oppgave å 
utvikle evnen til å gå, snakke og tenke. Hos et normalt 
menneske vil hver av disse evnene utvikle seg i årene mellom 
barn og ungdom. Hos et menneske med handikapp må denne 
normale utviklingen bli støttet: Av helsepedagogen i barn-
dommen, av ungdomsveilederen i den sene puberteten og den 
tidlige voksenalderen, og av sosialterapeuten i årene som 
kommer deretter. Evnen til å gå trenger å metamorfosere (for-
vandle seg) til utøvelsen av frie valg; språkevnen kan nå 
manifestere seg som kommunikasjon, og evnen til å tenke kan 
vise sin verdi i det å kunne fordøye opplevelser. Den 
oppgaven som består i å bevirke utviklingen av jeget er viktigst 
i årene som følger etter 21, og er derfor hovedoppgaven i 
ungdomsveiledning.  

Det er deretter sosialterapeutens kall å ledsage mennesket i 
utviklingen av en sikker opplevelse av sin identitet og i veksten 
mot indre frihet. Alt som har en karakter av selv-nytelse (dvs. 
grådighet) eller rutineoppheng (som ender opp med 
uforanderlige vaner) bør frarådes. Et menneske trenger å bli 
møtt og gjenkjent, men også å møte og gjenkjenne de som det 
arbeider sammen med og deler livet sitt med. De må lære seg å 
kunne kommunisere begge veier. 

Da jeg tenkte over 35-årskrisen og det faktum at mange av våre 
handikappede ledsagere eldes for tidlig, begynte forskjellig-
artede sider av det livet vi former omkring dem å 
utkrystallisere seg. Det er fem elementer som er vitale for den 
indre veksten til våre venner. (Det er uten tvil mange flere, men
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disse fem holdningene viser seg å være viktige og å ha en dyp 
innvirkning.) Alle begynner med en E (i hvert fall på engelsk) 
og alle dreier seg om å oppgradere sjelelivet til våre ledsagere. 

Av grunnleggende viktighet er aktelse (Esteem). Når et 
menneske med handikapp går rundt og lurer på “Hvem er 
jeg?”, hvilket svar kan hun da gi seg selv? Skolen var en fiasko, 
videre utdanning ble det ikke noe av. Ingen jobb var å få, så 
det ble ikke mulig å stå på egne føtter. Livet har bestått i å bli 
plassert på offentlige bofellesskap. Som våre ledsagere ser det: 
“Jeg har behov for spesiell omsorg, så jeg arbeider på en vernet 
arbeidsplass. Det er klart at jeg er en byrde for mine foreldre, 
og noe brødrene og søstrene mine blir flaue av. Folk ser ned på 
meg. Det er sjeldent folk hører på meg og spør meg om råd. Jeg 
kommer aldri til å kjøre bil, og kommer aldri til å eie en. Og 
det nytter ikke å tenke på å gifte meg og stifte familie. Det er 
ikke lett å være et handikappet menneske gjennom hele livet. 
Folk er virkelig snille mot meg, mine medarbeidere er snille 
mennesker. Men hvor mange forholder seg til meg - det sanne 
udødelige vesenet i meg? Så hvem jeg er, er ikke så viktig, 
sammenlignet med de folka som forholder seg til meg og 
betrakter meg. De tar seg av meg, men det later ikke til at de 
bryr seg om meg, i hvert fall ikke om mitt virkelige jeg, det 
som jeg vet skjuler seg bak min ytre framtoning. Det later ikke 
til at de tror at det er der, så derfor begynner jeg å late som om 
jeg er det jeg ser ut som. Og jeg vet at det ikke er sant.” 

Hvordan skal et menneske som opplever seg selv som en fiasko 
i livet kunne gi og motta aktelse? Bare når de som deler sitt 
liv med ham gjenkjenner det høyere vesen (det evige) i ham. 
Det kan være krevende: Det krever en indre vekst hos sosial-
terapeuten. Hvis han mislykkes i dette, slutter terapien å være 
sosial, og hennes sosiale væremåte blir ineffektiv som terapi. 
Så den første e’en blir å kultivere Esteem, aktelse hos personen 
med handikapp. Dette gjenkjenner jeget, og får dermed hjelp 
til å frigjøre seg fra favntaket til den fysiske organismen. Uten 
selvaktelse gir jeget opp. Med den vil det vokse mot en sunn 
aktelse for andre. Selvaktelse forent med aktelse for andre gjør 
det mulig å ha en voksen / voksenrelasjon til andre. Mangel på 
aktelse bevirker et foreldre- / barnforhold til andre. 

Ved siden av dette trenger vi å innføre selvtillit (Empower-
ment). Alt som motiverer et handikappet menneske til person-
lig vekst og dyktighet, å gjenkjenne sine egne potensialer og 
å strekke seg mot neste steg i sine evners trapp. Et menneske 
trenger å forstå at videre utvikling er mulig og verdt å strebe 
etter. Hvis det ikke finnes selvtillit, vil stagnasjon være 
resultatet. Jeget vil bukke under for det fysiske. 
 
Det tredje er Engasjement. Dette ordet (mer forståelig slik 
betydningen er på opprinnelig fransk) har en ganske subtil 
betydning, som er viktig å få med seg når det gjelder psykisk 
utviklingshemmede. Hun kan være opptatt med en handling, 
eller hun kan være ansatt i en jobb, men dette vil allikevel ikke 
gi den sjelekvaliteten vi kaller engasjert. Engasjement inne-
bærer en toveis flyt mellom mennesket og dets arbeid, en 
hengivenhet som absorberer og ernærer henne. Dette er 
veien mot tilfredshet – til og med lykke. Det går lenger enn å 
være tilfreds med et arbeid. Og det forholder seg ikke bare til 
arbeid: Hele ens liv kan anta en engasjert stemning. Dette er en 
vidunderlig tilstand å leve i, og kanskje var dette vanlig i gamle 
dager, da arbeidet var meningsfullt og livet kunne være fylt opp 
med virkedager og helligdager. Utviklingshemmede 
mennesker trenger i særlig grad den mulighet og oppmuntring 
som skal til for å bli engasjert i det de gjør. Det har så lett for 
å bli slik at liv og virke ikke engasjerer dem. De klarer ikke å 
legge hjertet i det de gjør. 

Det er andre sider ved engasjement også. Det belyser en 
kvalitet i relasjonene mellom dem selv og deres utvalgte 
omgangsfeller, mellom dem selv og deres omgivelser - 
rommet, huset som de bor i, naboskapet. Og særlig mellom 
dem selv og Gud: Hvis vi kan hjelpe våre venner til å utvikle et 
virkelig engasjement i sitt religiøse liv, kan dette være av dyp 
betydning for deres framtidige inkarnasjon så vel som for deres 
nåværende liv. 

