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

Les mer om alle stedene side 42-43.
Foto: Borgny Berglund

Sosialterapeutisk Forbund (SF) består av selvstendige virksom-
heter som arbeider med mennesker med spesielle behov, barn, 
ungdommer og voksne. Til grunn for forbundets arbeid ligger 
det antroposofiske menneskesyn, slik det er utformet av Rudolf 
Steiner.

SF har i dag 15 antroposofiske medlemsvirksomheter med ca 
330 elever/beboere og 550-600 medarbeidere fordelt på ca 400 
årsverk. SF er med i Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og 
Sosialterapi. 

SF har lagt grunnlaget for en Bachelorgrad i sosialpedagogikk 
som starter opp høsten 2012 på Rudolf Steinerhøyskolen i 
Oslo. Studiet gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på 
steinerpedagogiske metoder. Les om utdannelsen her: 
www.rshoyskolen.no/sp

Kontakt:
Fosswinckelsgt 18, 5007 Bergen 
Geir Legreid, mobil: +47 408 28 444
E-post: geir@helgeseter.no
Petter Holm kontor: tlf + 47 55 31 50 10.

Sosialterapeutisk Forbund

Camphill Landsbystiftelse

Kontakt: 
Camphill Landsbystiftelse
Reidar Jensensgate 10
7550 Hommelvik
Tlf: +47 73 97 84 60
E-post: landsbystiftelsen@
camphill.no
www.camphill.no

Foto: Arkiv

Camphill-landsbyene tilbyr bo- og arbeidsmiljø for voksne 
som har behov for omsorg. Framskolen er et toårig tilbud for 
ungdom. Noen landsbyer tilbyr dessuten dagplasser i verk-
stedene. Camphill-landsbyene tar også imot unge mennesker 
som ønsker et år som frivillig, eller å være medarbeidere for 
lengre tid. Alle søknader om plass eller arbeid rettes til den 
aktuelle landsby.

Sosialterapeutiske hjem

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

Helsepedagogiske skoler

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

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

Landsbyene har husfellesskap, der mennesker med ulike behov 
for bistand lever side om side med medarbeidere. Kunst og 
kultur vever seg inn i alle sider av livet, og landsbylivet er 
preget av økologisk bevissthet. I arbeidstiden er alle sysselsatt 
med landsbyens mange oppgaver; håndverk, jordbruk, matlag-
ing og hushold. Alle har oppgaver som dekker reelle behov, og 
alle utfører sitt arbeid etter egne evner og muligheter.



Leder
I april holdt Landsbyliv sin første skrivekonferanse, med 
omtrent 15 deltagere fra fire steder. Dette er et viktig 
skritt for oss til å forankre bladet i livet på de forskjellige 
stedene. Tre hele skrivegrupper var representert, og vi 
hørte om minst to nye som blir etablert. I tillegg har vi 
flere regelmessige og trofaste skribenter som har vært 
involvert i mange år. Konferansen var en stor suksess, 
og vi er fast bestemt å følge det opp med en konferanse 
neste år, trolig på Vidaråsen. 

I denne utgaven fokuserer vi på ”stråling” med innlegg 
fra mennesker som er engasjert i dette feltet. Vi kom-
mer til å fortsette å belyse dette temaet i senere utgaver, 
og vi inviterer lesere til å sende inn tanker, erfaringer og 
meninger. 

Vi fikk en god nyhet mens bladet var i redaksjonspro-
sessen, nemlig at FN-konvensjonen om rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne ble ratifisert av det 
norske Storting. Dette er noe vi virkelig kan glede oss 
over, og vi bringer mer om dette i neste utgave. 

Camphillbevegelsen feirer ett nytt sted i Vietnam, den 
første landsby i det fjerne Østen som er formelt medlem 
av Camphill. Dette er et stort og viktig skritt i retning av 
dialog mellom religioner. 

Vi i redaksjonen inviterer våre lesere til å skrive til oss, 
vi vil gjerne etablere en ”Brev fra Lesere” spalte, og for å 
gjøre det er vi avhengig av dere. Så har du noe på hjertet, 
ta pennen fatt!

Den nye redaksjonsgruppen fungerer bra, vi har fått 
mange verdifulle tilbakemeldinger om den nye for-
matet, og resultatet har du i hånden din. God sommer 
fra alle i redaksjonen: Jan Bang, Rigmor Skålholt, 
Elisabeth Husebø og Sissel Jenseth.

Tidsskrift for sosialterapautisk arbeid i Norge
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Inger Hjelpestein

BALLBLOM

Det ær dæns
på sletta.
Mæ stille steg
går je nærmere.
Vil itte uroe.
Vil la mittsammarsnattat
sjøl
bestæmme takta.

ENG-HUMLEBLOM

Je møter blomsterenga.
Der står du og frister
bestæmmer sjøl
åkke du slæpper inn.
Sea
slår du følje.
Lær homla suse.

Inger Hjelpestein er en av Landsbylivs trofaste abonnent-
er, som leser bladet fra «perm til perm». Nå har hun gitt 
oss tillatelse til å gjengi noen av hennes blomsterdikt, fra 
diktsamlingen “Undring i blomstereng”, Alfa forlag, 2008.
 
Foto over: Borgny Berglund
Foto under: Jan Bang
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Den Sosiale Grunnlov

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

Rudolf Steiner
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til musikk fra CD-spiller, prater med venner eller spiller 
biljard. I juni skal de på Sverigetur. 

I februar var hun og flere 
andre fra Ringerike Helses-
portlag på fylkesmesterskap i 
boccia i Røyken, arrangert av 
Røyken Helsesportlag. Hanne 
kom på 5. plass i fylkes-
mesterskapet. 

Som medlem av Austjord 
musikkorps er hun kan-
skje best kjent. Korpset ble 
stiftet i 1984. Den har nå 18 
medlemmer og 2 aspiranter, 
men ingen støttespillere, det 
er bare Torshov musikkorps 
fra Oslo som heller ikke har 
støttespillere i Norge. De er 

på forskjellige spilleoppdrag i Buskerud distriktet. 17. 
mai pleier de å gå i tog i byen, og senere på dagen har de 
konsert sammen med Hønefoss ungdomskorps. 

Landsbyliv gratulerer Hanne med dagen!

Hanne Kveli feirer 40! 
Tekst og bilder: Solborg skriveverksted

Hanne feiret sin 40-årsdag på Peppes Pizza i Hønefoss 
sammen med noen gode ven-
ner, blant annet gamle Camp-
hillfolk som Tom Rustad og 
Anne Holta, og med sin hjelpe-
verge, Anne Lise Jordanger. 
Hun fikk flere gaver, en veske, 
øredobber, andre smykker og 
en røykpakke! Det beste var 
kanskje overraskelsesbesøk av 
gamle venner hun ikke hadde 
sett på lenge. 

Hanne er en svært aktiv 40 
åring. Hver uke er hun med på 
Torsdagsklubben på Hov Gård 
i Hønefoss. Det er for funks-
jonshemmede med eller uten 
ledsager. Klubben ble startet i 2005 av tidligere beboere 
på Solborg Tom Rustad, Caroline Nyquist sammen med 
andre. Der får de kjøpt vafler, pizza, brus, kaffe og is. 
Noen ganger er det trylleshow, pølsefest, levende musikk 
og sommeravslutning med grillmat. De danser 

Hanne viser frem pokalen hun vant i Boccia

Tekst og foto: Mari Lombnæs

Sist uke kunne man observere fire blide ungdommer i 
røde dresser flagrende rundt på Grobunn! Det kom meg 
for øre at de kvelden før hadde fått med seg Maren som 
jobber i boligen, og «ragget» rundt i byen med Rød-
bussen! De skulle visstnok ha tatt flere runder i rund-
kjøringa et sted i byen, noe som kvalifiserte til knute i 
snora på lua. 

Skjønte nok at det var en grunn til at gjengen var trøtt 
om morgenen 1. mai. 

Det vanket russekort også, til noen heldige utvalgte. 
Ønsker dere en fin russetid fram mot sommerferien!

Russen er løs på Grobunn

Fra venstre: Maria Della Pieta, Mari Ilseth Heia og Mads Bye Langedrag. Nora Smedrud Hansen var ikke til 
stede da bildet ble tatt.

hva skjer?
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Arnkjell Ruud om konferansen 
Tirsdag 24. april dro Håvard, Hans Arild og jeg på 
skrivekonferanse på Solborg. Da vi kom frem traff vi folk 
fra Grobunn og Kristoffertunet, vi fikk rom og kvelds-
mat og etterpå satt vi på seminarrommet og presenterte 
oss. 

Onsdag etter frokost var det morgenmøte utenfor Olav-
salen med beboerne fra Solborg. Etterpå samlet vi oss i 
seminarrommet og så på det nye Landsbyliv og hadde 
kreativ skriveverksted. Senere ble vi vist rundt og hadde 
med oss fotoapparat. Etter det var vi tilbake på seminar-
rommet der vi snakket om hvor mye vi skulle redigere i 
bladet. Etter kveldsmat gikk vi igjen til Olavsalen for da 
var det folkedans. 

Torsdag samlet vi oss etter frokost til avslutning og 
evaluering og etter dette fikk vi tid til en kaffekopp før 
vi returnerte fra Solborg. Dette var en fin konferanse og 
neste gang håper vi på skrivekonferanse på Vidaråsen. 

Hans Arild og Håvard om folkedansen 
Siste kvelden på skrivekonferansen var det folkedanskurs 
i Olavssalen. Folkedansen har lange tradisjoner her i 
traktene, takket være ivrige spellemenn og dansere.
Vi fikk gleden av å bli kjent med Tone. Det var tydelig at 
hun var populær blant Solborgerne. Hun var en veldig 
flink lærer med mange ideer om innlæring av danse-
trinn. Vi brukte sangleker, regler og rim når vi skulle 
lære dansene. Det ble både morsomt og lett å lære. Vi 
lærte litt av hvert. Reinlender, polka og vals og mer. Det
gjorde godt å få rørt på armer og bein. Vi hadde sittet

stille mesteparten av dagen. Akkurat som skribenter 
flest gjør. 

Vi var slitne og fornøyde da vi rusla ned til Asbjørnsen 
og Moes hus. Vi snakket om at det hadde vært fint en 
gang å se på folkedans med drakter og levende musikk.
Vi sovnet fort og mintes en flott dag 

Hanne Kveli om kreativt skriveverksted
Vi begynte med å fortelle hvordan hvert skriveverksted 
fungerer, og det var stor forskjell blant oss. Grobunn er 
mer som norsktime i en skole, på Vidaråsen skriver de 
på selve verkstedet, mens her på Solborg snakker vi mest 
om hva vi skal skrive, og så gjør vi selve arbeidet hjemme 
i fritiden. 

Etter denne innledningen delte vi oss opp i fire grupper 
og hver gruppe tok et tema som de arbeidet med. Disse 
var: Natur, arbeid, kultur og den siste gruppe fikk opp-
drag å skrive et dikt. Disse vil komme i senere utgaver av 
Landsbyliv, til høsten og neste vår.

Linn Rustand om omvisningen på Solborg
Onsdag den 25.4 fikk vi omvisning på Solborg. Først 
gikk vi ned til gartneriet. Det var helt spesielt laget, og 
det har et tak som går opp og ned etter temperaturen 
inni det. Så gikk vi til bakeriet. Der laget de brød, 
rundstykker og müsli. Etter det gikk vi opp en trapp til 
veveriet. Der hadde de laget så mange fine ting.

Til slutt gikk vi til gården. Der var det kuer, høner, en 
hane og mange fine lam. Lammene løp og lekte, og ett 
hoppet høyt i været. Det var også et kopplam der som 
ikke fikk melk av moren sin. Den måtte flytte fra moren 
sin og til en familie som bor der. Nå får den melk av 
dem. 

Raila Vikheim om Solborgturen
Vi kjørte buss fra Grobunn til Solborg. Vi var fire ung-
dommer og to voksne som var med på skriveseminaret, 
det var veldig fint. Det var første gangen min der, så jeg 
var veldig spent på åssen det så ut der. Jeg visste ikke 
hva vi skulle gjøre der, selv om jeg leste programmet. 
Vi samlet oss inne på biblioteket for å presentere oss. 
Det var litt skummelt for meg som ikke har gjort det så 
mye, men jeg fikk hjelp av Mari til det. Så snakka vi litt 
om Landsbyliv-bladet. Det var ikke så interessant for to 
stykker, fordi de sovna. Så snakka vi litt om redigering. 
Det var veldig gøy å høre på.

Så var vi på omvisning med Hanne og Nils Erik. Og på 
kvelden var det folkedans. Det var kjempegøy.

Skrivekonferansen på Solborg

Fra Landsbylivs skrivekonferanse på Solborg i april.
Foto: Borgny Berglund
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Tekst og foto: Borgny Berglund 

En liten solskinnshistorie. I slutten av april nedkom 
en av sauene på Solborg med fire små, søte lamunger. 
Problemet var at moren ikke hadde melk til mer enn 
tre. Heldigvis for det fjerde lammet, meldte familien 
Lazzaretti seg som reddende engler etter nøye rådslag-
ning.  De ville ta til seg og pleie dette lammet. Det ville 
by på mye stell noen uker fremover. Lammet kunne sove 
på badet om natten. Det skulle ha melk hver halvannen 
time den første tiden. Hvem skulle ta nattevakten? Det 
ble til at mor og far skulle skiftes på den jobben, mens 
de to døtrene Miriam (10 år) og søsteren Hannah (15) 
skulle skiftes om dagstellet når de ikke var på skolen. 
Lammet var nå blitt fire dager gammel. Det var en fryd 
å se hvor tillitsfullt og lekent det var. Morsrollen skiftet 
ettersom hvem som skulle gi kopplammet melk, nå var 
det Miriams tur. Det ble også mye lek og moro. Lammet 
Løkke hoppet og spratt etter Miriam – til og med i trap-
pene fulgte den etter. Et herlig syn å få oppleve en slik 
kontakt mellom et barn og en liten lamunge.

Piken med lammet

Miriam gir lammet melk.

vevd med stor entusiasme og kraft (hun slo veven 
så hardt at hele vevstolen ”hoppet” bakover). I 
huset har hun hjulpet både i kjøkkenet og med 
renhold. 

Bortsett fra at hun har gjort en stor arbeids-
innsats på Hogganvik så var Eli Sissel stedets 
sangfugl. Hun elsker å synge og gjerne med selv-
laget tekst. Folkedans var også en favoritt i mange 
år, men i de siste årene foretrakk hun å se på. 

Enda Eli Sissel er ganske selvforsynt sosialt sett, 
så har hun med sitt vesen gjort inntrykk på 
mange mennesker og hennes ”Åh ja” er kjent for 
mange. I de siste årene er puslespill blitt hennes 

største hobby og hun kan fortsatt sette dem sammen i en 
fart. Og så husker vi alle at Eli Sissel elsker en god kopp 
kaffe (eller to – tre) når som helst.

Det er et tomrom etter at Eli Sissel har flyttet fra stedet, 
men heldigvis er det ikke langt til Sand og vi kan stikke 
innom ofte. Vel, alle vi på Hogganvik vil ønske Eli Sissel 
mange gode år fremover med mye pusling, sang og kaffe 
og kake i ny og ne.

Eli Sissel fyller år
Tekst: Karin Keller
Foto: Eva H.Keller 

Eli Sissel fylte år på lør-
dag 3. mars, og selv om 
det ikke er noen rund 
dag (hun blir 54 år) så 
er dagen spesiell likevel. 
Eli Sissel har nemlig etter 
over 30 år i Hogganvik 
Landsby flyttet ”back to 
the roots” til Sand. Siden 
september 2011 bor Eli 
Sissel i bo- og omsorgs-
senter i Sand, i et fint 
rom med terrasse og utsikt over Sandfjorden.
Eli Sissel vokste opp i en stor familie på et gårdsbruk i 
Sand, men flyttet tidlig hjemmefra og bodde på 
Bakkebø helt frem til hun som 20-åring flyttet til 
Hogganvik Landsby. 

Her har hun bodd i ulike hus og med mange forskjellige 
folk, jobbet på vevstuen og med husarbeid. Enda finnes
det mange ulltepper rundt omkring som Eli Sissel har

Fra den dagen da Eli Sissel flyttet.
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årsaker, men også som et tegn på at fag-
innleggene fremover har sin rettmes-

sige plass. 

Fortsatt er skrivegruppene rundt om-
kring i virksomhetene vår viktigste 
ressurs. Om ikke de som bor i virk-

somhetene trer frem med sin stemme, 
vil Landsbyliv miste den kvaliteten som 

gjør dette prosjektet helt unikt. 

Formelt sett ”eies” i dag Landsbyliv av Sosialterapeutisk 
Forbund, som er ansvarlig for å sikre et økonomisk 
driftsgrunnlag utover abonnementsinntektene. Ansvar-
lig redaktør er ett av styremedlemmene (avklares snart). 
Redaksjonsgruppen er den utøvende arbeidsgruppen 
og da især Jan Bang som er ansatt som redaktør for 
tidsskriftet. Dialogos ved Sissel Jenseth har ansvaret 
for den praktiske produksjonen og distribusjonen av 
bladet når det skal trykkes og sendes ut. Dette er kort 
sagt ansvarsfordelingen mellom styret, redaksjon og 
administrasjon. Sosialterapeutisk Forbund vil snart få en 
ny nettside som Dialogos vil hjelpe oss med. Herunder 
vil også Landsbyliv få en egen nettside hvor tidligere og 
kommende utgivelser vil legges ut elektronisk, helt eller 
delvis. Sissel Jenseth vil være redaktør for nettsiden, som 
vi tror vil gi tidsskriftet god drahjelp. For det er viktig 
at vi bruker det potensialet som ligger i dette prosjektet. 
Landsbyliv er en arena vi kan bruke for å utvikle oss 
selv som enkeltpersoner og som virksomheter. Med all 

vår erfaring og kunnskap er det 
viktig at vi deler denne med 
hverandre og med verden uten-
for, samtidig som vi skal bringe 
inn annen kunnskap utenfra, 
som kan hjelpe oss fremover

Vedrørende Landsbyliv sin 
fremtid, så avhenger mye av at 
inntektene øker. Vi trenger der-
for flere abonnenter, og har som 
mål å få 100 nye abonnenter 
hvert år i tre år fremover. Kan 
alle dere som leser dette hjelpe 
oss med det? Landsbyliv er en 
viktig del av fremtiden vår. La 
oss sikre denne ved engasjerte 
innlegg, og ved at så mange som 
mulig får lest bladet.

Landsbyliv sin betydning for 
skoler, hjem og landsbyene

  Geir Legreid

Tekst: Geir Legreid, på vegne av Landsbyliv
Foto: Heidi Stevens
Forfatterfoto: Wenche Vågene

Den første januar 2012 ble prosessen om et felles 
tidsskrift for de helsepedagogiske og sosialterapeutiske 
virksomhetene i Norge avsluttet. Fra denne datoen 
er Landsbyliv alle virksomhetene sitt felles blad, med 
formål om å gi alle mennesker - som bor, arbeider i, eller 
har interesse for vår egenart – et vindu inn mot oss, og 
ut mot verden omkring. Fra den gangen Jan Bang som 
fremsynt redaksjonsmedlem kontaktet meg for et mulig 
samarbeid, har det gått drøyt tre år, men nå var endelig 
tiden moden for både Landsbystiftelsen og Sosialtera-
peutisk Forbund å bringe tidsskriftet videre, i regi av et 
større fellesskap. 

For dere som har fulgt Landsbyliv i flere år, så er det 
synlige tegn på endringen. Redaksjonsgruppen er ny, 
og bladets layout er endret. Innholdsmessig følges den 
samme redaksjonelle linje, men noen justeringer vil 
komme. Det følger av at redaksjonen ønsker å inkludere 
flere meningsytringer og bidra til en bredere samfunns-
debatt. Fagbilaget er også blitt en integrert del av bladet, 
noe som både er skjedd av praktiske

Den nye redaksjonsgruppen, fra venstre, Sissel 
Jenseth, Jan Bang, Elisabeth Husebø og 
Rigmor Skålholt.
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Fagdager på Sundvollen
Bilde over: Samtaler om kunst rundt bordet.
Tekst: Rigmor Skålholt og Jan Bang. Foto: Jan Bang.

Fagdagene er ment som inspirasjon for medarbeidere 
i antroposofiske virksomheter i Norge. Årets tema var
 kunstens rolle i det individuelle menneskeliv, i hjemmet, 
i skolen og på verkstedet. Deltagerne arbeidet med det 
skapende nærværet og kunsten som beveger seg i nuet.

Hva er kunst og hvordan formidler og benytter vi det 
i det daglige livet som sosialterapeut, som lærer, som 
pedagog? Hvem og hva definerer det kunstneriske arbei-
det med elever, ungdommer, beboere og arbeids-
kollegaer? Hvordan vektlegger vi det kunstneriske i det 
sosialterapeutiske arbeid? Disse, og flere andre spørsmål, 
lå i luften og ble besvart på forskjellige måter på Sund-
vollen i den andre uken i mai. 

Noen av presentasjonene kom fra: Trine 
Dreyer fra Aurora Verksted I Bærum, 
Corinna Balavoine fra Vallersund 
(kjent for Landsbyliv lesere som skaper 
av ”Superpraktikanten”), Kjell Helge 
Johansen fra Vidarskolen, og Hannes 
Weigert fra Malerverkstedet i Vidaråsen 
Landsby. 

Over 60 mennesker fra alle virksomhe-
tene reiste inspirert hjem. Foredragene 
kan oppsummeres i et hovedtema: 
Kunsten å leve. Kunsten å leve sammen 
med andre. 

De kreative muligheter i alle mennesker 
ble formidlet gjennom mennesker som 
har lang livserfaring. Med dette budska-
pet reiste vi beriket hjem igjen.