Alt det vi kan si om engasjement angår oss alle. Men vi har 
flere muligheter åpne for oss. Det hender ofte, særlig 
omgitt av de daglige rutinene vi utfører på våre steder, at denne 
kvaliteten blekner etter hvert som vi blir eldre. Alt kan være 
bra og på stell, men hvis ikke hjertet et med i det, mangler 
denne spesielle E-faktoren. 

I tillegg til dette kommer viktigheten av å fordøye Erfaring: 
Med andre ord den rette måten å behandle minnene på. Det 
gjelder for oss alle at minner fra forgangne hendelser trenger 
seg på i livet vi lever nå, men før eller senere får vi til å slutte 
fred med dem. Vi har plassert dem på sitt rette sted i vår 
biografi, eller vi får til å trekke ut av dem det som er av verdi og 
kvitte oss med det som er overflødig. Allikevel er dette en 
prosess som krever tankegang, så vel som en grad av objektiv-
itet, og hos et utviklingshemmet menneske er denne 
muligheten begrenset. Dermed hoper det seg lett opp 
erfaringer som ikke blir bearbeidet. Hun vil da nå et punkt 
hvor hun ikke makter å ta imot mer, og begynner så å leve i en 
sløv drøm. Du kan se at det er dette som skjer når samtalen blir 
gjentagende og glimtet i øyet forsvinner, når det ikke er henne 
du velger ut til rollen i et skuespill, når hun blir avhengig av 
mat for å holde seg glad – og når hun blir overvektig. Det er 
godt mulig at hun er vel innarbeidet i ”rutinene” sine, og ikke 
er til mye bry for miljøet, men du kan se at hun faller ut. Jeget 
synker under overflaten – man kunne nesten si at det drukner 
– i alt for mange meningsløse erfaringer. 

Dette stiller sosialterapeuten overfor en alvorlig utfordring. 
Det som behøves her er et velkalkulert engasjement for å vekke 
tenkningen, og dette kan være en anstrengende oppgave. Det 
kan kreves personlige samtaler, gruppediskusjoner, og en 
sikker plass i samtalene rundt bordet. Det kan kreves en 
utholdende og vennlig oppmuntring til å utvikle nye hold-
ninger eller å bli møtt av nye muligheter, å få en forståelse for 
forskjellene mellom fortid, nåtid og fremtid, og å bli stimulert 
til å oppleve det nåtidige. Dette siste er veldig viktig, fordi det 
er kuren mot å synke ned i et en nedtrykt tilstand. En som er 
nedtrykt er ikke fullt bevisst sitt her og nå: Hun lever enten 
i bekymringsfulle minner fra fortiden, eller i engstelser om 
fremtiden. 

Og nå kommer vi til Enjoyment, nytelse, fornøyelse, glede, 
(den femte av E’ene våre). Nytelse er til stor hjelp når vi skal 
fordøye erfaringene våre. Det gjør oss i stand til å akseptere 
livet som det er, med alle sine begrensninger. Vi kan vel ikke 
nyte hele “livet” eller “dagen”. Men vi kan nyte spesielle 
begivenheter og særegne hendelser. Vi kan nyte den gode 
følelsen det er å virkelig møte noen og bli møtt, eller når 
noe som virkelig har kultur eller skjønnhet i seg kommer 
oss i møte. Dette skal ikke forveksles med forlystelse, gleden 
vibrerer gjennom sjelen og gir ny energi. Det må heller ikke 
forveksles med mesking, selvnytelse, (self-indulgance). Det vi 
snakker om er virkelig å bli møtt på et vis som når vårt 
innerste vesen. Det har å gjøre med å bli fylt opp med følelser, 
å bli oppmerksom på en flom av følelser inne i oss. 
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En mellomeuropeisk biografi i det 20. århundre

personligheter. Ikke fordi han ble berømt, men fordi han 
gjennom sitt liv viser at han tankemessig sto helt inne i sin 
samtid og viljemessig grep de oppgavene som ble gitt ham uten 
å vike tilbake for personlige ønsker. Uten at han sier det tydelig 
beskriver Hans Müller-Wiedemann Karl König som en tjener 
av Mikael. 

Karl König ble født i Wien i Europas hjerte i 1902 og dør i 
sør-Tyskland i 1966 etter å ha tilbrakt en tredjedel av livet 
sitt i Skottland. Hans liv spenner over 2 verdenskriger og 2 
religioner. Karl Königs dannelse var intellektuell og naturviten-
skaplig. Han vokser opp i et jødisk kvarter i borgerlighetens 
Wien. En fysisk defekt fot gjør han til et ensomt barn som 
heller enn å leke på gaten, leser de store tyske klassikere og 
filosofer og suger inn den europeiske historie og dens ånds- og 
kulturarv. Han sjokkerer imidlertid borgerligheten ved stadig å 
gi bort sine pene klær til fattige barn og kommer som ungdom 
snart med i sosialistiske kretser. Deretter gjør han sine foreldre 
den største sorg: han, deres eneste barn i en jødisk familie 
med rabbinere langt bakover i slektsleddene, konverterer til 
kristendommen. «Det dere gjør mot en av disse mine minste, 
har dere gjort mot meg», disse ordene som han så skrevet over 
en port hver dag når han gikk til skolen, blir til livsmotto og i 
hans indre modner det fram som R. Steiner beskriver som de 
nye evner menneskene i det 20. århundre etter hvert vil kunne 
ta i bruk, evnen til å kunne skue i det eteriske. Uten å kjenne 
Rudolf Steiner eller hans verk, søker den unge Karl König en 
indre erkjennelsesveg. I det ytre ønsker han å gjøre en innsats 
for menneskene og begynner på medisinerstudiet for å kunne 
gå ut i verden som «landsbylege» for å helbrede og lindre nød. 
Selv om Karl König aldri møtte R. Steiner i levende live, ble 
han en alvorlig og strebende elev av ham. Da han som ganske

Hans Müller-Wiedemanns biografi av Karl König 
anmeldt av Anne Langeland 
Foto: Borgny Berglund

I 1992 kom en stor biografi om Karl 
König ut på tysk skrevet av Hans 
Müller Wiedemann, lege og nær 
medarbeider til Karl König gjennom 
mange år i Camphill. Snart forelå 
også en engelsk utgave og ikke 
lenge etter begynte Margit Engel, 
Camphill Landsbystiftelse i Norges 
grunnlegger og tidligere medarbeider 
hos Karl König i Skottland, å arbeide for at boken 
også måtte komme på norsk. I november 2011 ble biografien 
presentert på Litteraturhuset i Oslo. Georg Bentze har gjort 
et stort arbeid med oversettelsen fra tysk. Boken inneholder 
ikke bare Hans Müller-Wiedemanns beskrivelser, men har 
svært mange sitater både fra Karl Königs skrifter og fra kilder 
som er viktige for å forstå hans livsverk.  Med Margit Engels 
utrettelige innsats for at Karl König også måtte bli kjent for et 
norsklesende publikum og Georg Bentzes fine oversettelse, har 
vi fått en bok som fortjener å bli lest av alle som arbeider med 
helsepedagogikk og sosialterapi eller som ønsker å bli inspirert 
av et menneskes livsveg. 
 
For de fleste av er Karl König et navn som vi forbinder med 
grunnleggelsen av Camphill, en bevegelse som i dag omfatter 
over 100 landsbyer, treningssentre og skoler for mennesker 
med spesielle behov i Europa, USA, Afrika og nå også i Asia, 
men Hans Müller-Wiedemann har kalt boken «en 
mellomeuropeisk biografi i det 20. århundre». Han løfter Karl
König inn i det 20.århundre som en av dette århundres store

Anne Langeland

Hvis vi ikke lykkes med å stimulere jeget og frigjøre det på sin 
vei, vil folkene våre eldes for tidlig og bli ensporete karikaturer, 
og da blir det vanskeligere for oss å forholde oss til dem som 
våre likemenn og -kvinner. For å si det enkelt: De blir kje-
delige. De krever mindre av oss, og vi får mindre fra dem. 

Sosialterapien er ennå i sin barndom. Vi har et langt stykke å 
gå for å bli i stand til å sikre at våre medmennesker oppfyller 
meningen med sine liv i denne handikappede inkarnas-
jonen. Vi må huske på at mange store individualiteter har 
vært gjennom en inkarnasjon hvor de har måttet tåle å være 
utviklingshemmet. Så det er mye mulig at vi deler livene våre 
med folk som i fremtiden vil kunne bli førende skikkelser. Dess 
mer vi kan hjelpe dem til å gjøre den nåværende inkarnasjonen 
viktig, dess større vil deres bidrag kunne bli i fremtiden. Dette 
er det langsiktige målet. Vi vet også at deres nåværende liv, i 
felleskap med oss, kan bli fullere og lykkeligere og pulsere mer 
av liv. 
 
Denne artikkelen er basert på et foredrag som ble gitt 
den 21. januar på Sosialterapeutisk Konferanse i Dom-
ach, Sveits. Red. 

Nytelse får også spenninger til å løse seg opp, og vi er jo mye 
mer menneskelige når vi er avslappet og ikke anspente. Det 
gir oss også mulighet til å uttrykke oss dypere. Når vi er fylt av 
glede, blir livets tunge skjebne lettere å bære. Når vi deler våre 
liv med våre handikappede venner, kan vi også dele våre gleder, 
for de er i stand til å ta del i at vi fryder oss over at det går bra 
for oss, og når vi føler oss berørt i vårt innerste vesen. 

Det er sikkert mange andre sider ved livet (som kanskje også 
begynner med en E) som kunne vært tatt med. En som byr seg 
frem, er ordet “Empati”, men det har å gjøre med en egenskap 
som sosialterapeuten selv arbeider på å tilegne seg, snarere 
enn det vi ønsker å utvikle hos dem vi tar oss av. Målet vårt er 
å nå fram til jeget hos våre handikappede venner, særlig når 
de er rundt 35, og oppmuntre dem til å ta fatt på sitt eget liv, å 
bli anerkjent og vekket til et fullverdig liv, selv om organsimen 
på forskjellig vis er lammet. Det er som om vi sier til jeget: “Vi 
vet at du er der. Ikke dukk under overflaten. Du har noe du 
skal gjøre, og du er viktig. Vær deg selv, vær fri, og ikke la deg 
trekke med i ditt fysiske legemes forfall. “ 
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blir gitt et oppdrag om å holde slike måltider med sine 
venner på jorden og nærme seg evangeliene utfra Rudolf 
Steiners åndsvitenskap. Da han blir frigitt og kommer tilbake 
til Camphill, forsøker han å fortelle sine medarbeidere om 
dette, med det var ingen som hadde ører som ville høre om et 
slikt arbeid med evangeliene. Det skulle gå over et år før Karl 
König kunne holde den første Bibelaften i Camphill. Hans 
unge venner trengte lang tid til å tenke over saken og selv ville 
han ikke tvinge noe fram som ikke var ønsket. 

Karl König var en alvorlig student av åndsvitenskapen og elev 
av Rudolf Steiner, for sine medarbeidere var han en lærer, men 
i fellesskapet beskrives han som en bror .
Utviklingen og dannelsen av Camphillbevegelsens indre 
fellesskap blir for første gang beskrevet offentlig i denne boken, 
men nettopp dette kapitlet hører med til Karl Königs verk 
og store samfunnsdannende impuls i vår tid. Han skapte et 
fellesskap som ikke bygget på familie og slekt, ikke på rase eller 
nasjonalitet, men et forpliktende indre fellesskap av mennesker 
som i frihet søker en indre utvikling og vil ofre sin egenvilje 
for tidens åndsvilje. I dag må dette kunne settes fram som en 
mulighet for alle mennesker som vil vite om det. Her har etter 
min mening Hans Müller-Wiedemann skrevet et kapitel som 
ikke bare viser til Camphillbevegelsens historie, men til en 
framtidsimpuls som kan gripes igjen og igjen på nytt.
Hvem var Karl König?  I boken møter vi han som en 
fremragende lege, naturvitenskaplig forsker og forfatter av 
medisinske og helsepedagogiske bøker og artikler, grunnleg-
ger av en sosial impuls og en verdensomspennende bevegelse, 
foredragsholder om utallige emner, en kunstner (se tegningene 
til Rudolf Steiners Sjelekalender), dikter og poet, forfatter av 
skuespill til årsfestene i Camphill. Hans Müller–Wiedemann 
har likevel ikke unnlatt å beskrive de menneskelige svakhetene 
som også Karl König led av, hans temperament, hans til tider 
nådeløse krav til omgivelsene som enkelte kunne lide under, 
men opp mot dette blir det fortalt hvordan menneskene som 
kom til Karl König, pasienter, barn, medarbeidere, alle kunne 
de føle seg sett og forstått i sitt dypeste vesen og derved kunne 
en helbredelse finne sted og en skjebnesveg vise seg. 
Gjennom hele boken møter vi Karl Königs store interesse for 
og livslange fordypelse i de ulike åndsstrømninger i Europas 
historie. Et kapitel er også viet spesielt til dette og her finner 
vi to bilder satt ved siden av hverandre. Det ene viser Karl IV 
av Böhmen som varsomt, med en tjenende geberde holder 
rikseplet i hånden, det andre er et fotografi av Karl König som 
med samme tjenende holdning holder rundt et barn med 
Downs syndrom. En kronet konge og en med konge i navnet 
og i hjertet, begge het Karl. Hver av dem holdt i sin tid Europas 
viktigste oppgave i sin hånd. 