“Kaospilotene” Elisabeth Nesheim og Stine Evjen styrte dagene 
med kunsterisk humor.
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Ikke enkelt når det er dobbelt
Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Mikkel Hegna Eknes.

Dette var tittelen på SOR-konferansen (Samordnings-
rådet) i Bergen i begynnelsen av mai i år. Vi fikk 
spennende foredrag og innlegg om hva som kan gjøres 
når personer med utviklingshemning får depresjoner, 
psykoser og traumer. 

Her kommer en liten beretning fra det som Anne 
Jorunn Økland fortalte oss. Tittelen på hennes fore-
drag var: ”Ingen forsto oss – Ingen hørte på oss”. Anne 
Jorunn presenterte seg som ”såkalt” utviklingshemmet. 
Hun har store lese- og skrivevansker. Det var 
vanskelig på skolen. Ofte forsto hun 
ikke regneoppgavene hun fikk.

Som 19-åring ble hun 
fortalt at hun hadde 
uviklingshemning. 
Det kom som et 
sjokk på henne. 

Kanskje var det måten det ble sagt på? Kanskje det var 
det som ikke ble fulgt opp etterpå? Hvilke spor satte 
det? Førte det til noe, spurte hun. Anne Jorunn ble 
deprimert. Det ble flere år med nedturer og oppturer. 
Det som hjalp henne var noen å snakke med som hun 
hadde kjent lenge.  Det  er godt å ha et arbeid å gå til og 
ha følelsen av å mestre en oppgave. Og ikke minst er det 
viktig å bli utfordret. 

Anne Jorunn synes det er vanskelig når andre gjør opp-
gaver som hun kunne ha klart.  Hun føler at hun ikke 
blir verdsatt hvis det ikke settes krav og forventninger til 

henne. 

Anne Jorunn har gått en ærlig vei 
med seg selv. Hun trener, spiser 

sunt og har fått overskudd igjen. 
Det viktigste for henne nå er at 

hun er engasjert i forening-
sarbeid. Hun har tillitsverv 

i NFU (Norsk forbund 
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Studiet i sosialpedagogikk som starter høsten 2012 gir 
en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på steiner-
pedagogiske metoder. Sosialpedagogens arbeidsopp-
gaver 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.

I Norge finnes ti sosialterapeutiske institusjoner som gir 
bo-, arbeids- og kulturtilbud til mennesker med spesielle 
behov, basert på steinerpedagogiske ideer. Utover dette 
gir de 32 steinerskolene et omfattende tilbud til barn 
med ulike lærevansker og sosiale utfordringer. Fire av 
steinerskolene tilbyr et særskilt tilrettelagt læringsmiljø 
for elever med spesielle behov.

Sosialpedagogikk slik det blir praktisert i de antropo-
sofiske virksomhetene er en tverrfaglig aktivitet som

Bachelor i sosialpedagogikk

Tekst: Rigmor Skålholt

FN-konvensjonen om rettighetene til personer med 
nedsatt funksjonsevne ble ratifisert av det norske Stor-
ting 11. mai i år. Dermed er retten sikret til: Å velge hvor

Endelig!

integrerer miljøarbeid, omsorg, oppdragelse, opplæring 
og veiledning, og også terapeutisk-kunstneriske aktiv-
iteter i arbeid med barn, unge og voksne med sam-
mensatte behov. Kunnskap fra flere fagområder som 
psykologi, pedagogikk, sosiologi, filosofi, miljøarbeid, 
medisin og kunst ligger til grunn for det sosialpedago-
giske arbeidet som utøves i steinerskoler, fritidshjem og i 
de sosialterapeutiske virksomhetene. 

Rudolf Steinerhøyskolen, 
Prof. Dahls gate 30 0260 
Oslo tlf: +47 22 54 05 90 
åpningstider: 09.00-15.00 
adm@rshoyskolen.no

Informasjonen er hentet 
fra hjemmesiden 
www.rshoyskolen.no/sp

og med hvem man vil bo, retten til utdannelse, retten til 
arbeid, retten til kulturliv. Konvensjonens hovedprin-
sipp er et framtidig samfunn for alle. Inkludering av 
mennesker som er annerledes ses på som en ressurs for 
samfunnet.

I Landsbyliv nr 23, (side 14) og nr 27 (side 9) kan dere 
lese mer om konvensjonen. Konvensjonen er ellers å 
finne på Barne- og likestillingsdepartementet på nettet. 

Det er fortsatt noen ledige studieplasser! 

for utviklingshemmede) både i lokallaget og fylkeslaget. 
Hun er medlem av Landsstyret for NFU.

To nye bøker med dette tema ble presentert under 
konferansen: 

Samhandling med og uten ord. Den handler om 
miljøbehandling av mennesker med utviklingshemning 
og psykisk lidelse. Trine Lise Bakken (red.), Hertervig 
akademisk forlag.

Psykisk lidelse hos voksne personer med uviklingshem-
ning. Forståelse og behand-ling. Boken er skrevet av 
Trine Lise Bakken og Mette Egelund Olsen (red), 
Universitetsforlaget.

Reportasjer fra konferansen vil kommer i bladet SOR 
Rapport. Mer informasjon fra konferansen ligger på 
www.sorkurs.no

Ellers anbefaler jeg varmt SOR’s fagkonferanser. De har 
høy kvalitet! Se også: samordningsradet.no.
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Påskemarked på Ljabruskolen
Tekst: Henriette Collett
Foto: Kaja Jenseth

Lørdag 24. mars i år gikk påske-
markedet av stabelen. Påske-
marked? sier du kanskje. Det var 
noe nytt… Hvorfor det? 

På Ljabruskolen er det jo vanligvis 
julemarkedet som samler elever, lærere 
og foreldre i hektisk aktivitet før og under markedsda-
gen. Men skolens første etasje – som inneholder festsal, 
kjøkken og spisesal – ble ikke ferdig i tide til julemark-
edet. Men til påske var alt klart – så da bestemte vi oss 
for at vi ville lage et påskemarked i stedet. 

Markedsdagen opprant med strålende sol og flott 
vårvær. Skolekoret Koriander åpnet med sang, og de 
fremmøtte fylte festsalen til randen. Vi fikk også oppleve 
at elever fra ungdomstrinnet viste eurytmi, med musi-
kalsk følge av Leonard Cohens vakre ”Halleluja”.

Henriette Collett

Deretter var det bare å kaste seg ut i markedets mange 
muligheter for handel og moro. Salgsbodene var fylt 
med elevenes og lærernes og foreldrenes egenproduserte 
varer, her var påskegodter, knekkebrød, müsli, karse, 
pesto, marinert fetaost og meget mer. Samt et stort ut-
valg av håndarbeidsprodukter med og uten påsketema. 

Skolens kafé mettet dem som ønsket seg kaker, kaffe eller 
et varmt måltid. Vi tror ingen gikk sultne hjem. Og jazz-
trioen The Ambassadors skapte god stemming i kaféen.

Utendørs i det flotte og etterlengtede solskinnet hadde 
vi bruktmarked og smoothie-servering. Her var det også 
mulig å delta i eggeløp og ”kast på boks”. Innendørs var 
det fiskedam med svært gode fangstmuligheter og vårt 
faste populære innslag ”så hatten passer”. 

Påskemarkedsdagen ble avsluttet med auksjon av elevar-
beider, og det var en fornøyd Ljabrugjeng som takker 
alle dere som støttet opp om og tok del i vårt nye påfunn 
– påskemarkedet. 



13

Landsbyliv nr 31 • SOMMER 2012

Så hatten passer

Wenche Vaagland

ut, mens fotografen tar bildene. 
Rommet som benyttes bør være 
lyst og romslig. Et stort speil er 
nødvendig her, da de fleste liker 
å prøve mange av hattene, for å 
se hvilken som passer best.

Det er lurt å kjøpe inn godt 
fotopapir, og en god skriver 

gjør resultatet bedre. Det kreves 
kompetanse for å håndtere utstyret og gjennomføre hele 
prosessen raskt; fra å ta bildet, skrive det ut, for så og 
henge det opp på veggen. Deretter kjøpes bildene av de 
som er blitt fotografert – som kan ta bildene med seg 
hjem.

Sist, men ikke minst, trengs det mennesker som er på 
jakt etter å finne sin egen hatt som passer!

Tekst: Wenche Vaagland. Foto: Mikkel Jenseth.

I flere år har Ljabruskolen hatt et populært innslag på 
sine markeder – kalt ”så hatten passer”. Da kan elever, 
lærere, foreldre og besøkene la seg avfotografere med 
morsomme hatter og så få bildet trykket ut straks for å ta 
det med seg hjem.

Her er oppskriften:
”Så hatten passer” blir til gjennom å samle sammen så 
mange ulike hodeplagg som overhodet mulig. Det gjør 
seg også godt med fargerike sjal og lignende. 

Til fotografering trenger man et kamera på et stativ. 
Kameraet må være direkte knyttet opp mot en data-
maskin og fargeskriver. Man kan eventuelt bruke en 
minnepinne hvis man ikke har mulighet til å koble 
skriveren direkte til datamaskinen som er koblet til 
kameraet. Da trenger man en ekstra person til å skrive
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Året rundt med høytider
Vi fortsetter å følge opp årstidsfeiringer med omtale av Pinse og Sankt Hans. Vi er nå kommet til midt på 
sommeren, dagene er lange og dette må feires. Vi inviterer gjerne våre lesere til å skrive om sine opplev-
elser på de forskjellige årsrytmefeiringer i fremtiden. Red.

Tanker om Pinse
Har noen opplevd hvordan det er når en plutselig får 
svar på et spørsmål av eksistensiell betydning i lang tid? 
Da kan det være slik at man stopper helt opp - kanskje 
må man sette seg ned, hjertet begynner å dunke, det 
bruser i ørene og man blir helt fylt nettopp ”som av et 
fremfarende veldig vær”, og så som et lyn opplyses svaret 
og står klart for oss. Og det viste seg tunger likesom av ild 
som skilte seg og satte seg på hver av dem. 

Videre beskrives hvordan de ble fylt av den  Hellige Ånd 
og de begynte å tale med andre tungemål alt etter som 
ånden ga dem å tale:

Hva skjedde? Alle forstår dem. Alle som har kommet til 
høytiden snakker forskjellige språk og mange dialekter 
men plutselig forstår de hva disiplene sier. Snakket de 
plutselig alle verdens språk eller fant de en måte å ut-
trykke seg på som alle kunne forstå? Slik som f.eks. en 
riktig god klovn blir forstått av alle over hele verden, slik 
vi alle forstår hverandre som mennesker i våre dypeste 
følelser, i latter og gråt, i glede og sorg fra hjerte til 
hjerte? Hvordan snakket de, og hva snakket de om? 

Noen tror de er fulle, for de opptrer høyst uvanlig . De 
passer ikke inn i folkets begrepsverden. Her er det noe 
merkelig og uforståelig som skjer.
   
Men så følger en lengre bekrivelse av hvordan Peter taler 
til alle som er der (Apostlenes gjerninger, Kpt.2 vers 14 
– 47). Peter beskriver egenskaper som skal vekkes til live 
i alle mennesker. Det som inntil da har vært forbeholt 
profetene skal nå gis til alle ved den Hellige Ånd. Hvilke 
egenskaper? Jo, evnen til å forstå fortiden, til å se inn 
i fremtiden, ha syner dvs.: få øye på det vesentlige. De 
vil ut fra egen erfaring oppleve Kristus som den kraft 
som bringer mening og sammenheng inn i den enkeltes 
liv. Dette taler Peter om. Etter 50 dager i sorg, savn og 
håpløshet fylles disiplene av svar på alle sine bønner. Det 
slår ned i dem at Kristus lever i hver enkelt av dem.

Tekst: Kirsti Hills Johns
Forfatterfoto: Jan Bang

Utgangspunktet for Pinsehendel-
sen finner vi i Apostlenes gjern-
inger kpt. 2. Her er det mye som 
vekker til ettertanke.

Det begynner slik: og da pinse-
festens dag var kommet, det var altså 
en jødisk høytid (løvsalenes fest, så vidt jeg vet). Det var 
opprinnelig 50 dager etter den historiske Langfredag. 
Var de alle samlet på samme sted. Dvs: de var i samme 
rom, men var de kanskje også i samme ”bevissthets-
rom”? Alle hadde mistet sitt forbilde, sin lærer, ja selve 
meningen i sine liv, da Kristus døde fra dem i påsken. 

Kanskje var alle fylt av sorg og savn og lengsel etter men-
ing og mål i sine liv ? Og også på denne måten ”i samme 
rom” eller ”with one accord in one place” som det står i 
den engelske oversettelsen.

Og med ett kom en lyd fra himmelen som av et frem-
farende veldig vær og fylte hele huset der de satt. Er dette 
en beskrivelse av en indre eller et ytre uvær eller kanskje 
begge deler? 

Kirsti Hills Johns
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En Pinsefeiring på Solborg
Tekst: Nina Brun. Foto: Nils Erik Bondeson.

Vi står forventningsfulle ute i gangen, hvor Olaug vokter 
døren inn til Olavsalen, der en overraskelse venter oss. 
Omsider får vi slippe inn, og der, på gulvet i midten av 
salen er det lagt en stor hvit duk med et stort kubbelys 
i sentrum, omkranset av hvite, utente telys i en sirkel 
rundt periferien av den bølgende duken. Og aller ytterst 
nær veggene er det en sirkel med stoler. 

Vi setter oss og festen åpner med at Sabina og 
Reinhart spiller fløyte. Ting begynner å skje. Karen 
holder en betraktning over Pinsehøytiden, og tar til 
ordet om ildtungene som ved lyden av et veldig storm-
brus tordner inn i huset hvor apostlene sitter og ildtung-
ene setter seg på dem. Store folkemengder samler seg 
og får høre om Guds gjerninger på alle tungemål. Og 
de spør seg hvordan det kan gå til at hver av dem hører 
sitt eget språk, det som de er født i. Partere, Medeere og 
Elamitter, de som bor i Mesopotamia, Judea og Kap-
padokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, tilreisende 
fra Rom, både jøder, kretere og arabere. De blir helt ute 
av seg og sier: ”Er ikke alle disse som taler, Galileere?” 
Karen maler med ord, og vi sitter og lytter.

Men nå skjer det helt store. Sabina og Reinhart spiller 
atter nye toner, nå skal hver og en i denne store sirkel

tenne hvert sitt telys 
med et lys som er tent 
på det store kubbelyset, 
rundt i sirkelen fra 
menneske til menneske. 

Vi begynner med Ruth, 
min hussøster på Par-
mann, og like etterpå er 
det min tur. Sånn van-
drer lyset rundt, og flere 
og flere små ildtunger 
flakker i sirkelen. Karen 
tenner det aller siste 
lyset. 

Når alle telysene er tent og skinner sammen med kub-
belyset begynner en etter en å be Fadervår på hvert sitt 
språk rundt hele sirkelen. Da strømmer tårene mine. 
Og Karens. Flere og flere feller tårer i stillhet overfor det 
vakre pinsesyn. Fremtidens høytid. Festen avsluttes med 
en siste fløytetrudelutt. 

Etterpå omfavner vi hverandre, slått av undring og høy-
tidelighet. Dette er Camphill på sitt aller beste! 

Nina Brun

Åndens lys er kanskje beslektet med bevissthetens lys 
som med lynets klarhet opplyser alt som har ligget i un-
derbevissthetens mørke. Plutselig går det opp for dem.  

Ildtungene, hva med dem?

Vi vet alle når vi møter en ”ildsjel” som brenner for noe. 
Vi kan aldri se vår egen flamme, bare de andres. Disip-
lene opplevde dette samtidig men også helt individuelt 
(som skilte seg og satte seg på hver enkelt av dem). 

Er det slik at når et menneske når inn til det vesentlige, 
det eksistensielle, det virkelig menneskelige, da når man 
også det allmenne som alle forstår? Slike spørsmål kan 
pinsehendelsen vekke. Kanskje er pinsen forbundet med 
det å våkne opp til sin egen skjebne, våkne opp til å vite 
helt ut fra seg selv hva jeg skal gjøre med livet mitt, og 
hvordan jeg skal leve med andre?

Hvis det er slik, er da pinsen en høytid som alle men-
nesker lengter etter? Aldri før har det ”individuelle” stått
så sentralt som nå. Aldri mer påtrengende er spørsmålet 
om forholdet mellom den enkelte og fellesskapet. 

På slutten av kapittelet beskrives det hvordan 3000 men-
nesker delte denne ”Pinseopplevelsen” og så slo de seg 
sammen i fellesskap og delte alt de hadde med hveran-
dre. Med tanke på de store utfordringene i forbindelse 
med for eksempel miljø og økonomi i verden i dag, er 
dette noe som mer enn noen gang reiser spørsmål om 
solidaritet og villighet til å dele.

Apostlenes gjerninger er spennende lesning, som vekker 
til ettertanke, selvfølgelig mye mer enn jeg har forsøkt 
meg på her. Kanskje er Pinsens mysterium mer tidsak-
tuelt enn vi aner?
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Tekst: Nina Brun. Foto: Jan Bang.

Hva er St. Hans? Hva forbinder vi med St. Hans og hva 
får oss i riktig Sankthansstemning? 

Sankthansbålet, naturligvis, ville de fleste si. Å være 
samlet rundt bålet. Andre sier: Grillfest! Moro! Ikke 
legge seg før langt inn i de små timer. 

Men det er ikke alt. 

Sankt Hans, det er jo Johannes Døperen som er Verdens 
sendebud for Kristus Jesus. Og Johannes fødes akkurat 
seks måneder før Jesus. 

Det som jeg selv savner med Sankt Hans-feiringen, det 
er St. Hansspillet av Karl König. DA er det St. Hans! Alle 
sangene, brannen som hever seg mot himmelen. Sangen 
om dagen som vandrer mot solen, hvor stjernene spør 
og månen svarer. Bim Bam, Løve og Lam! DA er det St. 
Hans! 

Sankt Hans til ettertanke 
Sankhansspillet handler om de tolv tegn i Dyrekretsen. 
Hver og en kaller på Døperen Johannes og forteller om 
sitt liv og sin karakter. Alle tolv i hver sin vakre farge-
prakt. Mektig hever brannens kraft seg oppad, synger 
de. Men så kommer vi til Skorpionen: Den er sort, og 
kommer farende og stikker spydet i Johannes, og han 
blir stum. Men idet Skorpionen forvandles til Ørnen og 
Evangelisten Johannes, da blir Døperen Johannes’ tunge 
løst igjen og han kan atter tale. 

Så har vi de fire yrkesherrer til slutt: Skytten, jegeren, 
sier: Jager jeg det ville dyr, jager jeg meg selv i meg! Og 
gjeteren, Steinbukken: Jeg gjeter. Vannmannen, bonden: 
Jeg pløyer! Og Vokteren: Jeg vokter! Dette er ikke 
bokstavlig, men bilder. Bilder levendegjort i et spill, en 
fremføring. Også DA er det virkelig Sankt Hans. 

Og så når Grunnstensmeditasjonen sies bitvis fra hver av 
de fire verdenshjørner øst - vest, nord - syd. Dette hører 
åndene i øst, vest, nord, syd; måtte mennesker høre det! 
Denne Grunnstensmeditasjonen fremsies i det bålet skal 
tennes. Et bål vi selv bygget tidligere på dagen, og tenner 
om kvelden, i skumringen…
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broder dyr

Storken
Fra Broder dyr av Karl König 
Oversettelse: Sigrun Balavoine 
Foto: Borgny Berglund

En fullstendig annen luft suser omkring storken. Hvil-
ken forskjell mellom den stille glidende svanen og den 
skridende Adebar, mesterstorken på de sumpete enger! 
Den ene gjemmer sine stygge, korte og klumpete ben, 
som er tjenligee og nyttig kun som ror og årer når den 
svømmer. Den andre står der på to lange stokker, som 
er farget røde, vel for å gjøre seg godt synlig. Like lange 
som bena, er også storkens  nebb; ofte er det så langt, 
digert og tungt (som for eksempel hos marabuen), at det 
trekker hodet ned.

Her viser det seg en allmenngyldig regel i hvordan fugler 
er bygget. Dette peker på at form og størrelse for nebb og 
ben, tilsvarer hverandre. Er nebbet lite, da er ben og klør 
små. Det krumme og harde hakkenebbet til rovfuglen 
gir også føttene kraftige klør. Denne samklangen mellom 
de to delene hos fuglen står tydelig frem hos storkene.

Det er en merkelig ordning dette i storkefamilien. Man 
sammenfatter dem som skridefugler (Gressores) og 
navnet viser til deres egenskap, nemlig den spesielle gan-
gen. Fire familier danner denne orden: Hegrene, ibisene 
og skyggefuglene (hammerhodene) og storkene.

Sine reder bygger de tvert imot, med få unntak, høyt 
oppe i trekronene eller som husstorken, som har vennet 
seg til å bo nær menneskene, på takene. Store greiner og 
kvister blir samlet, for å  bygge opp det rundeste, største 
rovfuglreir. Dette blir før begynnelsen av bryllupstiden 
polstret med mose og skitt, med strå og blader, for å 
berede leiet til en riktig fin seng .

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

disse tre er nesten blitt som et leddet lem, som stadig 
griper etter næring i raske og slentrende bevegelser. 
Skridefuglene er rovdyr. De eter alt hva som rører seg 
omkring dem: Frosker og små padder, marker, firfirsler, 
biller, muslinger, fisk, selv små fugler, unge harer, 
muldvarp og mus. En snert eller et stikk med det spisse 
nebbet, og så blir det nedlagte byttet slukt. Det er slett 
ikke lett å forstå denne måten å leve på ved bare å se 
skikkelsen; for den ser tammere ut enn den virkelig er. 
Men det ”røde”, som de enkelte artene viser frem på de 
forskjelligste steder av kroppen, forråder noe av den 
krigersk-angrepsklare karakter i deres temperament. 
Man kunne karakterisere den som en grusom melanko-
liker. Det grunne vannet – om det er en dam, sjø eller 
elv – det er dens jaktmarker. På stranden og på bredden 
mellom siv, papyrus og vidje, der lever de.