Hans Müller-Wiedemanns biografi om Karl König er mye mer 
enn en fortelling om én manns liv og virke. Hele 
Mellom-Europas historie blir synlig for oss. Det store 
materialet av dagbøker, artikler og brev som Karl König 
etterlot seg, har Hans Müller-Wiedemann på storartet vis 
greid å redigere og sette sammen og i tillegg til sin egen store 
kunnskap om Europas åndsliv, synliggjør han Karl Königs liv 
og virke mot bakteppet av det 20. århundre. Selv om han var 
nær kollega og åndsfrende til Karl König gjennom mange år 
i Camphill, unngår Hans Müller-Wiedemann å gjøre boken 
til en personlig erindringsbok eller en bok til intern lesning 
i Camphillbevegelsen. I en utmerket norsk språkdrakt er det 
blitt en bok som kan og burde leses av alle som vil forsøke å 
forstå vår tids utfordringer slik som de gjennomleves og tas på 
alvor og blir til framtidsfrø gjennom ett menneskes liv og virke.

ung leste ”Frihetens filosofi” for første gang, ble han dypt 
beveget over at han hadde funnet en forfatter som hadde gjort 
de samme iakttakelser av tenkningen som han selv hadde gjort.

Den første del av biografien forteller om en ungdom i alvorlig 
søken innover i seg selv. Bilder av den unge 
medisinerstudenten viser oss en meget alvorlig mann med et 
uttrykk som om han var 20 år eldre enn sine år. Gjennom de 
utførlige dagboksnotatene han gjorde gjennom hele livet, kan 
vi få et dypt blikk inn i et menneske som stadig er i samtale 
med seg selv, som kontinuerlig søker erkjennelse og som tar 
skjebnens tale på alvor. Det er som om han hele tiden tar i mot 
den ledelsen som kommer synlig og usynlig fra livets mange 
situasjoner. Ofte går det mot det han selv har forestilt seg og 
igjen og igjen må han begynne på nytt eller til å gi avkall både 
på prestisje og belønning for å gjøre det han må gjøre. Han 
viser seg for eksempel tidlig som en meget talentfull forsker på 
embryologiens område, men når han skal få en forskerstilling 
og det kreves at han holder sitt åndelige syn på menneskets 
vesen for seg selv som er privat sak, da takker han nei. Dette 
valget leder han så videre til et samarbeid med den 
antroposofiske legen Ita Wegman og til den opplevelsen som 
skal føre til hans store livsoppgave: å bli en helbreder og hjelper 
for barn med spesielle behov.

Vi får en anelse om at denne villigheten til å følge en høyere 
ledelse gjør at han blir hjulpet fram til sine livsoppgaver. 
Ved utbruddet av den 2. verdenskrig blir Karl König og hans 
ungdomsgruppe som jøder, tvunget til å forlate Østerrike, men 
igjen blir skjebnens slag et utgangspunkt for en framtidsrettet 
impuls. Gjennom nød og vanskeligheter vet han plutselig hva 
han må gjøre. Han skriver i et brev til sine venner: ”Vi må ikke 
bli motløse, for lyset skinner med slike stråler, og all lidelse 
danner kun sjelens sanseorganer for dette lyset.” Fra et sted i 
dagboken finner vi et dikt:

Avkall på meg selv: 
König inn i det 20.århundre som en av dette århundres store
”Ditt hjerte er ei villig til å begripe 
at strev og nød og kval har sitt hjem på jorden. 
Vit at de er englevesener, 
væren av din væren, reisefeller, brødre.”

I den andre del av boken forteller Hans Müller-Wiedemann 
om fellesskapsdannelsen og utviklingen av 
Camphillbevegelsen. Karl König og hans ungdomsgruppe fra 
Wien ble tvunget i eksil av nazismen. De fleste måtte reise fra 
familien, de befant seg nå i et nytt land, med et nytt språk og i 
en gruppe som til da bare hadde studert antroposofi. Nå var de 
plutselig trykket sammen i et lite hus i Skottland med bare det 
aller mest nødvendige. Sammen med de utviklingshemmede 
barna som kom til dem, ble de konfrontert med en oppgave 
som de aldri hadde hatt nemlig omsorg, pleie og 
undervisning og ikke minst måtte de begynne på selverkjen-
nelsens og selvoppdragelsens vanskelige veg. I alt dette ble Karl 
König en lærer og oppdrager for dem alle. Nød som møtte nød 
skapte en ny sosial impuls og et fellesskap både i det ytre og det 
indre. 

Et kapitel i boken er da også utførlig viet det indre fellesskapet 
som vokste ut av oppgavene og levefellesskapet i Camphill. Det 
er som om det indre fellesskapet vokser utfra indre 
nødvendighet, aldri som noe uttenkt, men fra indre 
erkjennelser. Bibelaften er et eksempel: Under interneringen på 
The Isle of Man har Karl König en oversanselig opplevelse: Han 
er tilstede ved et åndelig måltid med grev Zinsendorf og han
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Tekst: John Baum, oversatt fra en-
gelsk av Hans Jacob Brinchmann. 
Foto: Joan Sigrun Nygard
og Karl König Archive

Karl König var et bemerkelsesver-
dig barn. En dag kom barnepiken 
til skobutikken med den lille gutten. 
En mann kom inn og sto og iakttok 
barnet. Han spurte Bertha König hvem 
sin sønn det var, og hun svarte stolt at 
gutten var hennes. Mannen sa at hun var en 
heldig mor som hadde en slik sønn, fordi han en dag ville bli 
en berømt mann. Han fortalte at han var professor i psykologi 
og sjelden hadde sett en slik vakker hodeform som på dette 
barnet.

Da Karl König ble født, hadde Bertha König lagt merke til at 
senene i anklene hans var for korte. De konsulterte spesialister. 
I skobutikken, der det var høyt under taket, var det et galleri 
med trinn langs veggene. Bertha husket at hun hadde snublet 
over disse trinnene da hun var gravid i femte måned. Hun ble 
ikke skadet, men da hun tenkte tilbake, mente hun at barnet 
hun ventet kunne ha blitt skadet. 

Det er sikkert vanlig at foreldre søker etter årsaken til et barns 
deformitet i hendelser i fortiden. Men det er flere måter å se 
fenomenet på. Hans Müller-Wiedemann, en nær kollega, også 
barnelege, og senere Karl Königs biograf, skriver om Königs 
karakteristiske gange:

«Til opp i voksen alder forble Königs gange karakteristisk: Man 
hadde inntrykk av at han tok hvert eneste skritt meget 
viljesbevisst, men samtidig etterlot et inntrykk av å sveve. Den

Et bemerkelsesverdig barn og en søkende ungdom
Motiver fra Karl Königs liv 1  

oppmerksomme betrakter kunne i hans gange se hvordan et 
menneske virkeliggjorde sin skjebnes iboende målsetninger her 
på jorden,¬ hvordan han så å si «skrittet dem ut». Königs fysiske 
konstitusjon gjorde at han i ekstrem grad var avhengig av andre 
mennesker for å virkeliggjøre sine viljesimpulser, som tidlig ble 
åpenbare. Her lurte faren for å ha makt over andre, men også 
for å bli avhengig. En av hans tidlige medisinske medarbeidere 
i hans praksis i Wien formulerte dette på følgende måte: ’Vi er 
lemmene han betjener seg av.’ Denne karmisk betingede utgangs-
situasjon skulle senere i Königs sosiale virke foranledige forvan-
dlingsprosesser som var smertefulle, men som han også stadig 
på ny gikk seirende ut av ¬ fremfor alt i sine bestrebelser for et 
menneskelig fellesskap kjennetegnet av gjensidig kjærlighetsfull 
anerkjennelse og broderlighet.»

Defektene i bena hadde en betydning i Karl Königs liv, og i 
Camphill holdt han inderlig av dem som hadde det samfunnet 
kaller defekter. For han så dypt, og han verdsatte disse men-
neskenes potensialer. 

Karl König skrev dagbok fra han var omtrent 15 år gammel, og 
noen av hans dagbøker finnes i Karl König-arkivene. Vi skal 
se på noe han skrev, der hans forhold til moren er et tema, og 
også noe han skrev senere, der han beskriver sitt forhold til 
faren. 

Som enebarn hadde sønnen og moren et nært forhold. Noen 
ganger for nært for en ungdom som søkte sin egen vei i livet, 
slik det går frem av det han skrev 21. september 1918, fire 
dager før sin 16-årsdag:   

 «I går kveld hadde jeg en forferdelig krangel med min mor. Jeg 
ble litt lenger enn vanlig hos Bergels. Maleren Bertle, Fredis 
lærer, var der, og jeg ble der til kvart over seks. Da jeg kom hjem, 
visste jeg med en gang at noe var galt da jeg så mors ansikt. Og 
mor startet med å si: «Du kunne ikke ha vært lenger borte. Du 
var borte bare fem timer.» Jeg fortalte at Bertle hadde vært der. 
Så tok det ene ordet det andre. Jeg flytter ut fra huset. Hvordan 
vil dette i det hele tatt gå senere? Jeg vedkjenner meg ikke hjem-
met mitt lenger. Det kokte i meg….. Hva skulle jeg likevel svare? 
Alt jeg sa var at det er ytre ting, og at det er slik de er. Jeg begynte 
å bli usikker. Jeg vet dette: At jeg elsker mine foreldre mer enn 
før. Fordi jeg har modnet. Moren min gråt. Jeg kunne ikke forstå 
dette, og det førte til at også jeg gråt. Og så kom mor igjen i en 
fryktelig, nervøs tilstand.

Så fremholdt min mor at jeg leste for mye og tenkte for mye. 
Jeg sa at jeg ikke kunne være det foruten. Min mor svarte: Du 
trenger ikke å vite alt nå, du kan bli lege ett år senere…… Dette 
var et knyttneveslag.

Jeg ønsker å bli noe stort ved min egen innsats. Jeg vil ikke la meg 
bli hindret. Jeg kan ikke gjøre dette. Jeg vil bli noe stort. Mor: 
«Hvis du ikke blir noe stort, hva spiller det for noen rolle? Du er 
seksten år gammel og flink som en tjuefemåring!!!!!» Etter disse 
ordene kunne jeg ikke gjøre annet enn å sette opp et hånlig smil. 
[. . .] I dag har jeg ennå ikke kommet meg etter krangelen. Det er 
virkelig umulig. [. . .]  Jeg er enebarn og er ment å skulle ta 
plassen til alle de andre barna. Dette er vanskelig. Men jeg vil 
holde ut og igjen tvinge meg selv til å bli annerledes.»

Karl König som lite barn. Foto: Karl König Archive

    John Baum
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Karl König var enebarn og vokste opp uten søsken. Setningen 
som han noterte for seg selv i dagboken etter krangelen med 
moren: ’Jeg er enebarn og jeg er ment å skulle ta plassen til alle 
de andre barna’, gir et bemerkelsesverdig bilde av hans evner 
som 15-åring til å oppleve en åndelig sannhet. Han erfarte hvor 
vanskelig det var for ham som eneste barn å ta plassen for alle 
barn som utgjør en familie. Førti år senere, i 1958, skrev Karl 
König om temaet. Han beskrev de spesielle kvalitetene til den 
førstefødte, den som blir født som nummer to og som nummer 
tre, og også om den som er enebarn. Artikkelen ble publisert 
i Cresset (som den gang var Camphill-bevegelsens tidsskrift) 
i oktober 1958. Den er senere blitt utgitt som bok, ’Brødre og 
søstre’, på flere språk og i mange opplag.

Året etter den første verdenskrig ble slutt var sekstenåringen på 
ferie med sin far, slik Karl König skrev om det i dagboken 12. 
juli 1919: 

«Jeg tilbringer to uker her med far. Vi går turer ganske ofte. 
Mesteparten av tiden sier vi ikke noe. Vi forstår hverandre bedre 
når vi er tause enn når vi snakker sammen. Likevel forteller min 
far meg om ting fra fortiden. Om sin egen og om sine forfedres 
fortid. Jeg kjente ikke min farfar. Han var en respektert rabbi, en 
lærd jøde. Han hadde skrevet kommentarer til Talmud som de 
plasserte i graven sammen med ham. Min far må ha vært meget 
glad i ham, for han får alltid tårer i øynene når han tenker på 
ham. Min oldefar var også en talmudlærd. Min tippoldefar var 
en kabbalist. Han hadde studert denne boken fra langt tilbake, 
boken om det høyere liv. Han skal ha vært en meget høyvokst 
mann som utvandret til den hellige by som gammel mann.
Historien om mine forfedre går ikke lenger bakover. Min far 
fortalte meg om det vidunderlige arbeidet til kabbalistene, hans 
egne eller hans forfedres erfaringer. Jeg . . . . . vet ingenting. Det 
er mange konflikter i meg. Nå for tiden søker jeg igjen veien til 
Gud. [. . .]       

Teorien om menneskets avstamning er ganske feil, dette er 
ropet fra ungdommen til verden. Tro på det høyeste, store 
ukjente, på eksistensen av Gud i naturen. Jeg . . . . . vet ingen 
ting. Bølgene kaster (meg) hit og dit. 