Bare navnene på denne gruppen fugler viser seg for oss 
i sine forskjellige former for oppførsel. Alle har en egen 
felles type: de forholdsmessig lange, tynne ben; det altfor 
store og spisse nebbet, som sitter på det smale hodet som 
en fortsettelse av den lange halsen. Hals, hode og nebb,



18 møteplassen

Landsbyliv nr 31 • SOMMER 2012

kl. 12.00. Jeg kjøper brød på veien og så får vi kaffe. Jeg 
prater med de andre i pausen men ikke mens vi jobber. 

Da Hallfrid(se innlegg fra Hallfrid Olsen, Landsbyliv 
29, Julen 2011. Red) fra Hønen Gård for noen år siden 
begynte å arbeide på Solborg en dag i uken, fikk jeg 
hennes jobb på Adaptor en dag i uken. Jeg syns det er 
fint å komme bort og gjøre andre ting enn det jeg gjør på 
Solborg. Adaptor skal snart på togtur og jeg har lyst til å 
være med. 

Jeg har også begynt å spille i Austjord Musikkorps. Jeg 
spiller horn. Jeg var aspirant i 3 år og nå spiller jeg med i 
det store korpset sammen med mennesker med funk-
sjonshemning fra hele distriktet. Herfra er det Iselin, 
Alexander, Hanne og jeg som er med. Vi øver en gang i 
uken. Vi hadde konsert på Solborg etter jul. På 17. mai 
går vi i tog i Hønefoss. I pinsen skal vi ha konsert i Oslo. 
Jeg liker meg godt og er blitt venner med dirigenten 
Yngve. 

Wenche og Hallfrid bytter jobb
Tekst: Wenche 
Monsen med hjelp 
fra Karen Nesheim. 
Foto: Jan Bang

Jeg har bodd på Solborg 
i 22 år. Nå vil jeg for-
telle om mitt arbeid på 
Adaptor i Hønefoss. Jeg 
gjør mange ting: klistrer 
merker på esker, pakker 
ting som ringer og 
skruer. Vi lager hvite og gule dupper til fiskesnører. Vi 
tapper såpe på store kanner. 

Vi jobber fra kl. 09 00 til kl. 14.00. Jeg syns ikke det er 
kjedelig arbeid, jeg syns det er godt. Jeg tar bussen fra 
Solborg og må gå langs hele Hønengaten til Hønen 
Gård. Vi har pause kl. 10.00 og 11.00 og matpause 

Wenche Monsen

Wenche på sin arbeidsstol på Adaptor
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Tekst: Kristin Nerdal. Foto: Nils Langeland.
Kristin Nerdal på veveriet.

Jeg jobber på vevstua på Rotvoll. 
En dag var jeg på omvisning på plassen. Det var fint og sol.
De har vevstua og safteriet og gartneriet og utegruppe og Butikk og 
bakeri. Det er også bofellesskap her.
Og ganske snart hadde jeg min første arbeidsdag, den 1. mars i 2011.  
På vevstua var der jeg starta mitt liv og jobb. Jeg vil lær å vev. Og gjør 
noe med henda mine. Jeg lærer å sett opp en vevstol sammen med 
Bente.
Det er to som jobber her på vevstua som skal lær oss og hjelp oss. Hu 
som drive vevstua heter for Bente. Hu andre heter for Andrea.  
I løpet av mars og april hadd vi tre jobbdaga ute på gården. Da var 
jeg sammen med hu Bente. For å hjelp henne. Raka plena og kosta 
og rydda og gjør det fint før 17. mai. 
Jeg har hatt min første bursdag på jobb på Rotvoll. Den 12. mai. 
2011. Da fikk jeg kort fra dem alle. Og en liten gave fra Bente og 
alle sammen.  
Jobbe også sammen med ei som heter for Borghild, som jeg 
kjenner fra før. Hu jobbe i bakeriet. Jeg også fått meg noen nye 
gode venner her på Rotvoll. 

Mitt liv på jobb 
på Rotvoll
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SEKEM – håndklær, revolusjon
Å utvikle næring – i stedet for bistand - det ble resultatet da Ragnhild Nilsen tok kontakt med SEKEM i 
2006. Bakgrunnen var at hun som artist og profesjonell foredragsholder var blitt utfordret til å holde et 
innlegg under temaet ”Jeg protesterer!”.

Tekst: Sissel Jenseth
Foto: Heidi K Kavli

Ragnhild Nilsen hadde da 
startet et personlig opprør mot 
bomullsindustrien og dens 
enorme giftbruk som dreper 
tusenvis av bønder hvert år og 
forårsaker uendelige lidelser. 
Og mens hun tenkte på hvordan 
hun kunne bringe denne fanesaken ut i verden, leste 
hun i Aftenposten en dag om dr. Ibrahim Abouleish 
og bomulls-revolusjonen som SEKEM har satt i gang i 
Egypt. I artikkelen stod det også at konsernet ”ønsker 
å sette mennesket i sentrum - et forslitt uttrykk i norsk 
politikk, en revolusjonerende tanke i egyptisk næring-
sliv. Vel å merke hele mennesket, med hele dets vesen 
og alle dets behov.” – Dette bare må jeg se med egne 
øyne, tenkte Ragnhild og kjøpte en flybillett til Kairo, for 
deretter å ankomme SEKEM i en drosje. 

Bringe lyset til Skandinavia
Tilfellet ville at Ragnhild skulle støte på dr. Ibrahim 
Abouleish ved sin ankomst, til tross for at hun kom
uanmeldt. Han stoppet opp og strakte hånden mot

henne. Samtalen skal ha forgått omtrent som følgende: – 
Er du skandinav? Jeg hadde en drøm i natt. Jeg så denne 
vakre, lyshårede kvinnen – jeg tror hun kom fra Norge – 
og hun skulle bringe lyset fra SEKEM til Skandinavia! 

Møtet resulterer i at Ragnhild Nilsen kjøper 30 tonn 
biodynamisk dyrket bomull fra SEKEM, og ber dem 
produsere 20.000 håndklær som hun kan selge i Norge. 
Men før det må håndklærne sertifiseres etter en streng 
prosess og Demeter og FairTrade-merkes. For å klare 
dette økonomisk tar hun opp lån på huset sitt i Oslo 
og etablerer Global Fairtrade AS (www.globalfairtrade.
no). Alt skjer i Abouleish’ ånd og ifølge Rudolf Steiners 
tregreningsidé. For målet er at næringen – som både 
skal være transparent og rettferdig i alle sine ledd – skal 
gi den nødvendige avkastningen som kan sørge for de 
sosiale strukturene og kulturinstitusjoner som er bygget 
opp på SEKEM. 

Et helsebringende algehåndkle
Som gründer har Ragnhild nå fått blod på tann. Sam-
men med en organisk sjøplante-farm på Island og 
SEKEM eksperimenterte de seg i løpet av fjoråret fram 
til verdens første etiske, biodynamiske og CO2-frie alge-
tekstiler. ”Healing towel!” er et algehåndkle som består 
av en blanding av vill tang og den fineste biodynamiske 
bomullen. I følge laboratorietester har produktet used-
vanlige antioksidantiske kvaliteter; det beskytter huden 
mot frie radikaler og gir kroppen viktige mineraler. Også 
etter mange omganger i vaskemaskinen. Da håndkleet 
ble presentert for Biofach-messen i Nürnberg i februar 
i år, ble det valgt ut som en innovasjon for fremtiden. I 
Norge presenterte Ragnhild håndkleet i forbindelse med 
en utstilling i Josefines gt. 12.

Sekem venneforening
Et annet resultat av møtet med dr. Ibrahim Abouleish 
var hans besøk til Norge i 2009 og dannelsen av en 
skandinavisk venneforening, Sekem Scandinavia (www.
sekemscandinavia.com). Foreningen har som oppgave å 
informere om SEKEM og å være en støtte og en bro-
forbindelse mellom Norden og Egypt. 

Nødvendigheten av slike venneforeninger – til sammen 
fem i Europa – kom tydelig fram da den arabiske våren

 Sissel Jenseth

Ragnhild Nilsen og Helmy Abouleish på vei til 
Vikingskipmuseet på Bygdøy.
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og et nytt holistisk universitet
grep om seg i 2011. Revolusjonen i Egypt førte til at 
hjemmemarkedet for SEKEMs varer kollapset da turist-
strømmen stoppet opp, og flere av SEKEMs nyåpnede 
butikker måtte stenge. Siden SEKEM har investert be-
tydelig de senere årene for å gjøre ørkenområder om til 
grønne oaser og fruktbar jord, ble de svært hardt ram-
met. Også skolene, helsestasjonen og kultursenteret på 
SEKEM, som er avhengig av avkastningen fra bedriftene 
og virksomhetene, sto de i faresonen for å måtte stenge 
og sende lærere og elever hjem. Situasjonen toppet seg 
da Helmy Abouleish, sønn og direktør i SEKEM, ble 
kastet i fengsel i forbindelse med regjeringen Mubaraks 
siste dager. Han måtte sitte 100 dager i varetekt, før han 
ble frigitt den 6. juli 2011. 

I denne ekstraordinære situasjonen ble det nødvendig 
for venneforeninger å gå sammen for å skaffe de nød-
vendige midlene. For eksempel kunne den østerrikske 
venneforeningen sammen med Sekem Scandinavia 
betale utgiftene til lærerlønninger i SEKEM for 2011. 
Dette var blant annet mulig gjennom en større donasjon 
fra Centra-gruppen i Norge.

Biografi på norsk
Et annet prosjekt for ven-
neforeningen har vært å 
få biografien om grün-
deren Ibrahim Abouleish 
oversatt og utgitt på 
norsk. Dette har pågått en 
tid, men ble stilt på vent 
da urolighetene startet i 
Egypt 2011. Det ble nød-
vendig med en oppdater-
ing, og rett før jul reise 
Ragnhild Nilsen til Egypt 
for å samtale med far og 
sønn,  Ibrahim og Helmy 
Abouleish, og sammen utarbeidet de det siste kapittelet i 
boken – om situasjonen og hvordan de ser på fremtiden 
og det nye Egypt som nå må tre frem. Boken, som kom 
på tysk i 2003, er oversatt av Sverre Dahl og utgitt av 
Antropos Forlag, 2012. Utgivelsen er støttet økonomisk 
av Rudolf Steinerstiftelsen, Cultura Gavefond, Stiftelsen 
Eir, Sekem Scandinavia og GlobalFairTrade AS. (I neste 
utgave av Landsbyliv kommer en omtale av boken.)

The 2012 Business for Peace Awards 
SEKEM og dr. Ibrahim Abouleish har gjennom årene 
mottatt flere priser, blant annet ble de i 2003 tildelt Den

alternative nobelprisen (The Right Livelihood Award) 
og den sveitsiske Schwab Foundations hederspris. I 2011 
fikk de den internasjonale B.A.U.M. prisen, samt utmer-
kelsen som ”Sustainability Champion” av The World 
Economic Forum. I 2012 mottok dr. Ibrahim Abouleish 
den norske Business for Peace Awards for sin oppbyg-
ging av SEKEM i Egypt. Denne ble delt ut i Oslo Rådhus 
7. mai.

Siden dr. Ibrahim Abouleish selv ikke hadde mulighet til 
å komme til Norge i forbindelse med utdelingen, mottok 
Helmy Abouleish prisen på vegne av sin far. Turen til 
Norge ble en snarvisitt, men han rakk å få med seg en 
tur til Bygdøy i vakre vårværet for å se Vikingskipene. 

Heliopolis Universitet 
Dr. Abouleish har helt siden han startet SEKEM i 1977 
hatt en visjon om å bygge opp Heliopolis Universitet 
– med tanke på å etablere et holistisk universitet med 
studenter fra hele verden. Samme år som yrkesskolen på
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Christoph Hanni i Karl Königs arbeidsværelse i 
Camphill House, nå en del av Karl König arkivet 

Tekst og foto: Jan Bang 

I år er det 100 år siden Rudolf Steiner utga Sjelekalen-
deren. Karl König illustrerte denne kalenderen, og hans 

SEKEM åpnet i 1997, startet han planleggingsarbeidet. 
Første trinn på realiseringen var SEKEM-akademiet 
som ble grunnlagt i 2000. Etter mange års kamp mot det 
rådende byråkratiet, kan Heliopolis University for 
Sustainable Development (www.hu.edu.eg) i år åpne 
dørene for studenter. Da Ibrahim Abouleish besøkte 
Norge i 2009, sa han om det planlagte universitetet: 
– Vi ønsker å bidra til at studentene lærer hvordan etiske 
tanker kan forvandles til moralske handlinger. Derfor er 
vi avhengig av å finne lærere som forstår forbindelsen 
mellom den materielle og spirituelle verden. For ingen 
utdannelse vil i framtiden kunne bestå og tiltrekke seg 
unge mennesker dersom de ikke samtidig får dekket 
tre disse områdene: Hvordan kan jeg bli en sosial tjener 
(”social servant”), hvordan kan jeg utvikle meg selv, 
og hvordan kan jeg være med og utvikle samfunnet og 
planeten? Universitet trenger studenter som har evne 
til begeistring og engasjement – det er utgangspunktet. 
Studentene vil fra første stund involveres i et forsk-
ningsmiljø. Intet kan bli videreutviklet uten forskning! 
Samtidig må forskningen settes ut i praksis for å teste om 
hypotesene kan anvendes i det praktiske livet. 

SEKEM og Heliopolis University kan ikke gjennomføres 
dette uten partnerskap, og arbeidet for å etablere
allianser som vil støtte dette pågår fortsatt for fullt. 
Interesserte – bidragsytere, lærerkrefter og studenter

Karl König-Arkiv
illustrasjoner er en del av Karl König-Arkivet. Sammen 
med Olmütz Art Museum i Tsjekkia har Arkivet organi-
sert en omreisende utstilling for å markere 100-årsjubi-
leet. Bildene blir vist frem i Sveits, Tyskland, England og 
Skottland, Irland og Nord-Irland. Neste år skal de vises 
i flere andre land i Europa, og hvis det er noen ildsjeler 
som vil ha dem til Norge, ta gjerne kontakt direkte med 
Arkivet, eller med Landsbylivredaksjonen. 

Det er også et annet jubileum vi feirer i år: 200 år siden 
Kaspar Hauser ble født. Karl König-Arkivet markerer 
denne begivenheten i september med å utgi en ny utgave 
av Karl Königs samlede verker om Kaspar Hauser, og en 
utstilling i Berlin av Greg Trickers malerier. 

Senere i år utgir de også en nyutgave av Königs 
”Brothers and Sisters”. 

Teksten er basert på nyhetsbrev fra Arkivet. For mer 
informasjon se: http://www.karl-koenig-institute.net/
kuenstlerisches_werk.htm eller karl-koenig-archive.net

kan lese mer på www.hu.edu.eg. Du kan også ta kontakt 
med SEKEM Scandinavia info@sekemscandinavia.com, 
mobil +47 91 88 42 36.

Helmy Abouleish mottok The 2012 Business for 
Peace Awards på vegne av sin far, dr. Ibrahim 
Abouleish.
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Camphills ledestjerner
På Camphill Landsbystiftelsens Representantskapsmøte i november 2011 tok vi opp de tre ledestjernene, 
Amos Comenius, Ludwig von Zinzendorf og Robert Owen. I forrige utgave trykket vi det første innleg-
get som Jan Bang ga om Amos Comenius. Vi trykker her Rigmor Skålholts innlegg om Zinzendorf. I neste 
utgave vil vi ha Frank Schmiemanns innlegg om Owen. Red. 

Grev Nikolaus von Zinzendorf og bakgrunnen for feiring av Bibelaften i Camphill

Tekst av Rigmor Skålholt. Foto: Jan Bang.

Grev Ludwig Nikolaus von Zinzendorf ble født i Dres-
den i året 1700. Han tilhørte Øst-Europas meget rike 
høyadel. Han var tidlig opptatt av det åndelige, og var 
særlig engasjert i å formidle kristendommens urkilde til 
andre. Det fortelles at han som 5-åring stilte opp stoler 
i stua hjemme og holdt prekener. I tillegg til en rekke 
stillinger ved hoffet i Dresden, mest i administrative 
posisjoner, ble hans livskall å spre kristendommen. Han 
ble biskop i den Moraviske brødremenighet.

I løpet av sitt liv reiste han verden rundt og grunnla 
menigheter og fellesskap, i Europa, Grønland, Amerika, 
Midt-Østen. Zinzendorfs livstema var: «Ingen kristen-
dom uten fellesskap». Karl König, grunnleggeren av 
Camphill bevegelsen hadde som tema: «Intet fellesskap 
uten kristendom».

Zinzendorf besøkte også The Isle of Man. Det var her 
Karl König 200 år senere var internert sammen med 
noen av de som stiftet Camphill-bevegelsen i 1940. På 
The Isle of Man opplevde Karl König at Grev Zinzen-
dorf kom til ham med budskapet om å feire et måltid og 
samtale om evangeliet i lys av Rudolf Steiners åndsviten-
skap. 

Denne opplevelsen tok dr. König med hjem til Camphill, 
og etter at ideen modnet hos hans medarbeidere, kunne 
den første Bibelaften holdes i Camphill i august 1941.  
Det var en liten og beskjeden begynnelse, og den ble 
holdt nok så stille de første årene. Etter hvert bredte 
Bibelaftenen seg ut i hele Camphillbevegelsen. Bibelaften 
ble en inspirasjonskilde for fellesskapene. König anbe-
falte at bibelteksten blir lest hver dag som forberedelse til 
lørdag kveld. Slik kunne medlemmene i et hussamfunn 
dele sine erfaringer når de samlet seg til et enkelt måltid 
lørdag kveld. 

Bibelaften er ikke en erindringsfest for mysteriet på 
Golgata, men den er en feiring av en kraft som er til 
stede her og nå for alle mennesker på jorden. Med 
Bibelaften feirer vi jordens mening. En landsbyboer på

Byste av Zinzendorf i Herrnhut landsbyen han 
stiftet.

Vidaråsen pleide å avslutte Bibelaften med å si: «Gud er 
kjærlighet». Det var en god påminnelse å ta med seg når 
hverdagen kom.
 
Dr. König uttalte en gang at det vil alltid finnes men-
nesker som sier at vi trenger ikke Bibelaften, men det er  
tusener som trenger den.

Hvordan er det i landsbyene nå? Trenger vi fortsatt 
Bibelaften?

Innlegget var presentert på Camphill Landsby-
stiftelsens Representantskapsmøte på Vidaråsen 
den 4. november 2011 av Rigmor Skålholt. 
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Peaceful Bamboo Family 
- den første Camphill-landsbyen i Sørøst-Asia

Tekst: Lisi Ha Vinh. Oversettelse: Jan Bang 
Foto: TTG arkiv

I 2009 feiret vi etableringen av Peaceful Bamboo Family 
i Hue i Vietnam, et bosted og treningssenter for unge 
voksne med utviklingsvansker. Over 20 venner fra 
Camphill, de fleste fra Fondation Perceval i St. Prex i 
Sveits, var tilstede for å feire sammen med oss. Det var 
deilig å ha så mange “gudfedre” samlet til denne 
gledesfylte beginvenheten. 

The Peaceful Bamboo Family (Tinh Truc Gia, TTG 
på Vietnamesisk) ble stiftet av medlemmer av Eurasia 
Association and Foundation sammen med en gruppe 
unge vietnamesiske pionerer som arbeidet med spes-
ialpedagogikk og sosialterapi. De fleste har bodd og 
arbeidet i Camphill, har hatt praktikantopphold eller 
besøkt Camphill. Det har derfor bygget seg opp en sterk 
forbindelse mellom Camphill i Europa og TTG i Viet-
nam over årene. I TTG bor det i dag 30 ungdommmer; 
20 bor i fellesskapet og 10 har dagtilbud. Det er 12 - 14 
medarbeidere der. 

På Camphillmøtet i mai 2012 i St. Prex i Sveits blir TTG 
offisielt medlem av Camphillbevegelsen. 

Jeg er blitt spurt hva det betyr å være et Camphill-
fellesskap i Vietnam, et Buddhistisk, kommunistisk og 
økonomisk stort sett tilbakestående land. Mitt svar er: 
hva betyr det å være et Camphill fellesskap i vår globali-
sert og stadig skiftende verden? 

TTG var ”født” ut fra Camphill, alle vi som var med å 
skape dette nye vesenet har fått vår åndelige ernæring 

fra Camphillideen. Når folk besøker oss, bemerker de 
at TTG minner dem om Camphill. Det er en varme i 
velkomsten, beboerne med sin sans for verdi, skjønn-
heten og omsorgen for omgivelsene, den biodynamiske 
hagen, gleden og omsorgen for hverandre. Forholdet 
mellom beboerne og medarbeiderne, kunsten, musik-
ken, malerkunsten, de unge praktikanter, alt er gjenkjen-
nelig fra Camphill. 

Så klart har hvert land sin egen kultur med sin egen 
smak… maten er forskjellig… deilig Vietnamesisk mat, 
ingen müsli eller grovbrød, men Vietnamesisk nudle-
suppe til frokost! Naturen er forskjellig med monsun-
regn og tropisk varme, 40 grader om sommeren, og flom 
om vinteren. Høytidene er forskjellige; Buddhas fødsels-
dag, feiringer av naturvesener, feiring av nymånen og 
mange andre måter å uttrykke lokale tradisjoner. 

Familien spiller også en helt annen rolle i det tradi-
sjonelle konfusianske samfunnet, det er ikke så lett for 
medarbeidere å flytte til Camphill og ikke leve sammen
med familien sin i deres hjem. Så nye måter ”å være i 
fellesskap” er blitt utviklet. Det er heller ikke noen 
offentlig støtte, men et komplisert forhold til det
 kommunistiske systemet. 

Av og til blir jeg spurt om det kristne aspektet av Camp-
hill her i Sørøst-Asia. Dette spørsmålet er fundamentalt 
fordi det tar oss tilbake til spørsmålet; Hva betyr det å 
være kristen? 

Noen av oss er praktiserende buddhister, noen budd-
hister på samme måte som folk er kristne i Europa 
uten å praktisere det, andre er katolikker, noen er ikke 
tilknyttet noen religion, noen er medlemmer av kommu-
nistpartiet (Jeg er klar over at dette ikke er en religion, 
men det er en sterk tilhørighet). Alle har vi truffet 
antroposofien på en eller annen måte, gjennom trening 
i Camphill, gjennom viktige menneskemøter, gjennom 
kurs i Eurasia Foundation her i Vietnam. 

Sammen har vi etablert vår ”Charta” hvor vi forplikter 
oss til å akseptere ALLE MENNESKER akkurat som de 
er med sine ulikheter og trossystemer, om vi er funk-
sjonshemmede, foreldre eller medarbeidere. Vi forplikter 
oss til å hjelpe hverandre å lære, forstå og utvikle en 
dypere forståelse rundt det menneskelige. 

Å etablerte Camphill i Vietnam er virkelig pionerarbeid, 
og vi trenger all den støtte vi kan få på alle nivåer: 
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Tekst: Gerd Eva Baum Thoresen og John Baum 
Foto: John Baum

Husker du at vi skrev om et helsepedagogisk senter in 
Rostov-na-Donu i Sør-Russland i Landsbyliv i 2006? 
Initiativtakerne til ”Svetsja” (Lyset) i 1996, legen Natalia 
Moskvichova (Natasja) og psykologen Elena Zarubina 
(Lena), leste Nils Christies bok om Vidaråsen og bare 
måtte besøke Vidaråsen, da de i 2006 deltok i Koliskoda-
gene i Järna. For de forsto at fremtiden for skolebarna 
deres lå i landsbyideen. Natasja skrev ved hjemkomsten: 

”For oss var reisen til Sverige og Norge som en even-
tyrdrøm. Vi har båret hjem en stor impuls.” 

Siden 2006 har de utviklet et helsepedagogisk seminar, 
og sist høst skrev Natasja: 

”Endelig er det første helsepedagogiske seminar-kullet 
blitt ferdig. Etter 3(!) år har vi 13 ”nyfødte” helsepedag-
oger i sør-Russland.” 

Videre skrev hun at 20 studenter fra det statlige pedago-
giske universitetet har vist stor interesse for helsepeda-
gogikken, og vært i Svetsja som praktikanter.

I et julebrev til oss i fjor skrev Lena om den vanskelige 
hverdagen deres. Men etter at de lot oss få et glimt inn 
i livets ytre realiteter, slår optimismen og realiteten av 
idéenes verden gjennom. De arbeidet nå med å kjøpe et 
stykke land hvor de kan bygge verksteder for de eldste 
elevene, for behovet er så stort. Men Lena går lengre og 
skildrer hva håpet deres er for de neste årene. Hun fyller 
betegnelsen ”Camphill” med innholdet de opplevde den 
gang de besøkte Vidaråsen i 2006, den gang de bar hjem 
”en stor impuls”: 

Camphill i Sør-Russland?
”Vi tenker på Camphill også. Vi har en kvinne, en lege 
med tre barn, en er utviklingshemmet, som er på det 
helsepedagogiske seminaret. Denne familien bor i en 
landsby 30 kilometer fra Rostov og er klar til å grunn-
legge denne impulsen. Moren til en av guttene våre er 
også lege og har det helsepedagogiske diplomet. Hun vil 
med glede bo med sin sønn i Camphill.”

Hører du at disse modige mennesker i Sør-Russland 
bruker betegnelsen ”Camphill” til å skildre hva de opp-
fatter som en levende impuls. Takket være Nils Christie 
og et kort besøk på Vidaråsen er det godt mulig at 
Camphill i Sør-Russland på selvstendig grunnlag 
utvikler mange av kjernekvalitetene til Camphill. 

Kanskje det er godt at også andre som lever for og i 
Camphill vet om det som skjer vel 3000 kilometer vekk, 
i Sør-Russland. 

PS: Vet du hvor Rostov-na-Donu er?

Fra venstre: Natasja, Lena og de ”nyfødte” 
helsepedagoger høsten 2011.

Vennskap og kunnskap, økonomisk og åndelig støtte. Vi 
er klar over at vi trenger Camphillbevegelsen som våre 
”eldre brødre og søstrer” på vår vei til å bli et helbre-
dende fellesskap for vår tid. 

Mer informasjon:
Lisi Ha Vinh
Directrice de la Fondation Eurasia
Chemin des Fleurs 10
1607 Palézieux
+ 41 795436446
www.eurasia.org.vn
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En brukers syn på motivering blant 
personer med redusert arbeidsførhet

Tekst: Audun Traagstad. Foto: Jan Bang.

I nr. 3 av Velferd for året 2011 stod det en artikkel 
om at personer med redusert arbeidsførhet ikke 
alltid ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet. Ifølge 
artikkelen har fire av ti blant disse personene liten in-
teresse av å få seg jobb. Selv har jeg vært uføretrygdet i 
mange år. I dag er jeg en mann på 37 år og jobber noen 
dager i uka på en VTA-plass (Varig Tilrettelagt Arbeid).

Stor grad av moralisering
Noe av det jeg har fått erfare som diagnostisert bruker 
og ung ufør, er tendenser til stor grad av moralisering 
blant enkelte pårørende, fagpersoner og omgangsvenner. 
Ofte er mye av moraliseringen som vi i en slik livssitua-
sjon utsettes for, basert på en forenklet forståelse av vir-
keligheten. Enkelte har for eksempel en sterk oppfatning 
av at vi ikke bør ha noen motforestillinger mot å få en 
jobb som vi ikke kommer til å like. Har vi motforestill-
inger mot å stå i mange timer per dag ved et samlebånd 
og pakke et par sorter varer, så risikerer vi automatisk å 
bli definert som lite pliktoppfyllende, som unnasluntrere 
eller som svært late.

Ikke skjær alle over en kam
Det er viktig at ikke alle innen en gruppe skjæres over en 
og samme kam. Det gjelder også personer som av ulike 
grunner har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Argumentet til enkelte innen denne gruppen for ikke å 
svare ja til en jobb de blir tilbudt, kan være at de mener 
at de har noen kvaliteter, ressurser og styrkesider som 
ikke blir ivaretatt eller verdsatt i den tilbudte typen 
arbeid. 
  
Det kan for eksempel dreie seg om personer som er i be-
sittelse av kreative evner, som kan medvirke til å uttenke 
gode og varige løsninger på noen av de mest innviklede 
samfunnsproblemene. Og da kan det være at tilbud om 
rehabiliteringstiltak eller skolegang ikke fanger opp disse 
ressursene godt nok.

Mange ulike argumenter
Når det gjelder artikkelen i Velferd, så vet ikke jeg hvilke 
argumenter de fire tiendedelene hadde for ikke å gå 
ut i arbeidslivet. Om det var at det å ha en jobb var for 
slitsomt i den situasjonen de var i; om det var at de ville 
hygge seg med aktiviteter og venner både på dagtid og
kveldstid; eller om det var at de ville få tid til å videre 
utvikle kreativiteten sin såpass mye at de på sikt kunne

Audun Traagstad

tjene nok penger på egne prosjekter. Eller 
kanskje de hadde helt andre argumenter. 
  
Hvorvidt disse argumentene bør sees på 
som fornuftige, realistiske eller modne, 
kan sikkert variere mye både avhengig 
av argumentene i seg selv og av hvilken 

person som kommer med dem.

Asperger syndrom
Selv har jeg fått diagnosen Asperger syndrom for om 
lag 17 år siden. Og nå skal jeg utredes videre for mulig 
epilepsi. Min erfaring er at en person med Asperger 
syndrom ofte ikke passer særlig godt inn i mange av de 
vanlige formene for graderinger, skalaer eller adjektiver 
som blir flittig brukt innen helsevesen, byråkrati og 
politikk.

På den ene siden er det mange av oss som ikke behersker 
flere av kravene som blir sett på som elementære innen 
mange yrker og arbeidsplasser i dag: som det at du må 
forholde deg til mange ulike beskjeder og spørsmål på 
kort tid uten å miste oversikt; som det at du plutselig må 
forholde deg til en helt ny og uventet problemstilling, 
selv om du har hatt den samme jobben i flere år; eller 
som det å forstå hvorvidt det er akseptabelt å bryte inn 
i en pågående samtale for å gi en beskjed som du selv er 
ivrig etter å formidle.

På den annen side er det ikke uvanlig at vi har store 
ressurser og evner innen noen avgrensede felter, som 
for eksempel omfattende faktakunnskaper om deler av 
verdenshistorien eller store tekniske ferdigheter.

Blir mer misvisende
Sånn sett er vi etter mitt syn en gruppe mennesker med 
personlighetstrekk og egenskaper som ikke så sjelden 
innebærer at definisjoner som «sterk», «svak», «intel-
ligent» eller «uintelligent», blir mer misvisende og 
forenklede når de brukes om oss enn når de brukes om 
personer som tilhører andre grupper i samfunnet.

I en tid hvor det kreves at alt skal gjøres mest mulig raskt 
og effektivt, og hvor det av den grunn kan bli vanskelig 
for fagfolk og andre å unngå å tenke overfladisk og 
stereotypt, så kan antakelig slike hensyn bli en ekstra 
utfordring når en skal legge til rette for at personer med 
Asperger syndrom, eller andre autismerelaterte vansker, 
skal rehabiliteres tilbake til arbeidslivet.     

Innlegget sto i Velferd 1/2012. Red.
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Gleden over denne rekorden var et gjennombrudd i 
flokkens historie, og en ny tid begynte for Jonathan 
måke. 

Hva hadde han lært? Jo – at hvis han bare 
beveget en liten fjær i den farten, ville han 
gå i spinn som en geværkule. Han var den 
første måke i verden som drev luftakroba-
tikk. Han ble så ivrig at han fortsatte å øve 
roll, ryggspinn og vindmølle til langt etter 
solnedgang.

Det var blitt mørkt da han kom hjem til 
de andre måkene.  Han var sliten, allikevel 
gjorde han en rask roll før han landet. De an-
dre måkene ville sikkert bli glade, når de fikk 

høre hva en måke kan prestere, tenkte han. Istedenfor 
bare å fly frem og tilbake mellom stranden og fiskebå-
tene, kan livet få en annen mening. Vi kan få en større 
opplevelse av hvem vi egentlig er. Vi kan oppleve gleden 
over en frihet vi før ikke ante var mulig.

Måken Jonathan
Gjenfortalt av Borgny Berglund fra boken» Måken 
Jonathan» av Richard Bach, Cappelens Forlag, 
1979. Foto: Borgny Berglund

Måken Jonathan ble aldri lei av å utforske flygekunstens 
magi. Han hadde erfart at om han bare vred litt på 
vingespissene, kom han opp i en fart av 220 km i timen 
uten å miste kontrollen. Løftene han hadde gitt seg selv, 
om å være som andre måker og slutte med denne form 
for flyvning – var som blåst bort. Han hadde ikke dårlig 
samvittighet – for han ville ikke være som alle andre 
måker som ikke hadde andre ønsker enn det vanlige 
trygge måkeliv. Han var mektig stolt over at han ikke var 
redd lenger. 

Tidlig om morgenen var det på igjen med trening og 
atter trening. Han klemte vingene tett inntil kroppen, og 
med skrå vingespisser stupte han igjen ned mot sjøen. 
Nå med en toppfart av 342 km i timen.

Han visste at om han gjorde et eneste lite feilgrep, som å 
folde ut vingene ørlite grann, ville han bli sprengt i mil-
lioner biter. Dette ville han ikke tenke på, bare si til seg 
selv at fart var kraft, glede og skjønnhet.

Nå nærmet han seg jorden, måkeflokken kom nærmere 
og nærmere mot ham. Så begynte han opprettingen, han 
kunne ikke stanse eller svinge. Han lukket øynene og 
som en kule for han gjennom flokken mens vinden ulte 
i fjærdrakten. Han var heldig, ingen måker ble drept, og 
han hadde satt FARTSREKORD!

Da han løftet hodet mot himmelen, var han fremdeles 
i stor fart, men etter hvert som farten avtok, og han var 
nede i 30 km i timen, kunne han igjen spenne ut ving-
ene. Båtene var som små prikker langt der nede under 
ham. 

Gjenfortellingen av Måken Jonatan fortsetter i 
neste utgave. Red.

føljetong
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 men fortsatte å inspirere henne til å lage en Pieta. Så 
en dag kom Astrid med sin Pieta. Hennes mann, Ola 
Bakken, døde og hun opplevde i avskjeden med ham 
noe hun kunne synliggjøre i denne skulpturen. Det å 
slippe taket i den delen av livet vi er mest glad i. Astrid 
var overfor denne skulpturen ganske beskjeden og stille. 
Men jeg har inntrykk at den betød mye for henne. Hun 
som i sin kunst virket som en Gud Fader som hevet død 
materie opp og gav det liv. Det være seg leire eller gips 
og til slutt bronse. Pietaen uttrykker hvordan det er når 
livet slipper taket i den døde materie. 

Kanskje er det også noe vi også skal gjøre i forhold til 
Astrid. Hun har valgt å gå videre. Vi skal slippe henne 
fri fra å ville ha henne hos oss som før, det er ikke lenger 
mulig. Men vi har hennes skulpturer. Der er hun nok 
sammen med oss, løst fra materiens tyngde som hun 
kjempet med hele livet. 

Astrid Dahlsveen
Astrid Dahlsveen var født i Trondheim i 1929. Etter 
realartium fikk hun sin kunstneriske utdannelse hos 
billedhugger Oscar Lynum og professor Per Palle Storm 
på Statens Kunstakademi. Astrid Dahlsveen bosatte seg 
på Ørlandet med atelier, mann og barn. Ved sine mange 
utstillinger ble hun innkjøpt til faste samlinger. I en 
årrekke var hun representert på Statens Kunstutstilling. 
Hun hadde Garantiinntekt for kunstnere. Astrid Dahl-
sveen var nesten ferdig med en 3-4 meter høy skulptur 
av “Fru Inger til Austrått”. Det er å håpe at denne statuen 
kan støpes i bronse og plasseres synbart på Ørlandet.

Tekst: Dag Balavoine

Den fargerike kunstneren og kulturpersonligheten, 
Astrid Dahlsveen har reist hjem, dit all kunst har sitt 
opphav. Ofte har vi i Landsbyliv kunnet glede oss over 
bilder av hennes skulpturer som lever, inspirerer og lyser 
opp landsbylivet på Vallersund Gård og Kristoffertunet. 
Sommeren 2009 hadde Vallersund Gård en storartet 
skulpturutstilling; “Skulptur i natur”, som var godt 
besøkt og betød mye for mange. 

Jeg har opplevd at hvert møte med Astrid var en feir-
ing av livet. Hvert nye møte med henne var potensielle 
muligheter for nye tanker, erkjennelser og til og med til 
nye initiativer.

En brå og uventet bortgang som Astrids er alltid overvel-
dende, men vi skal ikke glemme at hun har etterlatt oss 
en tilstedeværelse gjennom sin kunst. Hver bevegelse i 
hennes skulpturer er gjennomlevd av henne. Det er som 
om hennes jordiske liv har gitt et avtrykk i skulpturene 
hennes. 

Slik det er med de store kunstnerne er også hennes verk 
et uttrykk for livsveien hennes. En av disse livsbilder 
fikk jeg lov å være vitne til: En dag kom Astrid til oss på 
Vallersund Gård med sin skulptur, ”Den gode hyrde”, en 
ung mann med en sau på skuldrene. Vi hadde nemlig 
spurt henne om hun kunne lage en ”Pieta” for vår min-
nestein. Men som hun sa; dette er ikke et tema for meg, 
jeg vil utrykke livet, slik det utfolder seg mellom men-
neskene og i heldige øyeblikk kan fanges i en skulpturs 
form. Pieta er møtet med døden. Der livet slipper taket i 
materien. Vi var glade for skulpturen, ”Den gode hyrde”,

Astrid Dahlsveen 
11.10.1929 – 26.04.2012

Astrid Dahlsveen. Foto: Gerrit Overweg

Pieta av Astrid Dahlsveen. Foto: Dag Balavoine

kunst på stedene



29

Landsbyliv nr 31 • SOMMER 2012

Tekst: Hans Arild Wensaas. Foto: Håvard Andressen.

Tore Janicki, David Johansen, Reidun Larsen, Arnkjell 
Ruud og Hannes Weigert stilte ut sine malerier fra 21. 
april til 6.mai på Galleri KS, Storgaten 20, Tønsberg. I 
løpet av denne tiden var Lars Krüger, Frode Barkved, 
Bente Edlund, Odd Lindbråten og Bo Eriksson fra Järna 
på besøk og ga foredrag og innføringer. 
 
Det ble en fin åpning av Kunstutstillingen på galleri KS i 
Tønsberg. Takk til de 5 kunstnerne som lot oss få se. 
Takk til Hannes Weigert som forklarte for oss noe av det 
som lå bak det vi så. På den måten ble det lettere å forstå.

Vidaråsen Malerverksted 
utstilling i Oslo
Tekst og foto: Jan Bang 

Søndag den 19. februar var godt over 30 mennesker 
samlet på Kristensamfunnet i Oslo, for å delta på 
åpningen av utstillingen fra Vidaråsen. Tore Janicki, 
David Johansen, Reidun Larsen og Arnkjell Ruud hadde 
sine bilder i foajeen. 

De er alle virksomme på malerverkstedet på Vidaråsen, 
(se Landsbyliv 28, høsten 2011, side 26. Red) som ble 
startet i 2009 for å gi beboerne på Vidaråsen muligheten 
til å jobbe kunstnerisk. 

Hannes Weigert presenterte en rekke bilder fra de fire 
kunstnerne. Dette ble til en utvikling av menneskebildet, 
med figurative og abstrakte bilder. Vi opplevde at en en-
kel firkant også kan være et menneske. Grensen mellom 
det figurative og det abstrakte viste seg å være noe vi la 
til bildet, og bildet gir oss muligheten til en oppdagelses-
reise i vårt eget indre. Han stiller spørsmålet, ”Hva er 
kunst?” et vanskelig spørsmål, som kan behandles i det 
uendelige. 

En firkant kan også være en åpning, en dør eller et 
vindu. Den kan være åpen eller stengt, alt etter din egen 
forestilling. Du kan gå inn i den, eller det kan komme 
deg noe i møte ut av den. 

Vi opplevde at Hannes Weigert viste oss mennesker, 
portretter, kors og krusifikser, blomster og mye annet. 
Dette var en stor samling fantastiske bilder, malt av fan-
tastiske mennesker. Som avslutning av presentasjonen 
fikk de fire kunstnerne stor applaus, og selv bukket de 
takk. Deretter samlet vi oss i foajeen for å se på bildene 
utstilt der, og snakke litt med de fire før de dro hjem til 
Vidaråsen. 

Utstillingen vises i Tønsberg (se under) og i løpet av 
våren og sommeren, og i oktober skal den vises i 
Goetheanum i Dornach, Sveits.

David Johansen foran en av sine bilder.

Fra maler verk og sted

Arnkjell Ruud på utstillingen i Tønsberg.
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Tekst av Simone Wantz. Foto: Jan Bang.

Bevegelse kunne man oppleve under denne mangfoldige 
eurytmifeiringen! Under festforestillingen var det en 
stor opplevelse for meg hvordan bevegelsene på scenen 
”omfavnet” hele salen og nådde fram til en som satt

100 år med Eurytmi
Tekst og foto: Jan Bang 

I 2012 feiret vi at det er 100 år siden eurytmien ble gitt 
av Rudolf Steiner, med en storslagen samling forestil-
linger og presentasjoner på Rudolf Steiner Høyskolen 
i Oslo i mai måned. I 1912 ga nemlig Steiner noen 
bevegelsesanvisninger til den unge Lory Smits, som de 
første spirene til en bevegelseskunst som nå har bredt 
seg over hele verden og har blitt en integrert del av an-
troposofisk virksomhet. 

Det var forestillinger fra VG Steinerskolen på Hede-
marken, et eventyr med barn fra Hedemarken, Oslo 
eurytmiensemble, MIMIR – Norsk eurytmiteater, 
Imilljum, Vidargruppen, frittstående eurytmister, og 
beboere fra Vidaråsen og Solborg. I tillegg var det pre-
sentasjoner og kurs om grunnelementer i eurytmien, ly-
deurytmiske øvelser, hvordan å formidle eurytmi i ulike 
klasser på skolen, terapeutisk eurytmi, sosialeurytmi 
med kurs i gruppedannelse og selvutvikling og presen-
tasjoner fra forskningen. Mange mennesker; voksne, 
barn og ungdom deltok på en eller annen måte.

Bevegelsen – nå

Programmet strakte seg over flere dager, med åpnings-
forestillingen på torsdag 10. mai, og avsluttet med 
et større samarbeidsprosjekt og med forestillingen: 
”Jorden, en stjerne” på lørdag kveld. Festforestillingen 
tok plass på Rudolf Steinerskolen i Oslo på Hovseter. 
Feiringen ble arrangert av Eurytmiforbundet, Den 
norske eurytmiskole og ”Tid i Rom” – eurytmiprosjekt. 
Anne-Marit Bårdseth, medlem av arrangørgruppen og 
eurytmist på Steinerskolen i Hedemarken, bekreftet at 
hun var veldig fornøyd med arrangementet. 