Det er også bemerkelsesverdig at en sekstenåring er kommet 
til den konklusjonen at ’Teorien om menneskets avstamning er 
ganske feil.’ I de følgende årene arbeidet Karl König med å vise 
det han hadde fattet som ungdom: ’Tro på det høyeste, store 
ukjente, på eksistensen av Gud i naturen.’ Etter at han hadde 
studert medisin i Wien og tatt eksamen i 1927, arbeidet han 
ved Wien Institutt for Embryologi. Samme år, da Karl König 
var 25 år, holdt han sin første forelesning i Goetheanum om 
utviklingen av det menneskelige embryo. Dette var et emne 
han ofte senere kom tilbake til, alltid søkende etter kunnskap 
om menneskets sanne utvikling. Karl Königs dagboknotater 
fra hans ungdom vitner om hans indre kamp, i den skapende 
spenningen mellom visshet og tvil for å oppnå et gjennom-
brudd til en indre forestilling av livet. Dette var en forestilling 
som skulle forme hans eget liv og livet til alle dem som han ble 
lærer for og venn med. 

En konsekvens av Karl Königs spesielle føtter var at han trengte 
andre mennesker i stor grad for å virkeliggjøre sine idéer: 
«Vi er lemmene han betjener seg av» som en medarbeider 
av König uttrykte det. Samtidig kunne Karl König, fordi han 
hadde kjempet seg frem til en åndelig innsikt av livet, berike 
livet til de han samarbeidet med.

Referanser: 
Bertha König: Meine Kindheit – und Lebenserinnerungen, 
privat trykk, London 1966.
Karl Königs dagbøker. Karl König Archive.
Hans Müller-Wiedemann: Karl König – En mellomeuropeisk 
biografi i det 20. århundre. Oversatt av Georg Bentze. 
Antropos forlag, Oslo 2011. 

Familien König omkring 1910. Karl König nummer tre fra venstre, våren 1919, 16 år gammel. Foto: Karl König Archive
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Hva var det med Petter?
Et brev fra Rigmor Skålholt

Kjære Petter
 
Det er nå 13 år siden du døde. De fant deg i 
leiligheten din i Ila i Trondheim. Du hadde 
nettopp feiret din 50-årsdag med mange gjester 
og stor fest på Skansen. Trondheim Bluesorkester 
spilte. Styreleder Geir Hansen i Trondheim 
Bluesklubb skrev i en nekrolog i Adresseavisen at 
på 50-årsfesten var du ”et fyrverkeri av en 
jubilant”. Dessverre var jeg ikke med på festen. Heller ikke ved 
din begravelse hvor jeg ble fortalt at «halve Trondheim» møtte 
opp, og at musikere og dine venner fra Trondheim 
symfoniorkester spilte. Men jeg fikk dele liv og mange 
opplevelser med deg både på Vidaråsen og Jøssåsen.

Du tok imot meg på Vidaråsen i 1973. Jeg kom som 
3.årspraktikant fra Sosialskolen i Trondheim. Du viste meg 
landsbyen med stolthet og begeistring. Etter en stund spurte 
jeg hvilket land du kom fra. Da smilte du og fortalte litt sky at 
du var norsk, men hadde hatt problemer med å lære å snakke 
som barn. 
 
Jeg skulle være 3 måneder på Vidaråsen og hadde fått med 
meg en semesteroppgave fra skolen: Beskrive to kasus. Møtet 
med deg og flere gjorde at jeg leverte en oppgave om hvorfor 
jeg ikke klarte å skrive om «kasus». På Vidaråsen sto 
mennesket i fokus, ikke diagnosen. Det var det første du lærte 
meg. Først mange år senere, etter din død, tenkte jeg, Petter 
må ha hatt Asbergers syndrom. Diagnosen var aldri et tema i 
landsbyen. Du ble sett på som Petter, og det ble nøkkelen som 
åpnet døren for stadig nye rom i ditt liv. 

Nå vil jeg prøve å skildre livsveien din. Selv har jeg opplevd 
hvordan du i møte med mange unge gymnasiaster åpent 
fortalte om livet ditt på Emma Hjorths hjem og Fossnes 
Sentralhjem før du kom til Vidaråsen. Du kunne bli temmelig 
opprørt når du fortalte om tilstandene. I et brev skriver du: 
«Det å bo på et kjempe-stor institusjon slik som på 
Emma-Hjorts-Hjemm synes jeg ikke er noe drivelig. Det er 
som om at jeg opplevdte å bo i en bås i et samle-bånd. Jeg 
jobbet på et kjempe-stor arbeids-stuer som jeg ikke 
stor-drívtes. Det var å skru skruer og pake inn sand-papir osv. 
Og det var et mennings-løst arbeid. » 

Dette er fra et brev som du skrev i en høringsuttalelse som 
Vestfold fylke utga i 1983 i forbindelse med planlegging av 
HVPU reformen. I 1981/1982 ble det gjort funksjonsanalyser 
av alle mennesker med utviklingshemning i Vestfold. 
Resultatet for Vidaråsen var at 17 av 25 landsbyboere skulle 
flyttes til sine hjemkommuner. Og de som kom fra andre fylker 
skulle flyttes til de respektive hjemfylker. Alle kommuner og 
institusjoner i fylket, to foreldreforeninger fikk uttale seg i den 
124 siders høringsuttalelsen. Det store tema fra alle 
kommunene var om det blir nok penger til en slik reform. 
Bortsett fra foreldrene og Vidaråsen var det ingen som uttalte 
seg om hvordan det skulle bli for dem det gjaldt. Vidaråsen la 
ved til høringsuttalelsen et 7 siders brev fra deg. Du bodde på 
den tiden på Jøssåsen i Trøndelag, men for oss var det viktig at 
din stemme ble hørt.

Du skriver videre: «Så kom kom dene tiden at 
direktørene som jobet inne i H. V. P. U. og de fant 
ut slik at de vedkommende som bodde i denne 
institusjonene spesielt de som gikk under navnet 
pasientene som jeg ikke ofte likte, og de kunne 
ikke være der lenge. Siden jeg tilhørte 
«Drammen» som ligger i Buskerud fikk jeg 
beskiedd om at jeg måtte flytte til «Fossnes ~ 
Sentral -Hjem» i Vestfold. Der var jeg í fire lange 
år og de mente at jeg også ville få det bedere. Jeg 

prøvde, og jeg vann-drivtes der. Jeg opplevdte at jeg 
bodde i fengsel. Jeg måtte være inne klokka fem om kvelden 
og det samma var det om sommeren og det synnes jeg at det 
var rart. Jeg som klarte å reise rundt  omkring her i landet på 
egen hånd. Og det synnes jeg var menneske-mis-handling. Jeg 
opplevdte også at jeg ikke fikk mine friheter og ikke fikk sakt 
hva jeg ofte ønske ville snakke om. Jeg er et personn som ville 
utvikle meg av det som foregår her på jorda. Jeg var også på vei 
og ville bli et godt menneske men fikk ofte negative svar igjen 
og dessuten fikk jeg masje medisiner på grunn av at jeg sov 
dårlig om nettene. » 
 
Du kunne bli temmelig forbanna på disse myndighetene som 
behandlet deg som en pakke. Du ble en viktig forsvarer av 
frihet og menneskeverd. Da vi startet Jøssåsen landsby i l978 
spurte du om å bli med for å hjelpe. Du møtte folk i bygda, 
fortalte om landsbyprosjektet vårt til journalister både i presse 
og radio. Du ble en viktig ambassadør! Du reiste rundt 
sammen med Dag og meg og holdt foredrag for russen som 
skulle selge lys til inntekt for landsbyen. Vi var et godt team. 
Og stillest ble det i ungdomsflokken når du fortalte. 
 