Landsbyliv deltok på en av ”verkstedene” – Thonus og 
Rythmus, med Gudrun Sanden, som har mange års 
erfaring som eurytmist, både i Sveits og i Norge. Heiner 
Glitsch spilte klaver for oss. Etter økten hadde vi en kort 
samtale. Vi er nå halvveis til 200-årsfeiringen for euryt-
mi. Hvordan vil eurytmien sees om 100 år? Gudrun 
håper at eurytmien ikke bare refererer til Steiner, men 
innen da har bygget seg sterke røtter i naturen. Euryt-
mien er identitetsbyggende. Heiner refererte til Steiners 
vers: ”Guds lys i sjelens dyp gir kraft til fot og hånd”. 
Dette er for ham en destillasjon av hva eurytmien dreier 
seg om. 

langt bak. Man blir beveget (berørt) i hele seg. Og det 
skjer også når vi gjør sosialeurytmi, pedagogisk eurytmi 
og terapeutisk eurytmi. Bevegelsen vil forbinde oss, 
inspirere oss, styrke og helbrede.  Mange bidro til denne 
feiringen – mange små og store hendelser rørte hjertene. 
Jeg møtte et barn, kledd i hvitt, i trappene på Berle som 
inviterte meg strålende til eventyrforestillingen: ”vet du 
jeg er en “fugl” sa barnet og hoppet litt av glede. 

En viktig (og for meg ny) opplevelse var: at vi kan stå 
sammen rundt noe stort og viktig: bevegelse - nå. Og 
vi som arbeider med eurytmi eller er interessert for 
eurytmi kan begeistre hverandre, støtte hverandre, lære 
av hverandre. Kanskje er det en begynnelse til at eurytmi 
kan bli en kulturimpuls og kan nå fram til enda flere 
mennesker og til verden? 

Siste forestillingen på lørdag ”Jorden en stjerne” og fore-
stillingen med beboere og studenter gir håp og tillit til 
livet og til framtiden.

TAKK til alle som gjorde denne festen mulig.

Studentøvelse på Den Norske Eurytmiskolen.

eurytmi
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Tekst: Simone Wantz. 
Foto: Jan Bang

Når en gjør eurytmi så er man 
selv instrumentet. Mennesket 
med sine armer, føtter med hele 
seg er instrumentet der bevege-
lsen kan tale, kan klinge og virke 
skapende og helbredende, i verden 
eller i ens egen kropp og sjel.  Og det 
må alltid skapes på nytt!  Jeg er etter 30 år fortsatt (eller 
enda mer) begeistret og hilser her med noen ord som jeg 
tror også har med nærværet i eurytmien å gjøre:

Nærvær 

 Simone Wantz

Ny forskning viser at planter i fare kan advare andre 
planter. Allerede for 25 år siden visste man at planter 
utvekslet nyttig informasjon mellom hverandre, men nå 
har Novoplansky og hans forskerkollegaer ved Ben-
Gurion Universitetet i Israel funnet ut at kommunikas-
jonen foregår på et langt høyere nivå enn tidligere antatt. 
Novoplansky kaller fenomenet for «rotkommunikasjon», 
altså kommunikasjon via røttene. 

Kommunikasjonen betyr blant annet at planter kan 
oppfatte og bearbeide signaler fra en nabo i nød. De kan 
også sende faresignaler om truende katastrofer videre til 

Kommuniserer planter?

i stort sett hele verden, og hun 
har hatt uvurderlig betydning 
for interessen for biodynamisk 
dyrkning. 

Hennes sønn, Matthias K. 
Thun, har arbeidet sammen 
med henne i 25 år med forsk-
tning og med så-kalenderen. 
Han vil fortsette arbeidet også 

med utgivelsen av så-kalenderen.

Basert på en e-post fra Ole Westergaard i mars i 
år. Red. Foto tatt fra www.florisbooks.co.uk/mar-
iathun.html hvor man kan bestille hennes bøker.

Maria Thun er død

”… mennesket tenker som regnet faller fra himmlen, 
tenker som bølgene ruller på havet, tenker somstjernene 
lyser på nattehimmelen og som det grønne løvet spring-
er ut i den milde vår brisen. Ja, det er regnet, havet, 
stjernene, løvet. Når et menneske har nådd dette sta-
dium av ”åndelig” utvikling, er det blitt en Zen - kunst-
ner i å leve. Det trenger ikke som maleren lerret, pensel 
og farger. Det trenger ikke som bueskytteren bue, pil, 
skive og annet utstyr. Det har sine lemmer, sin kropp, sitt 
hode. Det uttrykker sitt liv ved hjelp av disse ”redskaper”. 
Hendene og føttene er dets pensler, og hele universet er 
lerretet det maler sitt liv på i sytti, åtti, nitti år. ”

Ord fra Daisetz T. Suzuki fra forordet i boken 
”Zen i bueskytingens kunst”
Simone Wantz er frilanseurytmist og kan 
kontaktes: simonewantz@gmail.com

andre naboer, som ennå ikke har oppdaget faren. Den 
israelske forskeren forteller at plantene bare sender ad-
varselen til planter de er genetisk beslektet med.

Kan dette ha noe å gjøre med Rudolf Steiners begrep om 
“det eteriske” mon tro? 

Innlegget er hentet fra en pressemelding fra 
Dialogos. www.dialogos.no
Les mer: http://www.dagbladet.no/2012/03/13/
nyheter/forskning/vitenskap/utenriks/plant-
er/20674235/

eurytmi/landbruk

Maria Thun (1922-2012) var kjent langt ut over de bio-
dynamiske kretser for sin årlige så-kalender, som er blitt 
utgitt i 50 år – på dansk i 36 år. Maria Thun har, inspirert 
av Rudolf Steiner, gjort utallige dyrkningsforsøk etter 
de astronomiske forhold, dvs. konstellasjoner mellom 
jorden, månen og dyrekretsbildene. Hennes resultater, 
som er blitt formidlet i den årlige så-kalender, har gitt 
jordbrukere og andre inspirasjon til å se og forstå sam-
menhengen mellom planter og deres kosmiske miljø. 
Også biavlere, vin-smakere og bakere bruker hennes så-
kalender som veiledning når de skal velge de mest posi-
tive dager til sitt arbeid. Maria Thun var en meget aktiv 
foredragsholder i store og små forsamlinger før sykdom-
men stanset henne for et par år siden. Hun har hjulpet 
jordbrukere med råd i konkrete og praktiske forhold
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I informasjonssamfunnet produseres det fakta, opplys-
ninger og kunnskap i et forrykende tempo. Det moderne 
menneske har blitt dyktig til å hevde synspunkter og 
innsikter; vi har en mening om det meste. Likevel kan vi 
merke at veien fra innsikt og idé til initiativ og handling 
kan bli lang. Kunnskapen, ideen, meningen blir værende 
i hodet; den mangler hjerte, hender og føtter. Når alle 
mulige ideer, forestillinger, meninger og innsikter 
romsterer i bevisstheten uten å virke forvandlende, 
fornyende i oss selv og i vår sosiale omkrets, uthules vi. 
Steiner formulerte det slik: “Hver idé som ikke blir ideal 
for deg, dreper en kraft i sjelen; mens hver idé som bli et 
ideal, skaper livskrefter i deg.” (Fra «Hvordan når man til 
erkjennelse av høyere verdener?», Antropos forlag, 1990) 

Å vite hva jeg gjør, kan være vanskelig nok, men å gjøre 
hva jeg vet fortoner seg langt vanskeligere. På engelsk 
sier man gjerne “walk your talk”, og et menneske som 
har oppnådd dette opplever vi som en helstøpt person-
lighet, en som står sikkert i livet og i seg selv. Et slikt 
menneske kjøpslår ikke med sin samvittighet, men gjør 
det som er etisk rett for ham, uansett om omgivelsene vil 
tvinge ham til noe annet. Det finnes gylne eksempler på 
dette i historien. Men de aller fleste har her en lang vei å 
gå. Mellomrommet mellom det man gjerne ville skulle 
være ens idealer til det man faktisk klarer å virkelig-
gjøre, kan være fylt av nederlag, dårlig samvittighet og 
resignasjonsstemning. Så lenge ideene ikke har blitt til 
virksom kraft i oss, ender vi lett med å pendle mellom 
svermeri og avmakt. 

Øvelse: vilje og beslutningskraft
Livet selv er her den viktigste læremesteren, men også 
på dette området finnes det en øvelse. Den går ut på å 
oppøve evnen til å utføre en beslutning, ikke fordi jeg 
drar nytte av den, men av kjærlighet til handlingen. Med 
en viss strenghet sier Steiner at det er en betingelse for 
åndseleven å kunne følge med ufravikelig fasthet en 
beslutning man en gang har fattet (dersom man da ikke 
innser at beslutningen faktisk var feilaktig): «Enhver 
beslutning er en kraft, og selv om denne kraft ikke fører 
til noe umiddelbart resultat med hensyn til det som den 
opprinnelig var rettet mot, så virker den på sin måte.» 

I denne øvelsen beslutter jeg meg til over tid å utføre en 
handling som ikke er styrt av ønsker eller begjær, men 
heller ikke av store ideer eller innsikter. Eksempelvis 
kan man beslutte seg for på et bestemt tidspunkt å løsne 
skolissene for deretter å knytte dem igjen. En slik i og for 
seg meningsløs handling står i kontrast til de viljesim-
pulser som enten er tilskyndet utenfra eller som henger 
sammen med plikter som må oppfylles. Det som øves 
nå er rett og slett beslutningskraften, evnen til å gjen-
nomføre det du har satt deg fore. Denne øvelsen henger 
sammen med et knippe andre øvelser Steiner foreslår 
som forberedende og ledsagende øvelser (“biøvelser”) til 
en indre meditativ skolering. 

Meditasjon
Tekst: Frode Barkved

Andre del
Dette er andre del av skolerings-
veien om meditasjon. Den første 
delen sto i forrige utgave 
av Landsbyliv. Red. 

Øvelse: Etterbilde, etterklang
I konfrontasjon med sterke hendelser som fødsel og 
død kan vi merke hvor kraftfulle følelsene kan bli. Det 
samme gjelder grunnleggende følelser som forelskelse 
og sjalusi, eller når vi utsettes for lystbetonte eller 
smertelige hendelser. En person vi finner tiltalende trek-
kes vi til i sympati. En annen fremtrer som avskyelig, og 
vi støter ham fra oss i antipati. Er vi kun offer for følelser 
som fremskyndes utenfra, forblir vi i det subjektive. Vi 
føler våre egne reaksjoner, vi føler oss selv. Men føler vi 
«den andre»? Blir vi vâr mindre høylydte stemninger 
i møtet med medmennesker, natur og kunst? I følelse-
sområdet er det lett å få øye på en tendens til subjektiv-
itet. Og dersom følelsene hules ut og blir overfladiske, 
trenger de stadig sterkere stimuli for å vekkes. Selvny-
telse og konsumpreget ‹forbruk› av sterke opplevelser 
legger seg som et skjold over de ‹følelsesorganer› som 
kunne ha opplevd dypere og mer vart.

Nå er det mulig å utvide den første øvelsen (se forrige 
utgave av Landsbyliv. Red.) til også å innbefatte følelses-
livet. Jeg kan velge meg ut en opplevelse med det formål 
å bli vâr et etterbilde eller en etterklang. Hvis det skal bli 
mulig, må mine egne følelser knyttet til hendelsen tones 
helt ned. Jeg må lytte etter et dypere ekko, en dypere 
klang, eller bli oppmerksom på en ny farge, et nytt 
uttrykk, en ny gest som jeg kanskje ikke registrerte da 
hendelsen fant sted, men som nå viser seg som hendels-
ens innside. Denne øvelsen kan også gjøres direkte i en 
situasjon, for eksempel i naturen. 

Rudolf Steiner gjør oppmerksom på hvordan man i en-
hver lyd kan fornemme noe vesensartet som taler gjen-
nom den. Han sier: «Inderlig må åndseleven forbinde 
sin følelse med den smerte eller den lyst lyden bærer 
bud om. Han må se helt bort fra hva lyden er for ham, 
om han synes den er behagelig eller ubehagelig, om han 
liker eller misliker den. Bare det som foregår i det vesen 
lyden kommer fra, skal fylle sjelen.» Dersom man over 
lang tid evner å holde ved like en slik innlevelse i den 
lydverden som omgir en i naturen, vil et nytt anlegg 
senke seg ned i følelse og tankelivet: “Gjennom sitt 
tonende liv begynner naturen å hviske hemmeligheter 
til mennesket. (…) Mennesket begynner å høre med 
sjelen.” (Fra “Hvordan når man til erkjennelse av høyere 
verdener?”, Antropos forlag, 1990) 

skoleringsveien

Frode Barkved
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Levende Økonomi
Bokanmeldelse av Jan Bang 

Det er blitt klarere over de siste årene hvor mye økono-
mien og finansverdenen styrer våre liv i dag. Det var 
med denne bevisstheten at vi bestemte oss for å ha en 
fast spalte i hver utgave av Landsbyliv som behandler 
og belyser dette tema. Inspirert av Christian Egges bok 
”Levende Økonomi” har vi valgt å bruke samme navn. I 
forrige utgave ga vi våre lesere en smakebit fra boken, et 
utdrag fra forordet skrevet av Henrik Tschudi. Jeg ville 
bruke denne anledningen til å se nærmere på boken som 
helhet. 

Christian Egge presenter i ”Levende Økonomi” 12 
ledende personligheter fra den økonomiske verden, 
mennesker som ser denne verden fra et annet synspunkt 
enn det vi er vant til fra media, aviser og TV. Ett par av 
dem, Ove Jacobsen og Lars Hektoen, begge fra Norge, er 
kanskje kjent for flere av våre lesere, men Egge har reist 
verden rundt for å finne andre. 

Blant dem treffer vi Margrit Kennedy, professor, økolan-
dsbystifter og forfatter av boken ”Interest and Inflation 
Free Money”. Hun opplever at rentesystemet, som er 
fundamentet til hele vår globale økonomi, skaper et pa-
tologisk vekstsyndrom som er uforenlig med en økolo-
gisk eller miljøvennlig utvikling. For å motarbeide dette 
gir hun Egge en rekke eksempler på komplementære 
valutaer som taper verdi med tiden istedenfor å vokse 
eksponentielt. Dette medfører at pengene blir brukt så 
fort som mulig, pengene sirkulerer fort, og hver gang de 
skifter eier, betyr det at tjenester og varer vokser. 

Vi treffer også Helmy Abouleish fra Sekem Gård i 
Egypt. Her har de bygget en landsby med jordbruk og 
foredlingsindustri i midten av ørkenen, og i tillegg hatt 
stor suksess med å redusere bruk av kjemiske midler, 
både kunstgjødsel og pesticider, i bomullsdyrkning over 
hele landet. (Les mer om Sekem i Glimt fra Verden, side 
?? i denne utgaven av Landsbyliv. Red) Abouleish snak-
ker også om hvordan de samarbeider med andre i ”part-
nerskaps” modeller, og utvider samarbeidet istedenfor 
konkurransen.

Lars Hektoen, daglig leder 
av Cultura Bank i Oslo, viser 
hvordan denne banken har 
et helt annet utgangspunkt 
enn andre norske banker, og 
hvordan dette utspilte seg når 
finanskrisen i 2008 ram-
met de andre bankene, mens 
Cultura opplevde en økning i 
sin omsetning. Cultura er med 
i et internasjonalt nettverk 
av lignende banker som ikke 

spekulerer med sine betrodde midler, men setter strenge 
vilkår, etiske og miljømessige, til prosjekter de støtter 
med lån. Dette er kombinert med en transparent virk-
somhet, som betyr at kundene lett kan finne ut om pros-
jekter for å velge hvor de vil ha sine penger investert, og 
se virkningen av sine lån. Banken begynte som Cultura 
Lånesamvirke, grunnlagt i 1980-årene og basert på klare 
antroposofiske tankeganger, særlig av tregreningsmodel-
len, som skiller mellom kulturliv, rettsliv og økonomien 
og analyserer samfunnet ut fra dette. 

Det er mange andre spennende og tiltaksrike mennesker 
i denne boken. Det er virkelig inspirerende og positivt 
å se hvordan de bidrar til å forandre den økonomiske 
tenkningen og setter i gang prosjekter som gir oss 
anledning til å forbedre verden. Det er ingen tvil om 
at økonomien, forbundet som den er med handling og 
bearbeidelse av den materielle verden vi befinner oss i, 
kan være akkurat det verktøyet vi trenger for å gripe inn 
i skadene. Alle som bruker penger er involvert. Hvordan 
vi bruker dem, hvor vi kjøper, hva slags produkter vi vel-
ger, hvor vi investerer, bestemmer hvilke type bedrifter 
støttes eller svekkes. Dette er et kort vi alle sitter med, 
men kanskje ikke bruker bevisst nok til å forandre 
utviklingen. 

Jeg anbefaler denne boken på det sterkeste. 

Levende Økonomi 
Christian Egge
Flux Forlag 2011 

Det som her er beskrevet er bare et lite utsnitt av et mye 
større antroposofisk orientert erkjennelses- og medita-
sjonslandskap. Som sagt innledningsvis finnes det ikke 
én gyldig vei til en meditativ praksis, men flere. Kanskje 
kan denne lille beskrivelsen åpne veien til et større land

skap som leseren får lyst til å se nærmere på, og under-
søke på sin måte. Videre lesing: “Meditasjon og Kris-
tuserfaring” av Jørgen Smit, og “Hvordan nå til erkjen-
nelse av høyere verdener” av Rudolf Steiner. Begge to 
utgitt på Antropos Forlag.

økonomi
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at vi kan lære av dem. Da blir 
vi i stand til, med øvelse, å ikke 
gå i de samme sosiale ”fellene” 
igjen og igjen. Det finnes ingen 
lettvint måte å utvikle person-
lig konfliktkompetanse. Det 
dreier seg om at det sosiale gir 
oss utfordringer på vår person-
lighetsutviklingsvei og selv-
oppdragelse som voksen. 

Boka gir oss nye begreper som ”sladrebasiller”, ”fikser-
ingsbasiller” og ”overtalelsesbasiller” og gir oss innblikk 
i at vi her har mulighet til å danne oss nye og levende 
begreper på de sosiale prosessene vi kan oppleve i det 
daglige, om enn i små ubetydelige utslag, men som kan, 
om vi ikke utvikler en bevissthet om dem, utvikle seg 
videre til langvarige, kraftkrevende ufredstider. Hjerte-
stykket i boka er kunnskapen om ”konflikttrappen”, 
konfliktforløpets 9 trinn og den påfølgende diagnose og 
behandling. 

I denne nyutgivelsen er det tatt med et avsnitt om de 
konfliktpotensialer som ligger i vår tids økonomiske 
globalisering. Vi er alle mer eller mindre bevisste den 
påvirkningen vi er utsatt for gjennom den økonomiske 
situasjon i verden. Didrik Wachenfeldt har laget tref-
fende illustrasjoner som løfter det ellers så alvorlige inn-
holdet i et sjarmerende og gjenkjennende bilder. Humor 
er viktig og en befriende kraft. 

Kan vi lære noe av konflikter?
Bokanmeldelse av Dag Balavoine 

En viktig bok om det å samarbeide, og å lære av van-
skelighetene som vi opplever i det sosiale, og hvordan 
unngå langvarige kraftkrevende konflikter oss i mellom. 

Boka fra Hans Brodal og Leif Nilsson har kommet ut 
med et nytt 2. og utvidet opplag av boken ”KONFLIK-
TER, hva vil de lære oss.?” på norsk. Boken er utkommet 
i 4 opplag på svensk og hver gang den er utgitt er den 
blitt gjennomarbeidet og utvidet og kan derfor snart 
betraktes som en klassiker innen dette feltet. 

De som ikke har den eller ikke har lest den kan ha 
utilstrekkelig utrustning for de nødvendige sosiale 
utfordringer som vi er nødt til å lære av for å være et 
moderne menneske i vår tid. Hans Brodal er vel for 
mange kjent fra sitt sosialøkologiske engasjement innen-
for Sea Quinta og veileder for mang en sosial prosess in-
nenfor de antroposofiske virksomhetene i Skandinavia. 
Sammen har de også gitt kurs i konflikthåndtering og 
samarbeid gjennom en årrekke. Med dette som erfaring 
og bakgrunn, har Hans Brodal og Leif Nilsson satt lys på 
de fenomenene som trer fram når mennesker i vår tid 
lever sammen og arbeider sammen. 

Det er greit å vite med det samme at boka slett ikke bare 
dreier seg om krangling og den slags, men bevisstgjør 
leseren i de sosiale prosesser vi alle allerede kjenner litt 
til, lar oss gjenkjenne dem og lærer oss å forstå dem slik 

August
  5 Lukas    9: 28 – 36 
12 Markus      9: 14 – 29 
19 Markus      9: 33 – 40 
26 Johannes   8:   1 – 11 

September 
  2 Markus      6: 14 – 29 
  9 Johannes   6:   1 – 15 
16 Lukas  11:   5 – 13 
23 Efeserne    6: 10 – 17 
29 Mikkelsmess
30 Åpenbaringen 12:   1 – 12 

Evangelietekster for de neste 3 måneder
Bibelaften er en av grunnpilarene i Camphill, og feires 
i husfellesskap over hele verden. Hvert år blir et par 
Camphillmedarbeidere 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 sankthans til mikkelsmess 2012. 

Juli
  1 Lukas     3:   7 – 17 
  8 Lukas     7:   1 – 10 
15 Lukas     8: 43 – 48 
22 Lukas   17: 11 – 19 
29 Lukas     9: 18 – 27 
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Vi på Saltkråkan
Da kommer Melker springende 
for å ta imot barna han trodde 
han hadde mistet. Han måtte ta 
en pille som han ikke greide å 
svelge, den satte seg i halsen på 
han og for ut gjennom nesen, 
aldeles til ingen nytte. Denne 
gang, som andre ganger når 
Melker, ”med ti tommeltotter”, 
nærmer seg bryggen, faller han 
i vannet. Hver gang til Tjorvens 

nyfikne forbauselse, som spør: 

”Hvorfor bader du alltid med klærne på, De Melker?” 

Melkerssons har tungt med å forlate Saltkråkan når 
sommerferien er slutt. De avtaler med Granquist at de 
får leie der i julen. Da får Pelle høre om reven, som truer 
hans kjære kanin Jokke. 

En natt det er klart måneskinn, lister Pelle seg ut sam-
men med Malins venn Petter som tar med seg hagle-
geværet sitt for å skyte reven. Først går Pelle inn til 
Jokke. Men så finner han ut at reven også har livets rett, 
så idet Petter stiller seg skuddklar, kaster Pelle seg om 
bena på ham og roper: 

”Nei! Ikke skyt! Reven må også få leve!” 

”Nei, Pelle, dette går ikke”, roper Petter og prøver å rive 
seg løs, men forgjeves. 

I Petters skuddlinje kommer Malin lydløst glidende på 
ski. Hadde ikke Pelle forhindret og distrahert Petter i 
å skyte det Petter trodde var reven, hadde han ganske 
visst kommet til å skyte og drepe Malin. Dette er et ”på 
kanten av et stup i siste liten varsel”, som kjennetegner 
Rosenkreuzerdisiplene. 

Astrid Lindgren visste mye om slike dypere, antropo-
sofiske hemmeligheter. Ingen ting er tilfeldig for dem 
som tror og har et åpent, lyttende øre og hjerte til sin 
engel. ”Vi på Saltkråkan” handler hele tiden om ad-
varsler og meningsfylte sammentreff. Jeg syntes det var 
så mange viktige poeng med glede og sorg, humor og 
tårer. Denne boken er en av de vakreste, dypeste, mest 
spennende, menneskelige og livsglade bøker jeg har lest. 

Jeg anbefaler boken for dem som vil. 

     Nina Brun

Anmeldt av Nina Brun 
Foto: Nils Erik Bondeson

”Vi på Saltkråkan” begynner 
veldig majestetisk og poetisk. 
Båten, som også heter Saltkråkan, 
kommer glidende inn mot øya 
Saltkråkan. Om bord har vi fami-
lien Melkersson. Melker, far; Malin, 
19, storesøster; tolv-trettenåringene Johan 
og Niklas og syv år gamle Pelle. 

Båten med alle om bord glir mot dette mektige åsynet. 
Der, på bryggen i silregnet og disen, står Tjorven og 
hennes store Sankt Bernhardshund Båtsmann. Flere kan 
se hvordan Tjorven og Båtsmann står som oppstandne 
av Saltkråkans urgrunn. Som om de og Saltkråkan var 
ett, fra urbegynnelsen av. Møtet med Saltkråkan er 
vått og ugjestmildt. Med en gang familien Melkersson 
kommer inn i Snekkerstua hvor de skal feriere, fyrer de 
løs med ved og alt de finner!  Men spjeldet tenker ingen 
på. Røken blir tettere og tettere inne i Snekkerstua, og 
Melker vil straks opp og se om det skulle ligge en død 
ugle i pipen. Pelle oppdager et vepsebol, hvor han straks 
forelsker seg i vepsen. 

Melker blir oppgitt: Ja, dette er Saltkråkan Dyrepark! 
Først den kjempebikkja, så døde ugler i pipa og nå 
masse veps! 

”Hva heter du?” Spør Tjorven. 
”Du skal si De!” Korrigerer Melker. 
”Hva heter du, De Melker?” 

Etter en stund med mye om og men, røyk og livlig 
fantasi om døde ugler, oppdager Malin at der var ingen 
ugler, verken døde eller levende, men at Herr Melkers-
son hadde glemt å åpne spjeldet! 

Oppe i annenetasje hvor barna skulle sove regner det 
gjennom taket. 

En av de første dagene drar Melkerssonbarna ut i båt 
sammen med Granquistbarna. Om morgenen er været 
rimelig fint. Men så kommer skodden! Båten driver 
herreløs av sted. Men en fyr finner dem og svipper dem 
innom øya. Det er mye dramatikk, de tror de havner 
både i Russland og i Finland på vei hjem til Saltkråkan. 
De sørger for å legge i land ved naustet til Granquists. 



36 tema

Landsbyliv nr 31 • SOMMER 2012

Stråling

foreningen BALDRON for å få til 
denne presentasjonen av ideer. 
Veterinær Are Thoresen skriver 
om vannårer og jordstråling. Han 
vil følge opp dette temaet i neste 

utgave hvor han blant annet vil utdype hva Ley-
lines er. Vi tar gjerne imot spørsmål og kommen-
tarer om stråling.  Dette er veldig aktuelt i dag, 
også for det arbeidet vi gjør med Landsbyliv, som 
ikke ville være mulig å gjennomføre uten bruk av 
e-post og andre digitale verktøy. God lesing! Red.

Solen sender sine stråler 
Inn i vår sjel
Kraftfylt de når oss
Vekkende 
Legende
Gjør oss hel

Dikt av Ivan Jacobsen 

Skitten Strøm
Tekst: Ralph-Raphael Kleimann

Skitten strøm er et populært navn på elektromagnetisk 
støy, et kjent fenomen blant lydteknikere og radio-
amatører. Skitten strøm er en hittil lite omtalt kompo-
nent i el-belastningen, som på grunnlag av nyere forskn-
ing har vist seg å være av stor betydning for vårt velvære. 

God gammeldags el-kvalitet: En 50 Hz sinusbølge slik 
vi kjenner den fra skolebøkene, skulle i teorien vises på 
displayet til elektrikerens ozilloskop (spenningsmåler) 
når den settes inn i en vanlig, norsk stikkontakt. Men 
glødepærenes tidsalder er deklarert avsluttet av EU og 
norske myndigheter – og da må vi finne oss i helt andre 
bølgemønstre. 

I første omgang er det de ”harmonikale“ som kommer i 
tillegg: overtoner av grunnfrekvensene. På samme måte 
som grunntonene i musikk har oktaver og derover igjen 
enda flere overtoner, så har strømmensine ”harmonics“ 

som er “frekvensmultipler” av ordinære bølger: 100 Hz, 
150 Hz, 200 Hz etc. (for et europeisk strømnett). 

Virkelig dramatisk blir det først med brå endringer i 
sinusbølgen, såkalte ”transienter“ eller på engelsk ”micro 
surges“. Disse ultra-hurtige spenningene har gjerne 
sterkere utslag enn sinusbølgen fra grunnspenningen og 
forvrenger dermed det opprinnelige bølgemønsteret. Et 
slikt bølgekaos har heller ikke apparatene godt av. 

Det kan virke overraskende at det tok så lang tid før me-
disinen oppdaget at også mennesket måtte beskyttes mot 
el-støyen. Her kommer den modige kanadiske forskeren 
Dr. Magda Havas (professor for miljøstudier ved Trent 
University) inn i bildet: Hun har siden 90-tallet spesiali-
sert seg på helseeffekter av elektromagnetisme og mobil-
stråling. Den tidligere forkjemperen mot sur nedbør og 
luftforurensning oppdaget at denne nye typen foruren-
sning er mindre synlig, men enda mer gjennomgripende 
for mennesket og naturen. 

Da vi begynte å tenke på dette temaet, stråling, 
var vi opptatt av problematikken som kommer 
med moderne bruk av mobiltelefoner og data-
maskiner. Men vi er også takknemlige for positive 
stråler, både fra solen og fra mennesker rundt 
oss. Vi har hatt stor glede av et samarbeid med
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Der det ikke er noe strøm, er den heller ikke skitten. 
Dette er den best løsningen for soveværelset ditt: slå av 
sikringen! En nett-avkobler (montert i sikringsskapet 
av elektrikeren) registrerer når det ikke er noe strøm-
forbruk og kopler ut sikringen automatisk i den kursen 
det gjelder. Når du så skrur av nattbordlampa di før 
du legger deg, sier det ”klikk” i sikringsskapet – og du 
kan dermed sove i et rom helt uten spenning (strøm) i 
veggen, et rom uten skitten strøm. Kroppen takker med 
betraktelig bedre regenerasjon, mer melatonin, bedre 
immunforsvar etc. 

På et kontor  er det så å si umulig å unngå støy fra blant 
annet PC, printer og faks, men du kan dempe den 
ved hjelp av en skjermet kabel (til printer, PC etc.) og 
skjermet grenuttak. I tillegg kan du øke levetiden på 
maskinene dine hvis du bruker et kombinert skjermet 
grenuttak med skittenstrømfilter, overspenningsbeskytt-
else og to-polet bryter. Da har du mye mindre stråling 
mot kroppen – og maskinene  har godt av renset strøm, 
pluss beskyttelse mot blant annet lynnedslag. Slikt utstyr 
burde være standard i ethvert kontor.

Innlegget sto i Naturterapeuten, mars 2011.

Det trådløse mennesket

Den finske forskeren Mikko Ahonen har gjort forsøk 
med ”transienter” i russiske og finske skoler. Han hevder 
at transient- eksponering øker risiko for lungekreft, også 
blant ikke-røykere. Andre mulige helseeffekter, ifølge 
Ahonen, er allergi og astma, diabetes og redusert 

søvnkvalitet. En underliggende mekanisme for disse pla-
gene kan være ”glipper”: forstyrrelser av de såkalte gap 
junctions i proteinbroene mellom cellene. Det er i hvert 
fall helt klart at ”dirty power” gir lav pH i blodet, og altså 
fører til forsuring i kroppsvev. 

Ledende terapeuter som Dr. Dietrich Klinghardt (valgt 
til ”årets lege” på verdensbasis av Global Foundation 
of Integrative Medicine i 2007) anbefaler å sørge for 
ren strøm i behandlingsrommene for å støtte helbre-
delsesprosessene. 
Å forebygge skitten strøm 

Unngå forurensningsverstingene: Prøv å eliminere kom-
paktlysstoffrør (”energisparepærer”) og lysstoffrør, samt 
verstingene blant elektroniske apparater, som for eksem-
pel plasma-TV. Bruk minst mulig elektronisk utstyr. 

Tekst: Ralph-Raphael Kleimann. Foto: Jan Bang.

Oppvåkning
I løpet av de siste to årene har Norge opplevd en sen-
sasjonell oppvåkning hva angår bruk og bivirkninger 
av elektromagnetisme. De store avisene har skrevet 
reportasjer om el-overfølsomme barn, om foreldrenes 
kamp mot ignoranse og arroganse og om tvilsomme 
politiske avgjørelser som er holdt unna offentligheten. 
Samtidig begynner stadig flere ansatte innen mobil- og 
databransjen å bli oppmerksomme på fenomenet, til dels 
på grunn av markante helseplager. 

Bevissthets-hygiene 
Samtidig skjer det en positiv utvikling ut fra et helhetlig 
helseperspektiv: tankefeltterapi, energimedisin og mange 
alternative behandlingsformer er på vei inn i klinikker 
og legekontorer. Vi blir mer og mer bevisst hvordan 
usynlige frekvenser kan styre den ”grove” materien. 

Stråling og pengeinteresser
Stråling som tema er meget omdiskutert. Mektige inter-
esser har vært tidlig ute og har lyktes – ikke bare med å

sette svært romslige grenseverdier, men også med å gi 
strenge føringer for hva som i det hele tatt tillates i den 
vitenskapelige debatten. Blant annet har en privat inter-
esseorganisasjon for mobilindustrien, med sete i

Marianne Kleimann Sevåg og Ralph-Raphael Kleimann.



38 tema

Landsbyliv nr 31 • SOMMER 2012

München, den såkalte ICNIRP-kommisjonen, fått 
mandat til å bestemme over hva som ansees som 
helseskadelig. Norske myndigheter har adoptert både 
ICNIRP sine grenseverdier, deres grunnbegrep og 
måte å tenke på. Det skal drøftes utelukkende én type 
skadevirkning, nemlig oppvarmingen av vevet ved for 
lang eksponering for mobilens mikrobølger (tilsvarende:  

når vi legger kjøttet i mikrobølgeovn, så blir det varmt; 
når vi legger hodet inntil en mobiltelefon, så kokes det 
også, bare litt saktere).

Folkets Strålevern
Hva så med svimmelhet og hodepine, muskelsmerter og 
søvnvansker, som mange opplever når de utsettes for
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Forfatteren: 
Ralph-Raphael Kleimann er gründer, terapeut og nett-
verksbygger, med en bred faglig bakgrunn. Han er lærer 
fra Tyskland, språkformer (kunstnerisk og terapeutisk 
bruk av språk) fra Sveits og er utdannet enhetstera-
peut hos Dr. Audun Myskja. I 2000 startet Kleimann 
forskningsinitiativet FIABE om blomstermedisin, som 
siden har ført til utviklingen av BALDRON. På grunn 
av sin egen el-følsomhet, har Kleimann siden 2008 
videreutviklet firmaet BALDRON til Norges eneste 
totalleverandør for måleapparater og beskyttelse mot 
elektromagnetisk stråling. Kleimann er flittig brukt som 
foredragsholder og spesielt engasjert i organisering av 
seminarer, symposier og utdanninger i regi av BAL-
DRON Ideelle Forening. 

Foreningen er et møtested for tanker i tiden, for ideer til 
handling og verdig samhandling mellom mennesker og 
natur. Foreningen arrangerer utdanninger i byggbiologi 
og miljømedisin og utdanning av ”Hus og Helse Coach” 
for å skape en helhetlig forståelse av livskvalitet og helse. 
Samtidig arrangerer Baldron seminarer og symposier, 
med to hovedarrangementer i året; Vannsymposiet i 
mars og El-symposiet i oktober. Begge disse er internas-
jonale forskningstreff med høyt kvalifiserte forskere fra 
hele verden. 

Se: 
www.baldron.org 
www.elsymposium.org 
www.vannsymposium.no 
www.byggebiologi.no

Byggbiologi: arbeidsplass og sovested
Byggbiologen bruker måleapparater (”fieldmeters”) for 
naturviten skapelig å dokumentere strålebelastningen, 
selvregulasjonsdiagnose (muskeltest) og laboratorie-
prøver for å finne formaldehyd, sopp og tungmetaller 
i vegger, møbler og stoffer og intuitive metoder som 
kinesiologi og avanserte antenner (en moderne utgave 
av ”ønske-kvisten”) for å finne vannårer og andre geo-
patiske belastninger. Det handler om å finne helhetlige 
kombinasjoner som kan hjelpe mennesker til å få et godt 
inneklima og forfriskende søvn. 
 
Integrert medisin
I Norge har særlig legen dr. Audun Myskja fått mye 
anerkjennelse, også fra det medisinske fagmiljøet, for det 
han kaller ”integrert medisin”, en forening av det beste 
fra skolemedisin, innovativ naturvitenskapelig forskning 
og alternative metoder som toning, blomstermedisin og 
healing. Han legger særlig vekt på en dypere forståelse 
for frekvensfenomenet. Mange av de elektromagnetiske 
bølgene kommer i en usunn resonans med essensielle 
bølgelengder i ulike deler av hjernen. I denne sammen 
hengen nevner Myskja at barn med ADHD som oftest 
har lytteevner som er mye mer utvidet enn den våkne 
dagsbevisstheten: Når de hører en setning, oppfat-
ter de (ofte via det venstre øret) først det emosjonelle 
budskapet og den dypere intensjonen, før de går inn i 
det intellektuelle innholdet. Slike intuitive evner bruker 
spesifikke hjernearealer og langsommere frekvenser enn
våre vanlige b-bølger – og det er nettopp disse spesielle 
frekvensene som forstyrres mest av den elektromagnet-
iske bakgrunnsstøyen. 

store doser data, trådløst inter-
nett, trådløs hustelefon og mobil-
stråling? Er dette bare innbilning? 

Sissel Halmøy med sin ingeniør-
bakgrunn var tidlig ute med å 
starte FELO, Forening for El-over-
følsomme, på nittitallet. Senere var 
hun fagansvarlig for elektromag-
netisk stråling i Norges Miljøvern-
forbund. Hun er grunnlegger og 
styremedlem av den nystartete 
foreningen ”Folkets Strålevern”. 
Hun forklarer lett ironisk: ”Statens 
Strålevern heter ‘strålevern’ fordi 
de verner strålene mot kritiske 
borgere. Vi må selv sørge for å 
verne menneskene – ikke minst 
mot Statens Strålevern og poli-
tikere som setter pengeinteresse 
høyere enn helse”.
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  Are Thoresen

Vannårer og jordstråling kan ha stor betyd-
ning for helse, sykdom og behandling. Men 
det går an å “se” og til og med flytte på 
strålingen.

Tekst: Are Thoresen, veterinær
Artikkelen har tidligere stått i Visjon nr 
2-2011. Foto: Alf Øystein Støtvig.

Da jeg i årene fra 1972 begynte å interessere meg for 
det fenomenet som kalles jordstråling, hadde jeg mange 
kilder og tradisjoner å forholde meg til, og til å lære av. 
Det var likevel mange fenomener jeg observerte, hvor 
jeg hadde kritiske spørsmål til tradisjonene, og den 
gjengse forklaringen av fenomenet.
 
Jordstråling og sykdom
Mye tyder på at mange mennesker opplever at enkelte 
steder er uheldig å oppholde seg, men likevel tror de 
ikke på det i den grad at de tar konsekvensen av det. 
Som veterinær besøkte jeg en gang en bonde som hadde 
ei ku med jurbetennelse. Da han bemerket at alle kuer 
som stod på den båsen ble syke, spurte jeg ham hvorfor 
han da hadde kuer stående der. Dette kunne han ikke 
gi noe svar på. Ved nærmere undersøkelse viste det seg 
at to jordstrålingssoner krysset hverandre på det stedet 
(strålingskryss), noe som førte til en svekkelse av alle 
dyr som oppholdt seg der. Jeg rådet bonden til å lagre 
redskap på den plassen isteden.
 
Flere ganger har jeg hørt folk si at de blir syke av å ligge 
på visse steder. Likevel har de ligget der i 20 år. Og når 
jeg spør dem om hvorfor de ikke flytter, svarer de for-
bauset «kan det ha noe å si?», eller at de «ikke trodde det 
var så viktig». Mange av oss er altså klare over at “noe” 
påvirker oss, men vi vet ikke hva det er og kan derfor 
ikke helt tro på det.
 
Vitenskapelige undersøkelser
Det er i den senere tid offentliggjort (Norsk legetids-
skrift) flere dobbeltblinde undersøkelser over den 
mulige eksistensen av jordstråler og deres påståtte årsak 
til sykdom. Flere kvistgjengere (folk som kan påvise 
stråling ved hjelp av en “ønskekvist”) har fått i oppgave 
å påvise stråler i et bestemt område for så å tegne et 
detaljert strålingskart for området. De har tegnet totalt 
forskjellige kart. Jeg har selv observert dette fenomenet; 
forskjellige kvistgjengerene får utslag på helt forskjellige 
steder. 

Om vi nøye analyserer resultatene, og fremfor alt tar 
dem alvorlig, ligger løsningen forbausende nær. Det er 
et utall av strålingstyper, frekvenser og styrker, og hvert

sted er ulikt alle andre steder - som det er her i 
verden angående de fleste ting. Derfor vil alle 

“kvistgjengere” få forskjellig resultat alt etter-
som hvilken strålingstype de er sensitive for. 
Et annet resultat ville det sannsynligvis blitt 
om vi undersøkte helbredelsestiden på kronisk 
syke barn hvis sengeplasser ble flyttet 

regelmessig. For eksempel flyttet én meter hver 
uke i forskjellige retninger, eventuelt også at 

liggeretningen kunne varieres, men slike forsøk har 
jeg ikke sett utført.
 
Historikk
Påvisning av jordstråling har lang tradisjon i menneske-
hetens historie. Den tidligste referanse til emnet jeg har 
kunnet spore finnes i Mosebøkene, hvor det fortelles 
at da israelittene tørstet, tok Moses sin stokk og slo på 
steinen og ut strømmet vann. Når man tenker på det 
tyske uttrykket “rotenschläger”, så virker det som om 
dette er en av de første historiske beretninger om en 
kvistgjenger som finner vann.
 
Det nevnes i det gamle Kina at keiser Kuang-Gü alle-
rede 2400 f.Kr. lagde lover om at en tomt som skulle 
bebygges, skulle undersøkes på forhånd med hensyn til 
jordstråling. Flere indianerkulturer i Amerika har de 
samme reglene. Hvis et telt skal slås opp eller en leir skal 
opprettes, må man sitte ned og snakke med åndene og 
føle åndenes virkninger for å finne det rette stedet. Dette 
er en tradisjon spesielt hos hopiindianerne i Amerika. 
Den samme tradisjonen finner man i India, hvor det er 
svært viktig å finne det rette stedet for en sengeplass.
 
Opp gjennom middelalderen er det flere tresnitt 
(1300-, 1400- og 1500-tallet) som viser kvist gjengere 
i ferd med å påvise vannårer. Det har vist seg at vann 
også kan finnes på denne måten, sannsynligvis fordi 
jordstråling ofte kan forsterkes av tilstedeværelsen av 
sprekkdannelser, og der finner man også vann.
 
Patologiske virkninger
Virkningen av jordstråling på planteveksten ble nøye 
kartlagt i slutten av attenhundretallet, og de første obser-
vasjonene kommer fra Tyskland. Der har man registrert 
at frukttrær, særlig epletrær, forsøker å vokse vekk fra 
jordstråling. De blir skjeve, forkrøplede, stammen kan 
dele seg i to, og grenene som vokser i strålingssonen 
forkrøples.
 
Dyr som står over jordstråling, er mer utsatt for beten-
nelser enn dyr som ikke står slik til, allmenntilstanden 
og immunsystemet blir svekket. Det er i særlig grad 
stress som nedsetter effektiviteten i immunsystemet, 

Vannårer og jordstråling
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•   modifisering av strålingen
d) Avleding: Til avledning av strålingen benyttes strøm 
førende ledninger, vanligvis en kobbertråd av forskjellig 
tykkelse som spennes rundt boksen, båsen, senga, stolen 
eller stedet som skal avskjermes. Denne ledningen op-
plades over en viss tid, og må da avlades ved å legges på 
bakken eller vaskes. Det er også gjort forsøk på å jorde 
denne ledningen, og det ser også ut til å fungere.
e) Oppsamling eller magasinering av strålingen: Jeg har 
her sett brukt et slags kondensatorsystem av plastlag. 
Man har lagt 15-20 lag plast under senga, og dette ser ut 
til å fungere et par måneder.
f) Modifisering av strålingen: Hvis man utsetter strålin-
gen for et magnetisk felt, ser det ut til at man kan 
modifiserer det elektromagnetiske feltet på en slik måte 
at det ikke virker sykdomsfremkallende. Jeg har sett flere 
typer magnetopplegg, sterke og svake magneter, som har 
modifisert jordstrålingen på en måte så den patologiske 
virkningen forsvinner.
 
Påvisning av stråler
Ønskekvisten: Tyske forsøk i mellomkrigstiden med 
flere hundre studenter, viste at en del mennesker reager-
er umiddelbart ved påvirkning av sterk stråling. En del 
mennesker føler ubehag, svimmelhet og ser prikker for 
øynene (vibrerende syn). Disse reaksjonene formidles 
av det parasympatiske nervesystemet (det autonome 
nervesystemet).

Tekniske apparater: Elektroniske måleinstrumenter som 
kan påvise elektromagnetiske felt finnes i handelen, og 
disse gir en mer objektiv, kvantitativ påvisning. De har 
dog den ulempen at de ikke skiller mellom sykdoms-
fremkallende og ikke-sykdomsfremkallende stråling 
(kvalitativ), hvilket sannsynligvis er innebygd i reaks-
jonen til en kvistgjenger.
Som tidligere nevnt er det et utall av forskjellige typer 
stråling. Noe følger sprekkdannelser i grunnen, noe 
høyspentledninger, men majoriteten av patologisk 
jordstråling har en helt annen årsak. Allerede in den 
første engelske litteraturen om jordstråling og Ley-lines, 
antyder både Alfred Watkins (den første som vitenska-
pelig og systematisk beskrev ley-lines) og Paul Devereux 
(nåtidig kjenner av jordstråling) at ley-lines på en måte 
er “skapt” av menneskelig aktivitet.
 
Min læremester i akupunktur, Dr. Georg Bentze, fortalte 
meg en gang følgende; han var tilkalt til et fengsel for 
å undersøke sengeplassene til de innsatte. Der fant 
han usedvanlig mye stråling. Han “renset” disse senge-
plassene for stråling (jeg vet ikke på hvilken måte), og 
fangene følte seg bedre med hensyn til søvn og velbe-
finnende. Men, etter bare noen få måneder, var all den 
negative strålingen tilbake. Den ble dannet på nytt av 
tilstedeværelsen av personer med “feil” eller destruktiv 
tankegang.

og vi kan lett tenke oss at langvarig elektromagnetisk 
påvirkning fører til stress og dermed nedsatt immun-
forsvar. Behandling av slike dyr er ofte vanskelig. De 
dyr som kan velge oppholdssted selv, ser ut til å unngå 
strålings soner. Dette gjelder de fleste kjente husdyr. Men 
enkelte dyr ser ut til å søke strålingsbelastede opphold-
ssteder så som maur, bier og veps. Det er vist at bier som 
svermer, som regel slår seg ned i trær hvor det er sterke 
strålings soner. 
 
Når det gjelder mennesker, påvirkes vi på samme måte 
som dyrene negativt av for sterke eller kvalitativt uhel-
dige elektromagnetiske felt (jordstråling). Her kan jeg 
nevne eksempler av egen erfaring;
•   Barn som gråter og gråter inntil de flyttes en halv 
meter bort fra sengeplassen.
•   Eldre mennesker med sår og infeksjoner som ikke 
leges, helbredes nesten momentant når de blir flyttet til 
en annen sengeplass.

Det er i dag sterke indisier på at stråling fra kraftled-
ninger, mobiltelefoner og transformatorer er årsak til 
sykdom på mennesker når de i lengre tid oppholder seg 
under eller i nær tilslutningen til slike. Flere observas-
joner i forbindelse med barnehager og bolighus som lig-
ger under høyspentledninger, ser ut til å vise en negativ 
effekt på helsen.
 
Beskyttelsesmetoder
Prinsipielt er det seks metoder å beskytte seg mot elek-
tromagnetiske felt (stråling) på;
a)   variere påvirkningen
b)   flytte fra påvirkningen
c)   skjerme for påvirkningen
d)   avlede strålingen
e)   oppsamle eller magasinere strålingen
f)   modifisere strålingen

a) Variasjon: Dette er kanskje den beste måten å behan-
dle problemet på. Det viser seg i praksis at problemene 
oppstår når kroppen gjennom lengre tid påvirkes på 
samme måte eller av samme type frekvens eller stråling. 
Om man da regelmessig skifter oppholdsplass for 
dyrene, arbeidsplass eller soverom (for mennesker), 
unngår man lengre tids negativ påvirkning.
b) Flytting: Om vi ønsker å flytte fra soneområdet, må 
dette først påvises. Deretter må vi finne et sted hvor det 
ikke er for sterk stråling.
c) Skjerming: Dette er muligens det mest interessante 
og viktige punktet, i og med at de fleste av plass- og 
økonomiske hensyn kan ha vanskelig for å finne nye 
sengeplasser/oppholdsplasser eller regelmessig variasjon 
for seg selv og dyra.
Skjerming bygger på tre metoder;
•   avledning av strålingen
•   oppsamling eller magasinering av strålingen
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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 

Vi tilbyr, i samarbeid med Helsepedagogisk Steiner-
skole på Hedemarken, et tilrettelagt landsdekkende 
videregående opplærings på gården Frenning Vestre i 
Stange. Grobunn tilbyr et ungdomsbofellesskap i 
skoleuken 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.

Henvendelser: 

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.

Henvendelser: 

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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sosialterapeutiske landbyer, hjem og skoler i Norge
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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. 

Henvendelser: 

Garnesveien 166
5264 GARNES    
Tlf: +47 55 53 78 80 
Mob: +47 93 87 49 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

Fo
to

: 
D

ag
 B

al
av

oi
ne

Fo
to

: 
N

ils
 L

an
ge

la
nd

Fo
to

: 
Bo

rg
ny

 B
er

gl
un

d
Fo

to
: 

Bo
rg

ny
 B

er
gl

un
d

Fo
to

: 
Ja

n 
Ba

ng
Fo

to
: 

Bo
rg

ny
 B

er
gl

un
d



Fagbilag 
Tema: Facilitated Communication

Redaktør: Jan Bang
Faglige redaktører: Rigmor Skålholt, Petter Holm og 
Dag Balavoine. 

Innhold
Kristin Dahl og FC av Dag Balavoine. 
Første erfaringer som FC-støtteperson av Viola Schalkwyk. 
Inkludering handler om kommunikasjon av Jon Geelmuyden. 
Motiver fra Karl Königs liv 2 av John Baum.

Leder
I denne utgaven av Landsbylivs 
fagbilag fokuserer vi på Facilitated 
Communication (FC), noe som 
begynner å bli et spennende tema 
her i Norden. Vi hadde planlagt å 
fokusere på arbeid med eldre, men 
mener at FC er såpass viktig et 
tema at vi velger å ta det opp 
isteden. Vi ønsker våre lesere en 
god sommer og god lesing! Red. 

Kristin Dahl og FC

Tekst: Dag Balavoine 

Jeg har nå kjent Kristin Dahl i mange år. Hun har alltid vært 
en vital del av Vallersund Gård og jeg har regnet med henne 
som en av landsbyens bærende mennesker. Det har alltid vært 
et savn at Kristin ikke kunne kommunisere verbalt, og for et år 
siden foreslo jeg at vi skulle utrede muligheten for om Kristin 
kunne bruke FC. Og i høst reiste hun og Kevin, en medarbei-
der, til Järna. Der har de et miljø med mennesker som lever 
med FC til daglig, hvor de tok imot henne til en utredning. Til 
alles gledelige overraskelse kunne Kristin med en gang skrive 
hele setninger. I dag, et halvt år senere, har denne kunnskapen 
utdypet seg og Viola som er hennes skrivestøtte har gått på en 
kursrekke i Järna for å lære dette. 

Kristin og Viola har en tid hver dag der de kommuniserer på 
denne måten, og de har også vært på landsbymøtet og fortalt 
om hvordan hun skriver og meddeler seg. Nå har Kristin på en 
helt annen måte en stemme i landsbymøtet og i landsbylivet for 
øvrig.  Det var spennende å få spørsmålet fra Landsbyliv om 
jeg kunne intervjue Kristin. 

Da jeg kommer inn på rommet sitter Kristin og Viola klare 
foran et notestativ med bokstavtavla og Viola holder hånden til 
Kristin slik at pekefingeren peker på tavla. Kristin bokstaverer/
sier/skriver, Viola leser opp det som blir bokstavert. Jeg skriver 
ned det som Viola leser opp: 

Kristin: Jeg er glad for at du vil prate med meg slik at vi kan 
begynne med å arbeide med FC. 

Dag: Hvordan var det for deg å begynne å skrive? 

Kristin: Jeg var kjempeglad for at du spurte i ansvarsgruppemøtet 
om FC. Jeg ventet allerede lenge på at jeg fikk prøve det. Jeg visste 
at det finnes fordi jeg leser tankene til folk. Viola har sett FC i 
sveits derfor visste jeg at det finnes. Jeg koste meg veldig med å 
endelig kunne prate med dere. Jeg er så glad for at dere støtter 
meg med mitt oppdrag, jeg vet vi får det til å få FC kjent i Norge.

 Dag: Når lærte du å skrive? 

Kristin: Jeg kunne ikke skrive når jeg var barn. jeg lærte det på 
skolen mens jeg hørte på læreren der. Jeg tror at jeg lærte det sånt 
som dere, med å se på tavlen og høre på læreren. Jeg kan lese nå 
og det er fint for meg at jeg nå kan prate også. Jeg er kjempeglad 
for at Viola har gjort utdanningen i FC slik at hun kan skrive 
med meg og Jon. 

Dag: Hvordan har det vært for deg i alle disse årene uten å 
kunne skrive og snakke med noe så klart som nå? 

Kristin: Jeg visste at jeg en gang ville kunne det. det var ikke for-
ferdelig fordi jeg har valgt det selv, i et liv før fødselen. Jeg er ikke 
lei meg for at jeg ikke kan prate. Jeg har valgt det selv for å kunne 
fylle min skjebne. Jeg vet at du og Viola ikke alltid er så gode ven-
ner men vi tre må samarbeide for å få FC-saken kjent i Norge. Vi 
har avtalt det før fødselen men dere husker det ikke derfor er jeg 
her for å minne dere på det og hjelpe dere å få det til. Jeg holder 
på å trene opp Viola slik at hun kan skrive med mange andre og 
at hun lærer å utdanne støttepersoner i Norge. Jeg vet at det ikke 
alltid er lett men jeg synes hun har vært kjempeflink til nå. jeg 
er en god lærer sier hun og det er sikkert sant. Jeg vet at Jon også 
har begynt å trene henne så det er kjempefint og veldig tøft for 
viola. 

Dag: Kan du fortelle hvordan det var i Sverige, da du reiste 
med Kevin for å begynne å lære FC, var det vanskelig å forstå 
svensk for eksempel?

Kristin: Jeg er ikke så flink til å forstå svensk men jeg leser tanker 
og de er internasjonale, jeg trenger ikke å kunne flere språk fordi 
tanker er bilder. Jeg ser dem og jeg forstår dem. Jeg kan ikke 
si så mye om det bare at det var herlig å begynne å prate med 
folkog at jeg var kjempeglad for at Kevin kunne dra med meg. Jeg 
koste meg med å treffe andre skrivere (det er det de kaller dem 
som trenger støtte for å kommunisere) og Cecilie og Hilke, de er 
kjempeflotte mennesker som vil at alle kan prate og være en del 
av fellesskapet i verden. Jeg tror at det er kjempeviktig at alle får 
en stemme og kan prate for seg selv. 
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Dag: Hvem er med i dette FC-felleskapet? 

Kristin: Jeg vet ikke hvem som er med, men jeg vet at Viola og 
Carla og Jon og Dag og jeg har en avtale fra før fødselen om å få 
FC kjent i Norge. Jeg tror du mener det store fellesskapet som alle 
mennesker i hele verden er del av. Det er alle mennesker del av. 
De som er inkarnert og de som ikke er inkarnert for tiden. Jeg vet 
at de alle samarbeider for å få verden til å utvikle seg. Jeg vet at 
vi alle er del av dette prosjektet. Jeg vet at du også vet det, men 
jeg liker å bekrefte det da vet du det sikkert. 

Dag: Kristin er du opptatt av å skrive om den tiden vi hadde 
før vi ble født?

Kristin: Jeg er veldig opptatt av det, men jeg vet at du trenger 
svar på andre spørsmål. Jeg kan svare på dem også. 

Dag: Hva vil du si til de andre landsbyene som enda ikke har 
FC?

Kristin: Jeg vil si at de skal til Sverige og se om de kan skrive, 
etterpå trenger de også folk som støtter dem slik at de kan prate 
som jeg. Jeg mener at alle må få en stemme og at det er mange i 
landsbyene som sikkert er i stand til å skrive. Etter hvert er jeg 
sikkert på at vi får til en utdanning i Norge og det er kjempevik-
tig. Jeg vil si: ikke vent men sett i gang nå! Det er på tide at vi 
får en stemme! Vi kan lære dere masse slik som dere har lært oss 
masse og hjelper oss i hverdagen. 

Dag: Synes du vi også skal begynne å arbeide med mennesker 
utenfor landsbyene for eksempel de som vil kunne bruke FC 
som bor i Bjugn kommune? 

Kristin: Jeg synes det er viktig for alle som kan prate uansett hvor 
de bor. Det er lettest å begynne i landsbyene fordi dere tror på 
oss når vi sier at vi leser tanker. Dette kan være vanskelig utenfor 
landsbyene. Jeg er sliten nå fordi Viola er sliten og trenger pause.

Vi tar en pause og drikker litt saft. Så fortsetter vi: 

Dag: Kan du også skrive på maskin? (Jeg gir henne en Ipad 
som hun straks prøver seg fram på sammen med Viola) 

Kristin: Jeg kan skrive på sånt men det er går langsommere, jeg 
tror også at det er bedre med et større tastatur fordi ellers blir det 
så mange feil. …( vi går tilbake til tavlen) Jeg er enig med Viola 
men jeg tror at jeg også må øve det og ikke bare hun. Jeg vet at 
hun tror at hun ikke er så flink, og finurlig er hun veldig flink til 
å støtte. Det er ikke vanlig at hun allerede kan støtte meg og Jon. 
Det er fordi vi har avtalt det før fødselen. 

Dag: Er det noe du vil si til alle som leser Landsbyliv?

Kristin: Jeg vil si at alle skal få en stemme og at det er viktig at vi 
ikke er for langsomme med det. Det er den rette tiden nå, jeg vet 
det og jeg kan ikke si hvorfor det er så travelt med det men Viola 
vet det. Det er ikke lov å snakke om så store hemmeligheter til 
alle. Jeg vet at dere tror på meg så det er bare å sette i gang. Jeg 
er her og jeg hjelper til så godt jeg kan og jeg vet at Jon gjør også 
det. Jeg vet at Viola er i stand til å hjelpe til mye så bare spør 
henne også. Jeg avslutter nå slik at jeg ikke sliter Viola ut. Det 
er veldig anstrengende mentalt å støtte så hun trenger en pause. 
Takk for meg og bare spør om det er noe. Hilsen Kristin Dahl fra 
Vallersund Gård. Jeg slutter nå.

Tekst av Viola van Schalkwyk

Før jeg begynte på ”FC-støtteperson-utdanningen” var mine 
følelser om det todelt. Jeg har møtt FC i Sveits og syntes det var 
flott og jeg er alltid interessert i å lære noe nytt. Men jeg var 
mitt i en utdanning fra før og fikk aldri tid til å følge den opp 
ordentlig. Jeg var mer enn nok borte hjemmefra… men til slutt 
ble det da likevel meg som dro til Sverige en gang i måneden, 
for å bli FC-støtteperson.

Allerede på det første kurset følte jeg at ”nå kommer mitt liv til 
å blir snudd opp ned”, men jeg kunne ikke helt sette fingeren 
på hva som skjedde. Hjemme igjen begynte jeg å øve med 
Kristin. 

Det er 4 trinn en støtteperson går gjennom med skriveren i 
forhold til FC-øvingen. Det begynner med Ja/Nei spørsmål. Vi 
jobbet oss gjennom alle de 4 trinnene. Vi måtte begynne i en-
erom (på grunnen av konsentrasjonen), så begynte vi å bruke 
det i stua, sammen med de andre i huset og til slutt begynte 
vi å bruke det på landsbymøte sammen med hele landsbyen. 
Kristin snakket med mange og ga hele tiden uttrykk for hvor 
glad hun var for endelig å kunne utrykke seg. 

I kurset møtte jeg andre skrivere og støttepersoner. Jeg ble 
veldig berørt over det som andre skrivere hadde opplevd i 
forbindelse med FC og hvordan livet deres hadde forandret seg 
positiv gjennom endelig å kunne uttrykke seg. De opplevde å 
bli en del av fellesskapet. Det var nye ting å lære og å oppleve, 
holdninger å forandre på, og hele tiden lurte jeg på hva dette 
her egentlig har med meg å gjøre? Egentlig var jeg ”på vei ut” 
av Vallersund Gård, trøtt av sosiale vanskeligheter og på leting 
etter en ny oppgave i livet.

På det siste kurset reiste Kristin sammen med meg og da fikk 
hele prosessen et nytt tempo. Kristin har masse energi og et 
helt klart mål i livet. Hun betegner meg (og flere) som sine me-
darbeidere og har begynt å trene meg opp til formålet. Det er 
ikke bare-bare å være en god støtteperson. Det krever en god 
del konsentrasjon og tankekontroll. Det er ganske slitsom å 
begi seg på en slik skoleringsvei, men hvor ellers får jeg sjansen 
til å utvikle meg med så kyndige lærere? Jeg har ikke tilgang til 
de ”bevissthetsområder” der Kristin og Jon beveger seg i, men 
det de forteller meg opplever jeg som sant, selv om ikke alt er 
like behagelig å høre.

På en veldig spesiell måte har plutselig antroposofien og tanker 
jeg har prøvd å leve med, som karma, livet før fødselen, den 
”friske vesenskjerne” som bor i alle mennesker.., fått en realitet. 
Det er litt skremmende men også absolutt fantastisk! Samti-
dig prøver jeg å holde føttene godt plantet på jorden fordi det 
trenges. ”Å gjøre FC kjent i Norge” er en ganske stor oppgave 
å få i fanget. Det er ikke bare positive reaksjoner og meninger 
om FC, verken i utlandet eller her i landet. Men hva jeg vet er 
at jeg er enig med Kristin i at alle skal få en stemme og at vi 
medarbeidere kan lære masse av å snakke med henne og andre 
”skrivere”.  

Som Kristin sier: ”Det er bare å sette i gang, ingenting 
å vente på”. 

Første erfaringer som 
FC-støtteperson
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Tekst: Jon Geelmuyden

Siden arbeidet med FN-deklarasjonen om rettighetene for 
mennesker med funksjonshinder ble fullført og tatt i bruk over 
store deler av verden i 2006, har ordet inkludering blitt et riktig 
moteord. Man betraktes som både klok og belest og i pakt med 
tiden om man bruker det flittig. 
     Vi som har vært med i noen år, har opplevd hvordan vi fikk 
bytte perspektiv flere ganger, fra at ”de” skulle institusjonalise-
res til at ”de” skulle normaliseres til at ”de” skulle integreres og 
innen alt dette ble ”de” i høy grad betraktet og beskrevet som 
både ikke-mennesker og minus-mennesker som skulle ses som 
en belastning for samfunnet. 
     Gjelder det alle som har kroppslige skavanker – blinde, 
døve, enbente, svimle, for lange, for korte, for pene, for stygge, 
osv. – og gjelder det for alle med mere ”sjelelige” skavanker – 
hissige, overkloke, demente, tåpelige, dumme, fjollete, osv.? 
Svaret er: ja, i deklarasjonen gjøres det ingen oppdeling, ingen 
utelukkes.
     Men vi vanlige samfunnsborgere, er vi helt uten sorterings-
lyst? Setter vi ingen grenser for vår inkluderingsvilje? Vi kan 
vel forutsette at den vi skal inkludere i hvert fall må kunne 
kommunisere med oss, på en eller annen måte. Hvordan skal 
vi ellers kunne vite hva han eller hun trenger og ønsker?
     Vi har drøssevis med fordommer. Det finns massevis med 
ting vi tror at vi vet, men som ved nærmere undersøkelse viser 
seg å være bare noe vi syns. Og våre synspunkter er som regel 
ikke noe vi har kommet fram til på egen hånd, gjennom grun-
dig gjennomtenkning og detaljerte undersøkelser. Snarere har 
vi lært oss å tenke det vi tenker gjennom å ha lest avisen, sett 
på TV, hørt på hva andre sier. 
     Ta dette med intelligensen. Visst er det fint å møte men-
nesker som er noenlunde intelligente! Som kan snakke om slikt 
som man selv liker å snakke om. Og særlig hvis de er såpass 
intelligente at de har samme oppfattelse som man selv har om 
saker og ting.
     Men hva er egentlig intelligens? Og hvordan kan man vite 
om noen er intelligent eller ikke? Det er et spørsmål som det 
viser seg svært vanskelig å svare på, og særlig hvis man allerede 
har avvist det jeg nettopp har påstått, nemlig at jo mere likt 
meg selv noen tenker, desto intelligentere er han eller hun. 
Men det er et alvorlig spørsmål, og alvorlige vitenskapsmenn 
og ennå alvorligere samfunnsbyggere og andre engasjerte men-
nesker har lagt mye arbeidstid og energi på å finne ut av det, 
særlig under de siste 100-150 årene.
     Foruten at det har ført til utviklingen av en helt fantastisk 
naturvitenskap, en ufattelig kompleks teknikk og en økonomi 
som har minsket fattigdommen i verden til en brøkdel, så har 
det ført til utviklingen av det vi kaller det moderne utdan-
nelsessystemet. Det bygger på en sterk konkurranse mellom 
alle deltagerne, både lærere og elever/studenter, som kan drive 
på utviklingen i stadig raskere takt til høyere prestasjonsnivåer. 
Aldri før har vi visst mere, aldri har vi kunnet mere, og aldri 
før har vi gjort mere. Imponerende! I hvert fall så lenge man 
bare ser på det resultatmessige, bare betrakter framsiden av 
medaljen, bare ser det store og hele – og ikke faller inn i en 
melankolsk betraktning av livets egentlige mening, det enkelte 
menneskets skjebnesituasjon, forstyrrelsene i miljøet, og tanker 
om hva som skal hende siden, når hele korthuset raser sammen.

Inkludering handler om kommunikasjon
     Det føles som om det er mye vi ikke ser, som vi bare 
springer forbi. Men så kanskje vi oppdager at det finnes men-
nesker som går egne veier, tenker egne tanker, ser både langt 
tilbake og langt fram. 
     For en tid siden fikk jeg tak i en masteravhandling skrevet 
av en dansk spesiallærer ved navn Maureen Pilvang. Hun er et 
modent menneske, har skrevet en rekke bøker og artikler og 
underviser og forsker på høyskolen. Som spesiallærer forsker 
hun omkring personer med kommunikasjonsvanskeligheter, 
mennesker som f.eks. ikke kan snakke. Hennes avhandling 
heter (på dansk): ”Facilitated Communication (FC) - En 
manglende brik i det specialpædagogiske puslespil. Teoretiske 
og paradigmatiske reflektioner i relation til facilitated com-
munication.”
     I denne avhandlingen tar hun tak i vår måte å se på andre 
mennesker, når disse menneskene har særlig store vanske-
ligheter med å gi uttrykk for det som lever i det indre. Hun 
deler opp det i fire forskjellige områder. Ett er vår måte å se på, 
studere og oppfatte hjernens funksjoner. Et annet vår oppfat-
telse av situasjonen når et menneske ikke klarer å utføre visse 
handlinger som det egentlig skulle ville eller trenge å utføre. 
Et tredje er hvordan vi ser på og forsøker å forstå ufrivillige 
bevegelser hos et menneske. Det siste handler om våre tanker 
om menneskelig intelligens og hvordan man kan eller ikke kan 
måle den.
     Men hva hender når selve grunnlaget for slike paradigmer 
ikke stemmer med virkeligheten? Når det er bygget på usanne 
antagelser? Det er det Pilvang hevder når det gjelder alle disse 
fire områdene.
     Vi antar at hjernen er sammensatt på en bestemt måte og at 
den er gitt fra fødselen av, uten mulighet til å forandres. Men 
i virkeligheten er det mange studier som viser at hjernen kan 
forandres og utvikles gjennom hele livet. 
     Vi antar at når noen ikke klarer å gjennomføre en handling, 
så henger det helt enkelt sammen med personens diagnose, 
og så lar man det bare være. I virkeligheten skulle vi kunne 
bruke disse forstyrrelsene til å finne ut hva som ikke fungerer 
hos personen, og hvordan man da skulle kunne komme rundt 
problemene med hjelp av spesiell trening og undervisning.
     Vi antar at når et menneske holder på med gjentatte og au-
tomatiske bevegelser så er det en del av en diagnose, og tegn på 
manglende kompetanse og begrenset intellekt. I virkeligheten 
er det noe Pilvang og andre forskere kaller katatoni, der 
personen setter i gang en bevegelse men ikke kan gjennomføre 
den, den setter seg fast i stereotype gester. Her trenges det hjelp 
og støtte – facilitering – for at personen skal kunne komme 
igjennom med sine initiativ. 
     Vi antar siden ganske eksakt 100 år tilbake (1911) at det er 
mulig å måle et menneskes intelligens. Måleresultatet kaller vi 
IQ – intelligenskvotient. Det er en relativ måling, man måles 
i forhold til det ”normale” mennesket. At visse mennesker får 
verdien ”IQ = 20 eller mindre” innebærer at det egentlig altså 
ikke har noen intelligens i det hele tatt. Her havner personer 
med sterke katatoniske problem, eller personer som ikke kan 
snakke. I virkeligheten er det ikke mulig å vite noe som helst 
om slike personers intelligens, ganske enkelt fordi det ikke går 
an å måle det! Disse menneskene kan rett og slett ikke gjøre 
testene. I undersøkelser som har vært frie og uten fordommer 
har det vist seg at mange som ikke kan snakke eller som har
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sterke tvangsbevegelser, kan oppvise en høy grad av intelligens!
     Problemet er altså ofte ikke hvilke evner mennesker savner 
eller hva de ikke kan, men hvordan vi kan utvikle metoder til å 
ta oss forbi hindrene og få til et riktig møte!
     Ordet ”facilitering” betyr å muliggjøre noe og innebærer at 
en person får hjelp og støtte for å kunne komme igjennom sine 
hinder. Vi har i dag ingen vanskeligheter med at en døv person 
bruker tegnespråk, men det er lett å glemme at det tok omtrent 
100 år før det ble akseptert. Vi ser det i dag som en selvfølge at 
det skal finnes heiser og ramper overalt, så personer i rullestol 
skal kunne ta seg fram uhindret. 
     Men hvordan er det når vi har å gjøre med mennesker 
som vi ikke riktig tror har kapasitet, evne og begavelse? Når 
adferden er såpass avvikende at den forstyrrer? Hvor langt er vi 
villige til å gå for å facilitere dem? 
     På 1970-tallet oppdaget en kvinne i Australia – Rosemary 
Crossley – en måte å hjelpe mennesker med Cerebral Parese til 
å kunne styre bevegelsene sine. Hvis personen ville skrive noe, 
kunne hun holde ganske hardt i hånden som han holdt pennen 
med, og når han ville trykke pennen mot papiret, holdt hun 
vennlig men bestemt tilbake og lot ham ta tak i bevegelsen sin 
og gjennomføre den med mere styrt vilje. Hvis hun ikke holdt 
tilbake, ble bevegelsen spastisk, overdrevet sterk, og pennen 
uten styring. 
     Fra begynnelsen gjaldt det ikke bare skrivning; alle bevegel-
ser som trenger kontroll, er vanskelige for mennesker med 
slike problemer, å drikke kaffe fra en kopp eller kneppe en 
bukseknapp.
     Men ganske snart oppdaget hun hvor viktig nettopp det å 
skrive er for et menneske. Når man er såpass spastisk at man 
ikke kan snakke så folk kan forstå, er det fantastisk å kunne 
skrive det man vil si! 
     For mennesker som ikke kan snakke i det hele tatt, er dette 
helt livsviktig! Det er ikke lett å oppfatte at en person ikke er en 
komplett idiot når man ikke kan få noe utav ham eller henne. 
Kommunikasjon mennesker imellom er helt nødvendig her 
på jorden, og jo flere måter vi kan kommunisere på, jo mere 
kompleks vår kommunikasjon kan være, desto rikere blir våre 
møter, desto mere kan vi bidra med til verdensutviklingen 
sammen.
     Alle har noe å bidra med. Vi kan ikke unnvære et eneste 
menneske! Men vi må finne måter å overvinne hindrene på – 
og FC er så avgjort en slik måte.
     Men selvfølgelig er det ikke enkelt. FC stiller mange ganske 
store krav til den som gir seg i kast med det. 
     Først har vi det rent tekniske, å holde riktig, trykke akkurat 
hardt nok, holde tilbake akkurat riktig, ikke for lite og ikke for 
mye. 
     Det krever også en evne til å ”lese” den man støtter, forstå 
hvordan nettopp hun eller han fungerer, hva de trenger og hva 
som forstyrrer. Og så har vi den uendelig vanskelige kunsten 
å bygge opp et tillitsforhold til den man vil hjelpe, å være helt 
åpen og ærlig, å virkelig tro på den andres mer eller mindre 
skjulte evner og muligheter, være helt fokusert og tilstede, men 
uten å trenge inn på den andres integritetsområde.
     En sterk innlevelsesevne, empati, en omfattende kunnskap 
om hvordan man kommuniserer med et annet menneske uten 
å krenke ham, uten å øve makt over ham, en sterk og utviklet 
bevissthet om hvilken oppgave man til enhver tid har, hvilken 
”rolle” man har i en gitt situasjon – det er helt grunnleggende.
    Så må man ha noe å snakke om! Man må kunne lede inn på 
en samtale som er meningsfull og innholdsrik for begge. Man 

kan jo tenke seg en situasjon der man tidligere i livet ikke har 
kunnet kommunisere på en nyansert måte fram til nå, og så 
plutselig kan man det – og så vil den andre bare prate om løst 
og fast, om bagateller som ikke betyr noe som helst! Da kan 
man jo lett snakke om at begge blir krenket. Samtidig kan jo 
begge havne i den situasjonen at man vil skrive om det hjertet 
er fullt av, av det som oppfyller tankene. Da er det jo lett å 
tenke seg at den som ikke hele tiden er opptatt med å skravle 
på for å markere sin posisjon i forhold til andre, har brukt sin 
tid og tankekraft til å bearbeide opplevelser i helt andre sfærer, 
og nå veldig gjerne vil dele disse tanker med noen. Det må 
man være forberedt på og ikke la seg skremmes av.
     Jeg tror faktisk at man må være noe av en pioner, med en 
vilje til å kjempe for det man tror på – f.eks. at også ikke-talen-
de mennesker kan tenke og har betydelige ting å si til men-
neskeheten og samtiden. Og man må være i stand til å forstå de 
menneskene som har store problemer med dette, som kanskje 
blir redde for hva som skal komme ut av en slik kommuni-
kasjon, eller for at deres pårørende skal lide skade av dette, og 
derfor avviser alt som har med det å gjøre.
     Men det som jeg personlig opplever som det aller mest kre-
vende er at ikke bare vi ”vanlige” mennesker har så vanskelig 
med å tenke om og se tingene på en helt ny måte. Også de vi vil 
hjelpe på denne måten er vanlige mennesker, de er produkter 
av alt det de har opplevd gjennom livet – og alt det de ikke har 
fått oppleve på grunn av sine handikap og omgivelsenes opp-
fatning av hvor langt deres muligheter strekker seg. De trenger 
å læres opp i hvordan man kan kommunisere med medmen-
neskene, og hvordan man ikke kan gjøre det. Mange uttaler 
et sterkt behov for allmenndannelse, de vil rett og slett få vite 
hvordan samfunnet fungerer, med økonomi, politikk, retts-
vesen, teknikk, og også geografi, biologi, filosofi, kunst (men 
der er de ofte mye bedre enn de fleste av oss...) og historie.
     Mange jeg har truffet uttaler et sterkt ønskemål om å 
komme bedre inn i livet, bli en del av det sivile samfunnet, få 
lov til å bidra med alle sine evner – og da kommer vi tilbake til 
inkluderingsbegrepet igjen.
     Hvem er det som skal inkludere hvem? Skal ”vi” inkludere 
”dem”? Eller skal ”de” inkludere ”oss”? I hva, i så fall? I alle sine 
begrensninger og sin hindringsfulle tilværelse? 
     Nei, jeg tror at det må dreie seg om at vi inkluderer oss! 
Noe annet er egentlig ikke mulig. Hver og en må ta initiativet 
selv. Vi må ta begrepene ”landsbyliv”, ”fellesskap” eller (som 
svenskene sier) ”individuelt liv i gemenskap” til et høyere trinn. 
Det må bli at vi bryter med gamle mønstre og fordommer og 
begynner å ta grunntankene på fullt alvor – at vi ikke er sam-
men fordi ”de” trenger ekstra hjelp i tilværelsen og best kan 
få det av ”oss”, men fordi vi alle virkelig trenger hverandre! Vi 
må forløse de fortrollede sjeler som sitter fanget i sjelelige tårn 
og kjellerhuler, isteden for å vokte på og vedlikeholde disse 
fengsler. Vi må våge å slippe inn deres bidrag, både når de er 
fantastiske – og vi også forstår hvor fantastiske de er – men 
også når de er like banale og enkle som våre egne.
      Vi må forstå – og ha tro på – at vi ikke har møtt hverandre 
av en tilfeldighet, men at det ligger en dyp og langtrekkende 
plan i våre møter, at de er en del av en prosess som har pågått 
og pågår gjennom århundrene, og at vi derfor må lære oss å 
gjøre det meste vi kan av dem, for menneskehetens fremmes 
skyld. 

De som vil lese mer om Maureen Pilvang kan ta kontakt 
direkte (red.): maureen@pilvang.dk 
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Motiver i Karl Königs liv 2

hvor på sykehuset inskripsjonen hadde vært. Det 
gikk syv år uten at gåten ble løst. I forbindelse med 
andre undersøkelser, tok jeg kontakt med det lokale 
museet i Wien, nær der Karl König vokste opp, og 
gjentok det gamle spørsmålet – for alle tilfellers 
skyld. Nei, de hadde ikke sett noe fotografi av en 
bygning med en inskripsjon.  Men det må finnes et 
fotografi, insisterte jeg. Det ble ikke tatt så mange 

fotografier for hundre år siden, ble jeg fortalt. På et 
tidspunkt måtte jeg bare gi opp og legge saken til side. 

Men så, ut av det blå, kom min kontakt ved det lokale 
museet med gode nyheter. Hennes kollega, som hadde fulgt 
med i søket etter fotografiet, hadde funnet det. 
   
Bygningen var Im Wird 19, i Wiens 2. distrikt, nær der Karl 
König vokste opp. Det var ikke et sykehus, men hadde vært et 
fattighus.

Skrevet på bygningen: 

ALLES, WAS IHR EINEM DER GERINGSTE MEINER 
BRÜDER GETHAN, 
DAS HABET IHR MIR GETHAN.  Mattheus 25 
ERBAUT 1826
VERSORGUNGSHAUS DER STADT WIEN 

Hva var skjedd med huset som var så viktig for Karl König 
i hans ungdom? Både inskripsjonen og skulpturene er blitt 
fjernet. Bygningen, som hadde gitt håp til dem som var svært 
fattige under første verdenskrigs lidelser, huser i dag andre 
aktiviteter.

La oss se på inngangspartiet. Ved siden av døren er det et skilt 
med blå bakgrunn: “Jugend am Werk. Werkstätte Im Werd.” 
Dette høres interessant ut, så la oss se hva skjer inne i huset i 
dag: 

I “Im Werd 19” er det i dag verksteder for funksjonshemmede. 
De beskriver seg selv på følgende måte: “Jugend am Werk 
(“Ungdom i arbeid”) ble grunnlagt i 1945, like etter den andre 
verdenskrig, i en tid da undervisnings- og arbeidsstrukturene 
hadde kollapset. I dag er målet for JaW å sikre at individer 

Bygningen med inskripsjonen

Tekst: John Baum

”Hva dere har gjort mot den minste av mine 
brødre, det har dere gjort mot meg.”  

Disse ordene fra Matteus-evangeliet (Matt. 25,40) 
traff den unge Karl König dypt hver gang han på vei 
til skolen passerte bygningen der de var skrevet.  Det 
er takket være Erika Opitz (og ikke Erika Spitz som det 
står i Karl Königs biografi) at vi vet dette. Hun var til stede ved 
en forelesning der Karl König fortalte om inskripsjonen og 
hva ordene hadde betydd for ham. Hun fortalte det til Hans 
Müller-Wiedemann som skrev Karl Königs biografi.  Müller-
Wiedemann skrev: ”Som barn av strengt jødiske foreldre, viss-
te han ikke hvor disse ordene var hentet fra – men de gjorde 
et dypt og varig inntrykk på ham. Disse ordene fra evangeliet 
skulle bli de viktigste på hans livsvei.” 

    John Baum

Karl König som ung mann. Foto: Karl König Arkiv.

I mange år har jeg forsøkt å finne bygningen i Wien der disse 
ordene er skrevet. Müller-Wiedemann har fortalt at ordene var 
skrevet over døren til hovedinngangen til et sykehus. Da jeg 
besøkte Wien sammen med Friedwart og Nora Bock i 2004, og 
vi trålet gatene for å oppleve Karl Königs Wien, var vi spesielt 
interessert i et sykehus som lå nær der Karl König vokste opp. 
Navnet syntes å antyde at vi var på riktig sted: “Krankenhaus 
der Barmherzige Brüder”(”De barmhjertige brødres sykehus”) 
som var grunnlagt i 1614, og som er det eldste sykehuset som 
fortsatt er i drift i Wien. 

Vi nærmet oss sykehuset fra alle sider, men kunne ikke finne 
inskripsjonen. Sykehuset er blitt ombygget, så disse dyrebare 
ordene kan ha blitt fjernet. Vel hjemme igjen begynte jeg å 
skrive brev til alle mulige kilder i Wien for å forsøke å finne ut Im Werd 19, Wien i dag. Foto: Peter Gugerell.
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med handikapp kan føre et 
uavhengig liv og la sine evner 
komme til utfoldelse uten at 
de er avhengig av andre. For 
unge mennesker som ikke kan 
finne lærlingeplasser, tilbyr vi 
yrkestrening av høy kvalitet; 
for funksjonshemmede tilbyr vi 
individuell støtte.”
   
Organisasjonen har i dag 
23 verksteder der ca. 1700 
funksjons-hemmede arbeider: 
“Aktivitetene der danner en 
bro mellom arbeid, ansettelse 
og kulturell trening. Ideen er 
at funksjonshemmede skal bli i 
stand til å føle at deres aktivitet 
er både produktiv og menings-
fylt. I tillegg driver et antall 
verksteder og dagtilbudspro-
sjekter som inkluderer det å 
oppnå grunnleggende kvalifika-
sjoner med det mål å integrere 
del-tagerne i arbeidslivet etterpå.”  Et primært mål er å finne 
vanlig arbeid for dem som er under opplæring og trening. 
   
Organisasjonen har også tre forskjellige boformer, bolig med 
støtte, bofellesskap og fast bosted – “for å kunne gi funksjons-
hemmede den personlige støtten de trenger for et uavhengig 
liv. Hensiktsmessig service blir også gitt til eldre og de som har 
større behov for omsorg.”

Karl König ville vært takknemlig for at huset med inskrip-
sjonen nå blir brukt til aktiviteter lik dem som lå hans hjerte 
så nær. Evangelieordene som inspirerte ham som ung, er blitt 
fjernet fra bygningen. Likevel blir det som nå foregår der utført 
i samme ånd. 
   
Karl König ble født i en jødisk familie. Allerede i barndommen 
oppdaget han kristendommen. Den 16 år gamle Karl König 
noterte i sin dagbok 6. januar 1919, epifania- og helligtre-
kongersdag dag, en av de spesielle dagene i kristendommen, 
følgende: 

“Jeg hadde en diskusjon med min fetter, som er en stokk kon-
servativ sionist, om jødene (jødedommen). Han hevdet at vi 
er et folk, og jeg sa vi bare er et religiøst samfunn. Det ville ta 
for mye plass å forklare min begrunnelse på disse sidene. Jeg er 
ikke jøde. Jeg er et menneske og jeg vedgår at jeg tilhører den 
generasjonen som streber fra mørke mot lyset.“ I dagboken 
hans øker størrelsen på bokstavene og ordene til det dobbelte 
mot slutten av setningene over. Uten tvil ligger dette temaet 
nær hans hjerte. Karl König fant sin vei til kristendommen 
gjennom en indre prosess, hjulpet av evangelieordene han 
møtte på skoleveien. Offisielt forlot han den jødiske troen i 
1929 da han var 26 år gammel, kort tid før han giftet seg med

Im Werd 19, ’Versorgungshaus det Stadt Wien’. Foto: Amatørfoto, ca. 1920.

Im Werd 19, Wien. 
Foto: Huberti

Tilla Masberg. I sitt hjerte hadde han forlatt den lenge før. Karl 
Königs mor lurte på hvordan hun skulle fortelle det til faren 
hans. Men hun hadde ingen grunn til å bekymre seg. Faren 
visste det allerede, ettersom handlinger ofte taler tydeligere 
enn ord. Sønnen deres hadde begynt å forsøke å leve opp til 
evangelieordene han hadde lest og grublet over dem på vei til 
skolen: ”Hva dere har gjort mot den minste av mine brødre, 
det har dere gjort mot meg.”

Karl Königs livsgjerning var dypt forbundet med den aktive 
kristendommen han møtte som ung, slik inskripsjonen på en 
bygning han så på vei til skolen er et eksempel på.
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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

kr 250,–

Takk til alle våre støtteannonsører!
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Mandag 12. 
Ekstraordinært årsmøte Sosialterapeutisk 
Forbund – Oslo. 

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

August 
Søndag 12. – torsdag 16. 
Sommerfestival, Camphill Northern 
Region – Myllylähde. 

September 
Torsdag 6. – søndag 9. 
Baltic seminar – Pahkla. 

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

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

Mandag 8. – fredag 12. 
Helsepedagogiske dager –  Dornach, Sveits.  

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

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