Etter 5 år på Jøssåsen ønsket du å flytte til landsbyen 
Hogganvik på Vestlandet. Om dette skriver du i samme brev 
som jeg viste til ovenfor: «For leden søkte jeg meg på 
Hogganvik-landsby i Rogaland for å oppleve Vestlandet. Og 
jeg skrev et brev på fire lange sider til direktøren i H. V.P. U i 
Stavanger og fortalte om mine interreser om Vestlandet. Og 
jeg fikk et brev til-bake igjen med noen setninger og det heter 
slik at jeg ikke kunne få lov å komme til Hogganvik forde at 
jeg ikke kommer ifra dene fylke der hvor Hogganvik liger i. Jeg 
synes at det hører helt idiotisk » 
 
Ja, Petter, like idiotisk er det fortsatt. I prinsippet kan folk her 
til lands flytte hvor de vil. Men mennesker med 
funksjonshemninger må ofte finne seg i det som kommunene 
bestemmer, og da møter de dessverre stengte dører. 

Men tilbake til Jøssåsen og veien videre. På Jøssåsen innredet 
vi stabburet for deg. Dette tror jeg ikke fylkeslegen visste. For 
det spørs om han hadde godkjent boligstandarden... Men der 
skapte du ditt eget rom slik du ville ha det. Du hadde god plass 
for din store platesamling. Klærne dine hang på ei 
garderobestang midt i rommet. Det var en imponerende 
kolleksjon. Jakker i glinsende brokadestoff, fargerike med 
gullbroderte kanter. Du hadde en egen evne til å finne 
venninner som kunne sy for deg. Til fest og feiringer kom du 
staskledd. Hår og skjegg lot du gro, og når du viste deg pyntet 
og vakker var det som å møte en verdig russisk-ortodoks prest. 
Jeg kalte deg Ivan Pjotr Ivanovitsj når du kom i de klærne, og 
denne russiske utgaven av ditt norske navn tror jeg du likte.

Rigmor Skålholt
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Hverdagsdressen var joggebuksa og busserull. Du stelte og 
melket kyr i mange år. Hesjet i all slags vær. Når nordvesten og 
regnvær sto på i mange dager i trekk, kunne du bli fortvilet. 
Jeg ser deg stå på stabburstrappa og brøle mot vinden til du ble 
hes. Jeg kunne ha stilt meg opp og brølt med. Du børstet kyrne 
og holdt en meget god orden i fjøset. Du snakket med nissene 
som holdt til på låven. Når du kom inn i fjøset om morgenen 
ropte du ut før du slo på lyset: «Nå må alle nissene gå og 
gjemme seg.» Og når fjøsstellet var over og lyset var slukket: 
«Nå kan dere komme igjen» Du hadde et meningsfylt arbeid. 
Og fritiden var rik. Du skrev at på Emma Hjorts hjem var det 
slik ”at vi så på T. V og røyke eler gå rundt í Sandvika får å 
oppleve livet. Men det var ingen mennesker å være sammen 
med. ” 
 
Du fant mange venner på Jøssåsen og i bygda. Hver søndag 
gikk du lange turer og besøkte gård etter gård i bygda hvor 
du var velkommen. Mange venner fikk du også i Trondheim 
etterhvert. Etter 9 år på Jøssåsen bestemte du deg for å flytte til 
Trondheim. Du fikk jobb på Steinerskolen som 
vaktmesterassistent, og egen hybelleilighet, i juli 1987. I 
attesten du fikk med fra Jøssåsen heter det bl.a.: «Hovedsakelig 
har Johan Petter Johnsen arbeidet i jordbruket og i skogen, 
hvor han har vist stor interesse og ansvarsfølelse. Han har 
også vært ansvarlig for å samle avfall fra husene og verkstedet. 
Petter trives best med rutinemessig arbeid og arbeider best når 
han har full oversikt fra morgenen av over de oppgaver som 
venter ham. Skal rutinene legges om er det en fordel om han 
får informasjon om dette noen dager i forveien. Petter gjør sitt 
arbeide ordentlig og han er pålitelig. Jeg anbefaler ham gjerne 
videre»  (Terje Hammer). 
 
Jeg hadde i mellomtiden flyttet tilbake til Vidaråsen og senere 
til andre landsbyer i Trøndelag. Men vi hadde fortsatt kontakt 
og jeg fikk følge med i hva som skjedde i livet ditt. Gjennom 
hele tiden i Trøndelag knyttet du kontakt med interessante 
personligheter. Du deltok i fredsmarsjen fra Støren til 
Trondheim. Du reiste langs hele kysten med hurtigrutene,
ferger, godsruter, snøggruter, fjordrutebåtane m.m. Du 
inviterte mennesker til Jøssåsen for å holde foredrag. Du var 
aktet og gjenkjent. 
 
Da du besluttet å flytte ut fra landsbyfellesskapet, var du godt 
forberedt til å bære ansvar for ditt eget liv. I Trondheim hadde 
du mange gode venner som ble støttespillere. Det trengte du 
innimellom når det oppsto uberegnelige situasjoner. 

En av dine venner var Gerhard Dalen, direktør for Olavshallen 
i Trondheim. Jeg vil gjerne avslutte dette brevet med et utdrag 
av hans nekrolog om deg i Adresseavisen i 1999: «Bare noen få 
dager etter at venner hadde feiret hans 50-årsdag, døde Petter. 
Adresseavisen laget i anledning 50-årsdagen et portrettintervju 
av ham som på mange måter summerer opp Petters liv. Etter å 
ha bodd på Vidaråsen og Jøssåsen kom han til Trondheim og 
ble en av byens ekte kulturpersonligheter. I intervjuet ble 
Petters glede over musikk fremhevet. Ja, ikke bare hans glede 
over å gå på konserter, men også hans kunnskaper om 
musikken, ulike genre og kunstnerne var imponerende. Petter 
var en trofast konsertgjenger, en av de aller mest trofaste. Han 
var alltid til stede i Olavshallen, Frimurerlogen, 
Nidarosdomen og på andre arenaer hvor musikk ble fremført, 
og han sparte penger for å besøke Notodden under 
bluesfestivalen. Jeg møtte Petter ved mange anledninger, som 

oftest på konsert eller på Steinerskolen hvor han hadde sitt 
daglige virke som vaktmester. Han stoppet alltid opp når vi 
møttes i byen for å fortelle om små og store begivenheter. Flere 
år på rad feiret han julen på Hurtigruten og gjorde i god tid 
avtale om å møtes til kaffe ombord mens båten lå ved kai på 
Skjervøy, hvor vi var på juleferie. Når vi møttes, var han alltid 
bekymret for at Symfoniorkesteret ikke skulle få flere 
musikerstillinger. «Hvordan tror du det blir med statsbudsjettet 
i år», spurte han, og da var det bare orkesteret det gjaldt. «Blir 
det ikke noe í år, så mister jeg troen på politikerne », var hans 
neste replikk, ofte før jeg fikk gitt mitt syn til kjenne. Han 
passet også på å besøke orkesterets administrasjon med kake 
og hjemmelagede lys. Det var ekte kjærlighet. På alle 
Symfoniorkesterets konserter valgte han å sitte på galleriet. Fra 
midten av rad to satt han og nøt stunden, tonene og orkesteret. 
Dersom det er rettferdighet i livet etter døden, vil Petter få sitte 
på første rad. » 

De siste årene av ditt liv arbeidet du på Vidarskolen på Rotvoll. 
Her hadde du et rikt samarbeid med Kjell Helge og Kristin. Jeg 
tror du ville ha takket dem hjertelig både for 50-årsfesten og 
begravelsen som ble en kroning av ditt store livsverk: Å være et 
sant menneske. 
 
I portrettintervjuet i Adresseavisen sier du bl.a.: «Når havet er 
i opprør, hører jeg Griegs musikk i bølgene». Og når du selv 
var i opprør mot urettferdighet, ble vi vekket til å lytte til den 
musikk du formidlet. «Se den jeg er, bak diagnosen, se det 
unike menneske í meg». Du var en moderne ridder í kamp for 
mer meskeverd. Og hvis det er rettferdighet hvor du nå er, ville 
jeg anbefale den guddommelige ordning at du blir slått til 
ridder av det runde bord. 
 
Takk, kjære Petter, og gode hilsener fra Rigmor.

Petter. Foto: Kjell Helg Johansen.
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Tidsskriftet Cogito vil være et møtested 
for spirituelt og skapende arbeide. 
Rudolf Steiners frihetsfilosofi og erkjen-
nelsesvei er en inspirasjonskilde.

Temaene vi tar opp kommer til syne 
gjennom fordypende artikler, intervjuer, 
diktning og gjendiktning.

Utkommer to ganger i året

Cogito – Forum for kunst, filosofi, litteratur og samtid

Les meir om oss på http://okologisklandbruk.lr.no

E-post: okologisk.landbruk@lr.no
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Veiledning innen  
biologisk-dynamisk jord- og hagebruk

Har du spørsmål om biologisk-dynamisk jord- og hagebruk  
kan du henvende deg til disse veilederne:

Driftsplanlegging, vekstskifteplaner, økonomi
Bonde og landbruksøkonom Jens Niebuhr

Vestbygdvegen 400, 2312 Ottestad Tlf. 62 58 61 11 / 977 20 238 E-post niebuhr@frisurf.no

Framstilling og bruk av preparater, grønnsaksdyrking og husdyrbruk
Bonde og lærer Eric Brinkhof

Foldsæbakkane, Haugsgrend, 3870 Fyresdal Tlf. 35 04 13 55 / 911 15 519 E-post brinkhof@start.no

Kompostering, bruk av preparater, grønnsaks- og fruktdyrking
Gartner og lærer Nathanael Mead

Sogn Jord og Hagebruksskule, 5741 Aurland Tlf. 57 63 26 50 / 995 59 981 E-post natha-m@online.no

Frukt og epledyrking
Bonde og fruktdyrker Olav Jønsi

Hjuksebø, Rute 20/23, 3683 Notodden Tlf. 35 95 73 08 / 480 77 919 E-post olav.jonsi@tele2.no

Korndyrking inkl. dyrking av spelt, svedjerug, enkorn, landhvetesorter osv.
Bonde Johan Swärd

Aschimlinna 213, 2760 Brandbu Tlf. 61 35 55 43 / 902 09 891 E-post ksward@online.no

Urtedyrking
Bonde Ola Aukrust

Nordigard Aukrust, 2686 Lom Tlf. 61 21 12 15 Faks 61 21 19 34 E-post aukr@online.no

Grønnsaks og hagebruksfrø
Bonde Kerstin Pålsson

Burholtveien, 1940 Bjørkelangen Tlf. 410 19 641 E-post kerpaa@hotmail.com

Hagebruk
Forsker Berit Swensen

Herumveien 33, 1430 Ås Tlf. 64 94 49 09 / 977 10 495 E-post bswe@online.no

HERBA c/o Biologisk-dynamisk Forening, Skonhovedveien 149, 2822 Bybrua
TELEFON 61 18 44 50  TELEFAKS 61 18 44 51  E-POST herba@biodynamisk.no

http://herba.biodynamisk.no

Årsabonnement 4 hefter i året
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Takk til alle våre støtteannonsører!
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Kalender 2012
Oktober 
Mandag 8. – fredag 12. 
Internasjonalt helsepedagogisk/
sosialterapeutisk stevne –  Dornach, Sveits.

Onsdag 11. – søndag 14. 
Northern Region Group – Tourmaline. 

November 
Fredag 2. – søndag 4. 
Camphill Landsbystiftelse representant-
skapsmøte – Vidaråsen.  

Onsdag 14. – søndag 18. 
Baltic seminar: «The social sphere» – 
Jøssåsen. 

April 
Torsdag 12. – søndag 15. 
Baltic seminar: «Understanding the Image 
of Man» – Tapola. 

Tirsdag 24. – torsdag 26. 
Landsbyliv skrivekonferanse – Solborg. 

Mai 
Torsdag 3. 
Foredrag av Lisbet Kolmås – «Steiner-
pædagogik for børn og unge med behov 
for særlig støtte - en impuls der indrager 
hele mennesket». Ljabruskolen, Oslo.

Torsdag 10. – fredag 11. 
Sosialterapeutisk fagdager – Sundvollen 
Hotell, Ringerike. 

Torsdag 10. – lørdag 12.  
Feiring 100 år med Eurytmi – Rudolf 
Steiner Høyskolen, Oslo.

Juni
Fredag 1. – søndag 3. 
Camphill Landsbystiftelse representant-
skapsmøte – Vallersund. 

August 
Mandag 13. – onsdag 18. 
Sommerfestival, Camphill Northern 
Region – Myllylähde. 

September 
Fredag 28. – søndag 30. 
Årsmøte og konferanse, Karl König 
Institutt – Berlin. 

Bli abonnent på Landsbyliv!
Bli kjent med sosialterapeutisk arbeid i Norge og få tilsendt 4 blader i året for 350 kroner.

For bestilling: e-post: sissel@dialogos.no eller m 975 63 875.

Returadresse: Landsbyliv, Oscars gt 10, 0352 Oslo

annonse inn her

Returadresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo


