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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 48-49.
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: Nils Langeland

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
Sommeren lakker mot slutten. Bjørken utenfor vinduet mitt har 
flere gule blader hver dag. Har vi samlet nok krefter fra sommerens 
måneder til å gå en ny høst og vinter i møte? 

Vi kan ha Mikael som forbilde, oppleve hvordan han overvinner dra-
gen med mot. I denne utgaven av Landsbyliv har vi flere innlegg om 
Mikkelsmess, både hvordan det er feiret på forskjellige steder, og be-
traktninger om selve høytiden. I samme ånd tar vi opp utfordringen til 
å fokusere på økonomi, noe som gir oss stadig problemer når vi følger 
med på ulike media om finanskriser og økonomiske vanskeligheter 
rundt i verden. Vi har jo ”økonomi” som fast spalte i hver utgave, men 
i denne tilbyr vi et større utvalg av innlegg om dette tema, både lengre 
analyser og kortere innspill. 

Sosialterapien dreier seg stort sett om å møte mennesker, og vi fort-
setter med flere ”menneskemøter”, blant annet med en av de aktive 
pårørende fra Ljabruskolen i Oslo, Tom Collett. Han er begeistret for 
Landsbyliv, noe vi setter stor pris på, og foreslår at flere pårørende 
vurderer å spille en mer aktiv rolle på ulike måter i bladet vårt. Dette 
støtter vi fullt ut, og ønsker alle som kunne tenke seg å ta kontakt 
velkommen. 

Når denne utgaven går til trykk, vil den nye høyskoleutdannelsen i 
Sosialpedagogikk allerede ha begynt på Rudolf Steiner Høyskolen i 
Oslo. Dette gir vårt yrke et stort løft, noe vi er veldig begeistret for, og 
som mange mennesker har arbeidet hardt over lengre tid for å oppnå. 
For to år siden lanserte Landsbyliv et fagbilag for å støtte denne uvik-
lingen, og for å skape et forum hvor de som arbeider innenfor yrket 
kan utveksle erfaringer og kunnskap. Målet var å gjøre oss mer synlige 
i det bredere omsorgsmiljøet i Norge. I denne utgaven har vi ikke klart 
å lage et fagbilag. Skal fagbilaget få den kvaliteten vi ønsker i fremtiden, 
trenger vi hjelp. Vi tar gjerne i mot forslag til hvordan dette kan gjøres. 

Høsten står for døren, og det er også tiden for å utarbeide budsjetter til 
det kommende året. Dette gjør vi også for Landsbyliv i samarbeid med 
Sosialterapeutisk Forbund. Vi er et relativt lite miljø i Norge, og det 
krever en stor økonomisk innsats for å holde kvaliteten på Landsbyliv. 
Vi trenger sterk økning av abonnenter og økonomisk støtte for å fort-
sette utgivelse av Landsbyliv. 

Redaksjonen ønsker alle en god høst! 

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

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

De holdninger og synspunkter som er trykket 
i artikler i Landsbyliv er uttrykk for for-
fatternes egne tanker og holdninger og ikke 
nødvendigvis redaksjonens synspunkter.
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naken uten filter.
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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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Etter innsjekkingen kunne vi gjøre hva vi ville, og flere 
var på toppbaren i 9 etasje. 

Neste morgen skiftet vi til uniformer etter frokost og dro 
ned til Oslo sentrum. Austjord Musikkorps marsjerte 
langs Karl Johan, det var en kjempestor opplevelse. 
Etterpå spilte vi på paviljongen ved Nasjonalteateret, og 
mange kom for å høre på oss. Vi hadde lunsj med alle 
korpsene og deres ledsagere. Senere dro vi tilbake til 
hotellet og skiftet til vanlige klær. 

Senere spilte Thorshovs musikkorps for oss gjeste-
korpsene. De har nemlig fylt 40 år, like gammel som 
undertegnende selv. Så begynte festen med god mat 
og drikke, underholdning og taler, og dans til levende 
musikk. 

Neste morgen pakket vi og ryddet rommene, så til Oslo 
Spektrum for å se på militær tattoo, det var en kjempefin 
opplevelse. Da det var ferdig dro vi hjem til Hønefoss, en 
vellykket korpshelg. 

Korpsfestival i Oslo 

Fra venstre: Wenche Monsen, Alexander Nyquist og 
Hanne Kveli.

Tekst: Hanne Kveli. Foto: Hanne Kveli privat.

Vi var 7 stykker som dro til Oslo den 11. til 13. mai i år. 
Vi plukket opp flere korpsmedlemmer med ledsagere på 
veien, og fikk kveldsmat på hotellet da vi kom frem. Vi 
traff der flere andre korps, både norske og fra utlandet.

Mange og mangt kunne 
nevnes her om hvor 
Eleonore har gitt sin 
omsorg og skapt en 
hyggelig hverdag med 
humor. Det var alltid en 
glede å besøke Eleonore i 
det hjemmet hun hadde 
skapt, der hun tok seg av 
noen som trengte hjelp. 
Der var det så mye origi-
nalitet, så mye humor og 
sans for det vakre.   

Eleonore flyttet for noen år siden tilbake til Berlin, 
tilbake til sin hjemby. Der lever hun nå som pensjonist, 
tilbake i Mellomeuropas klima og liv, med et rikt tilbud 
av kunst og kultur. 

Eleonore feirer sin 70-årsdag 2. November i år. Vi gamle 
venner her i Norge ønsker henne lykke til med dagen.  
Og lykke til videre med pensjonisttilværelsen i Berlin 
med mange gode år til.

Eleonore Kralapp 70 år
Tekst: Simone Wantz. Foto: Nils Langeland.

Eleonore Kralapp var medarbeider på Vidaråsen  i 
mange år. Hun pleiet livet i landsby med stor kunnskap, 
kreativitet og omsorg for mennesker, for verksteder der 
hun var virksom og for steder der hun bodde.  Med 
hennes humor oppsto ofte veldig morsomme situasjoner 
der en god latter gjorde godt og kunne hjelpe til å over-
komme vanskelige situasjoner.

Det sikkert mange husker, var hennes omsorg for enkelte 
personer da de ble eldre.  Hun tok seg av flere landsby-
boere og medarbeidere i deres senere eller siste livstid: 
Eleonore bodde sammen med eurytmisten Irmgard 
Lazarus på Wefringshus og ga henne pleie og omsorg 
til det siste. Hun bodde også sammen med Johannes 
Jensen på Egediushus.  Eleonore tok seg av Nina Oiens, 
og bodde sammen med Margit Engel før hun flyttet til 
Tyskland. Der bodde også Erika Opitz og fikk støtte av 
Eleonore i sine siste år.  I sin siste tid på Vidaråsen var 
hun enda til stor hjelp på Ita Wegmanhus, der hun tok 
seg av vaskekjelleren og bidro med mye sosialt for 
mennesker i huset. 

Eleonore  Kralapp

hva skjer?
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pedagogiske Rudolf Steinerskolen i Oslo, før hun flytte 
til Solborg.   Dorothy skrev kort før hun døde i 2006 at 
Iselin lærte henne den vesentligste erfaring om livets 
reelle verdier.

Vi har kjent Iselin i 40 år, siden 1972 da hun var 10 år 
gammel og elev ved Hestafivel helsepedagogiske skole. 
Der var hun i skolegruppen. Vi vet hvor mye hun følger 
med i det som skjer rundt seg. Kommer man nær til 
Iselin kan man av og til høre hvordan hun formulerer 
seg om begivenheter rundt seg, med innsikt og 
innlevelse. 

En ny tid har 
begynt for Iselin. 
Hun har flyttet 
fraSolborg etter 
mange år der, og 
bor nå på Hov 
Gård i Hønefoss. 

Vi gratulerer 
Iselin med fylte 
50 år og ønsker 
henne det aller 
beste i årene 
som kommer! 

Iselin 3 år, 
medarbeiderbarn 
i Camphill, 
Skottland.

Tekst: Hanne Kveli

Iselin ble 50 den 18. mai. Dette feiret hun på Solborg 
sammen med Solborggjengen, og søstra hennes med 
familie. Festen foregikk i Olavsalen med god mat og 
drikke. Etterpå var det kaffe og kaker. Hun fikk mye fint, 
blant annet øredobber, potteplanter og blomster.

Iselin Søndervik 50 år
Tekst: Gerd Eva 
Baum Thoresen og 
John Baum. Foto: 
Andrea Søndervik

I 1957 seilte en norsk 
sjømann i det fjerne 
Østen. En engelsk 
jente fikk skyss hjem til 
Europa på samme båt. 
Vel hjemme fortalte 
hun sin beste venninne 

om sjømannen og sa at hun burde lære den mannen 
å kjenne. Venninnen tok henne på ordet og besøkte 
sjømannen i Norge kort tid etter, og de giftet seg noen 
måneder senere. 

Alf Søndervik var ingen vanlig sjømann. Han reiste 
til sjøs for å lære verden å kjenne. Dorothy Burns var 
lærer av yrke og hadde vært i brannvesenet i England 
under krigen. De giftet seg noen dager før jul i 1957. 
Og snart meldte Andrea sin ankomst. Mon tro om ikke 
Andrea hadde ordnet det slik at foreldrene møttes og 
giftet seg, så hun kunne fødes i Haugesund 22. sep-
tember 1958. Nå ble Alf på land, tok handelsskolen og 
drev kolonialbutikk i Haugesund. Men han var ikke en 
vanlig forretningsmann. Ingen øl hadde han i butikken, 
men naturkost. Han opprettet kontakt til biodynamiske 
gårder og solgte deres grønnsaker. Dorothy var 
musikalsk og spilte bratsj og var den første kvinne 
i Haugesund byorkester. 

Familiens andre barn, Iselin, ble født 18. mai 1962. Da 
det viste seg at Iselin hadde det lille ekstra, det som gjør 
en person med Downs syndrom så varm og mennesklig, 
begynte de å søke etter muligheter for å hjelpe henne. 
Og deres søken forandret livet deres. Det trenges en 
indre kraft for å møte en ny livssituasjon og å forandre 
livet sitt så radikalt som Alf og Dorothy gjorde. 

Familien reiste til Camphill i Skottland og bodde der 
fra 1964-66, fra Iselin var to til hun ble fire. Etter at Alf 
hadde tatt en helsepedagogisk utdanning, og etter en 
kortere tid i Haugesund, bosatte familien seg i Oslo. Alf 
arbeidet mange år med barn og ungdommer. Godt opp i 
femtiårene begynte han å studere ved siden av arbeidet, 
og hans hovedfag i kriminologi ble skrevet ved avslut-
ningen av hans liv. Alf døde i 1988. Gjennom Iselin fant 
foreldrene sine livsoppgaver. I mange år var Dorothy til 
stede for Iselin: I tiden hun gikk på Hestafivel helsepeda-
gogiske skole, Holmenkollen dagsenter og den Helse-

Iselins 50 
årsdag! 

Iselin på Tenerife, januar 2012
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Tekst: Geir Legreid. Foto: Borgny Berglund.

For 5. år på rappen arrangerte Helgeseter sine egne 
festspill i slutten av mai. Arrangementet er etter hvert 
blitt en tradisjon og ambisjonene vokser stadig. Som 
tidligere inneholdt programmet en bredde av konserter 
og skuespill, samt en kunstutstilling, og et veldig godt 
besøkt sommermarked. I år skinte maisolen oversta-
dig på oss, liksom for å krone vårt lille jubileum med 
et veldig fint vær. Det ble noen gode dager hvor vi fikk 
løftet oss i en fest av folketoner fra noen av landets beste 
musikere, teater som slo latterdøren på vidt gap, og tid til 
ettertanke vandrende blant maleriene til vår Setersprell-
utstiller (Kristin Aase).

Setersprell 2012

Fra konserten

Tekst: Rigmor Skålholt 

Landsbyliv beklager å ha feilinformert leserne i siste 
nummer om ratifisering av FN-konvensjonen. Det som 
sto under overskriften Endelig er først endelig i 2013.
Flere våkne lesere har meldt fra. 

I bladet SELVSAGT som utgis av organisasjonen Uloba 
leser vi at det er en svekket konvensjon som legges fram 
til ratifisering av Stortinget i 2013. «Regjeringen reser-
verer seg mot å sikre funksjonshemmede avgjørende

Likevel ikke ratifisering
rettigheter». SELVSAGT skriver at regjeringen tar flere 
forbehold. Bl.a. tas det forbehold til artikkel 19 i kon-
vensjonen som handler om retten til å velge bosted og 
boform. Her framhever regjeringen kommunenes rett til 
å vurdere hva som er best for den enkelte.

Nå blir det viktig at alle organisasjonene som arbeider 
med rettighetene for mennesker med nedsatt  funksjons-
evne samarbeider om å sikre FN-konvensjonens gode 
formål.

Tekst: Solborg skrivegruppe 

Hjemmesiden til Solborg Camphill Landsby er blitt opp-
datert og fornyet, med flere fine innlegg og mye aktuell 
informasjon. Skrivegruppen på Solborg, Hanne Kveli, 
Nina Brun og Nils Erik Bondeson, har bidratt mye tekst, 
både om seg selv og om Solborg. Det er også lagt ut en 
rekke artikler de har skrevet for Landsbyliv over de siste 
tre år. 

Vi anbefaler alle å se på hjemmesiden og bli litt kjent 
med de som bor på Solborg.

Resirkulert journalistikk

http://solborg.camphill.no/landsbyliv-artikler/ 
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Fra Ljabruskolens begynnelse
og de var nær ved å gi opp, da Wenche Vaagland, som 
på den tiden arbeidet i utlandet, dukket opp på et møte 
i Inkognito terrasse. Hun mente at økonomiske og 
praktiske utfordringer ikke kunne stoppe en slik idé, og 
stemningen snudde. Gjennom støtten fra flere fikk John 
og Olaug mot til å begynne. Kirsten Thomassen stilte 
med sitt pågangsmot som medhjelper i skolens første 
måneder. Selv var jeg helsepedagog og lærer ved Steiner-
skolen i Vestfold og reiste regelmessig inn til skolen som 
rådgiver.

I Inkognito terrasse 9 holdt, foruten Kristensamfunnet, 
Solrosen steinerbarnehage til. Kristensamfunnet ga den 
lille skolen husrom, helt vederlagsfritt i 2 år. Presten 
Sven Åke Lorentsson bodde i huset og hjalp til å innrette 
den praktiske siden av tilværelsen. Lærerne opplevde 
skoleinitiativet å være omhyllet og beskyttet som et lite 
barn, og kunne derved forsøke seg på begynnelsen til 
skolen. 

Adkomst til kjelleren i Inkognito terrasse 9 var enten 
opp en bratt sti fra Oscarsgate, eller fra Inkognito 
Terrasse på forsiden av huset. Inngangen til kjelleren var 
bak huset og ned noen trappetrinn. Arkitekt Jan Arve 
Andersen tegnet baksiden av huset den gang han holdt 
på som arkitekt for Kristensamfunnets kirke, som ble 
bygget i 1989-90 der trærne står på tegningen.

Christina var den yngste eleven. Hun hadde vært i 
Solrosen steinerbarnehage som integrert skoleelev i to 
år, mens foreldrene, Eva og Petter Skrikerud, ventet på et 
tilbud til henne. Davids foreldre, Ernst Magne og Grizel
Blair Johansen, hadde ivret for en steinerskole for sin 
metodene fra Steinerpedagogikken kunne være med på 
å lære hennes datter å lese, og satte alt inn for et tilbud 
for henne. Hun kom i kontakt med Olaug og John. Iselin 
Søndervik kom først senere, da hun allerede var 22 år, 
men foreldrene, Alf og Dorothy Søndervik, var med fra 
skolens begynnelse.  

Christina, Anne Hilde, David og Ida var de første 
elevene som meldte seg. Det var Christinas aller første 
skoledag, de andre hadde gått på skole andre steder. Det 
var både grunnskolebarn og ungdommer, så tidligere 
erfaringer som både John og Olaug hadde, og lære-
planen med praktisk tilrettelegging for ungdommer fra 
Camphill-skolen Sylvia-koti i Finland, kom til nytte fra 
første stund. 

Skolen ville legge vekt på feiring av høytider og felles-
skapet med sang og skuespill. Det fortelles at på karneval 
bestemte David seg for å kle seg ut som Olaug! Ja mye

Tekst: Gerd Eva Baum Thoresen

Når et barn blir født er det ikke bare foreldrene som 
ønsker seg et barn. Det er også individet selv som ønsker 
å komme til verden. Slik var det også ved begynnelsen av 
Ljabruskolen. Flere måtte komme sammen for at tanke, 
ønske, idé kunne bli til virkelighet.

I nydelig solskinn i slutten av mai var det innvielses-
festen for Ljabruskolen, tidligere Helsepedagogisk 
Rudolf Steinerskolen i Oslo. 2. byggetrinn var da ferdig-
stilt med sal, kjøkken og spisested i 1. etasje. Tankene 
går tilbake til den spede begynnelse 24. august 1984 i 
Kristensamfunnets kjellerlokaler i Inkognito terrasse 
9 i Oslo. Lokalene var den gang pusset opp og brukt til 
sosiale sammenkomster for menigheten, og ble også 
utleid til velforeningen i nærmiljøet. De besto av ett stort 
rom og et kjøkken, samt et mindre rom ved siden av og 
et kjellerrom som kunne brukes til sløyd.

Hvordan var egentlig begynnelsen? Gjennom samtaler 
med lærere, foreldre og støttespillere fra den tiden for 28 
år siden har et nyansert bilde dannet seg.

Flere ønsket en Steinerskole for sine barn med spesielle 
behov. Denne tanken fikk gjenklang hos lærerne Olaug 
Hagerup og John Tallo. Olaug ønsket å arbeide med 
avlastning og med eldre barn, da dette var hennes 
erfaringsfelt, mens John Tallo ønsket seg en skole. Sølvi 
Sørum var også med i initiativkretsen til skolen. Hun 
arbeidet den gang på en steinerskole, og hadde også 
erfaring fra tidligere med barn med spesielle behov. Inn-
ledende møter ble holdt, men oppgaven synes uløselig 

Første dag på den Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole 
i Oslo, fredag 24. august 1984, i kjelleren i Kristensam-
funnet, Inkognito terrasse 9. Foto: Eva Skrikerud.
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Tekst: Nils Erik Bondeson. Foto: Wenche Vaagland.

Nils Erik Bondeson, Heidi Henriksen og Alexander 
Nyquist tok to års videregående skoleutdannelse på 
helsepedagogisk skole i Oslo mellom 2004 og 2006, 
mens de bodde på Solborg. Christina Skrikerud var elev 
på skolen før hun kom til Solborg som beboer. Red.  

Olea Rostadmo hilste velkommen. Per Engebretsen viste 
oss rundt, det var koldtbord med mye god mat. Jeg traff 
Susan og Andrew som tidligere har 
bodd på Solborg i Moe Hus. Olaug 
Hagerup var med og startet helse-
pedagogisk skole for snart 30 år 
siden. I dag ser skolen fantastisk ut.  

Det var eurytmi, dans og kor til un-
derholdningen. Det var mange som 
holdt taler, skolen fikk mange gaver, 
deriblant et japansk kirsebærtre. 

Det var pyntet veldig fint og vakkert. 
Skolen ligger på Nordstrand ved 
Ljabru, Oslos ordfører Fabian Stang 
hadde vært her dagen før. 

Åpningsfest på Ljabruskolen
Det jeg husker fra helsepedagogisk skole er først og 
fremst den fine sammenkomsten, og det at Heidi sa 
at jeg lo mye. Vi hadde det fint sammen. Jeg gikk på 
helse- og sosiallinje og lærte om helse og å jobbe med 
mennesker. Årsoppgaven min var om Cole Porter. Olea 
Rostadmo og Kristoffer Bøhn var noen fine lærere. Vi 
hadde også hjemmeundervisning på Solborg. Jeg reiste 
til Oslo med buss, og vi hadde skoletur til skogbruks-
museet på Elverum.  Vi hadde en helg hjemme hos Olea 
i Oslo sammen med de andre elevene på skolen.

moro var det alt fra den første tiden. En indre verdighet 
og respekt for hverandre var pilarer som skolen kunne 
bygges videre på.

De første årene fikk ikke skolen økonomisk støtte. John 
Tallo måtte arbeide som nattevakt på en barneverns-
institusjon ved siden av. Foreldrene ga månedlig bidrag 
og lån. Noe støtte kom fra andre steder, bl.a. fra Steiner-
skolen i Vestfold. Det var mye arbeid som skulle til for 
at skolen skulle få godkjenning. Læreplanen for Steiner-
skolen tilpasset for elever med spesielle behov som vi 
fikk fra Camphill-skolen Sylvia-koti i Finland, ble lagt 
ved. Her var det også en omfattende plan for arbeid med 
ungdom. Ideen for skolen var å bruke den samme lære-
planen som andre steinerskoler, men i tilpasset form. 
Skolen fikk først offentlig godkjenning og støtte i 1986. 
   
Barna brakte lærere og foreldre sammen slik at de fikk 
en skole. Ønsket og tanken om et initiativ i Oslo ble til 
virkelighet. Slik ble den første spiren til skolen født, en

Inkognito terrasse 9, sett fra Oscarsgate. Tegning: 
Jan Arve Andersen. (Fra Kristensamfunnets arkiv)

begynnelse som hadde utviklingskraft i seg, som har 
vokst og utviklet seg de siste 28 år og som vi kjenner 
som Ljabruskolen i dag.
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Minneord om 
Rønnaug Bjørnsgaard  
Tekst: Liv Kjærnes 
Foto: Granly arkiv

Man møter så mange lærere i livet. 
På skolen er det den omsorgsfulle og den strenge lær-
eren, den morsomme og den kunnskapsrike. Etter hvert 
går det opp for oss at vi har så mange flere lærere.

I livets skole er hvert menneskemøte en undervisnings-
time, og vi er alle hverandres lærere. Noen er tilbake-
trukne og venter på at vi skal spørre hva de har å lære 
oss. Men noen går rett på.

Rønnaug Bjørnsgaard var et slikt menneske. Hun krevet 
av sine medmennesker. Hun krevet noe helt grunn-
leggende, nemlig respekt og verdighet. Hvis de hun 
møtte ikke viste henne disse egenskapene verdiget hun 
dem ikke et blikk. De som skulle forholde seg til henne 
måtte være helt tilstede, se henne her og nå. Da åpnet 
hun seg og viste seg, et varmt, interessert og våkent 
menneske.

Rønnaug ble født 28.10.38 i Drammen. Der var allerede 
to eldre brødre. To år senere døde hennes far under en 
av de første trefningene under krigen. Moren ble alene 
med tre barn, og flyttet hjem til familien sin på 
Lillehammer. Hun hadde det nok strevsomt; 
Rønnaug, som hadde Downs Syndrom, krevet sitt.

Samtidig med at Rønnaug ble født startet Solveig Nagel 
sitt hjem for utviklingshemmede barn på Toten, det som 
i dag er blitt til Granly Stiftelse. Dette fant Rønnaugs 
mor frem til, og Rønnaug flyttet dit i 1943. Der hadde 
Solveig Nagel samlet mange barn fra hele sør- Norge, 
mange med Downs Syndrom. Barna hos Solveig fikk 
mulighet til å lære på en helt annen måte enn det som 
var vanlig, både i det norske samfunnet og i nazistenes 
øyne. 

Rønnaug lærte å lese, og hun lærte etter hvert å spille på 
mange instrumenter. Hun lærte høflighet og bordma-
nerer som bar henne i sosiale sammenhenger livet ut. 
Hun lærte å veve og laget de fineste sjal.

Solveig Nagel flyttet tidlig på 50- tallet til det som nå 
er Granly med barna. Der fikk Rønnaug oppleve å bo 
med mange dyr og stor grønnsakshage. Alle var med i 
gårdsdriften. Det ble etter hvert mange verksteder hvor 
Rønnaug gjennom årene også var innom.

I dette arbeidet var Rønnaug en svært samvittighetsfull 
person. Alle oppgaver skulle gjøres, ingen unnaslunt-
ring. Hun kunne nok passe på andre også. Hele tiden 
hadde hun en sterk våkenhet og en slående replikk for 
det som skjedde rundt henne. Latter og glimt i øyet var 
aldri langt unna. Og hun hadde en stor omsorg for de 
som trengte det i det daglige.

Rønnaug var et musikalsk menneske. Hun lærte etter 
hvert å spille både piano, trekkspill, munnspill og lyre. 
Hun var aktiv i Granlys orkester i alle år. Enhver som 
hadde bursdag, og det holdt hun orden på, ble møtt av 
Rønnaug som spilte bursdagssang på munnspill. Hun 
var også aktivt med i folkedansgruppe og teateroppset-
ninger i alle år.

Bildet vi sitter igjen med av henne er en liten, sirlig, aktiv 
dame, vakkert kledd, gjerne i rødt, med små, slanke 
hender med perlemorsnegler.

Rønnaug brakte også familien med seg til Granly. Hun 
var og forble en Lillehammerdame, og fulgte med på 
alt som skjedde i familien. Der fikk også de som hadde 
bursdag en telefon fra henne hvor hun spilte bursdags-
sangen. Moren var med i Granlys styre, og etter henne 
overtok Rønnaugs bror Tore. De var viktige i to store 
kriser på Granly. Moren var med den gang Solveig Nagel 
forlot Granly. Tore var med i prosessen rundt HVPU- 
reformen tidlig på 90- tallet, hvor Granly nesten ble 
nedlagt.

Familien hadde stor omsorg for Rønnaug, men også for 
Granly. De var alltid aktivt med ved de store sammen-
komstene på Granly. I veldig mange år var hele Granly 
invitert til Lillehammer på 17. mai, hvor de så på toget 
og hadde fest, med Rønnaugs familie som vertskap.

Rønnaug ble etter hvert en gammel dame. Kroppen ga 
henne mye besvær, og hun trengte mer hjelp. I 2003 
flyttet hun til Solveig Nagel Hus på Granly, som da var 
helt nytt. Der fikk hun selskap av mennesker hun hadde 
stått nær hele livet og som var i samme situasjon som 
henne. Det ble et sterkt fellesskap. Reumatisme gjorde 
at hun ikke lenger kunne spille sine instrumenter, bare 
munnspillet brukte hun nesten til det siste. Men 
Rønnaug hadde mange gode venner som kom og spilte 
for henne, både piano, gitar, fløyte og lyre. Huset ble fylt 
med musikk. Og når noen sang ” Blåmann, Blåmann, 
bukken min” var alt som det skulle.
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beid mellom medarbeidere og landsbyboere. Vi skrev og 
tegnet på store ark. Så var det lunsjpause. 

Etter maten så vi en ekte levende sel som svømte i havet! 
Det var en kjempestor opplevelse. 

Så begynte møtet igjen, og vi som hadde delt oss i 
smågrupper før pausen hadde et innlegg hver fra for
skjellige temaer. Vi pratet for det meste om Framskolens 
fremtid, og alle fikk si sin egen mening. Så sang vi igjen 
med Dag, vi skulle være med å synge til skuespillet de 
hadde satt opp. Kl 18:00 fikk vi overvære skuespillet, og 
vi var med på sangen. Etterpå var det grillfest med god 
mat, og vi hadde mange forskjellige leker. 

Søndag var det offerhandling i Ionabygget, så var det 
frokost, og etter det minnestund i kapellet. Vi mintes de 

som hadde gått bort de siste årene. 

Så gikk vi til Ionabygget og fortsatte 
med møtet. Først var det sang, så 
snakket vi om fremtiden for Fram-
skolen. Det var mange fine forslag. Så 
snakket Geir Legreid om Landsbyliv, 
det var veldig interessant. Så var det 
valg i hovedstyre. 

Etterpå var det middag i landhand-
leriet, så dro alle hjem til hjemstedene 
sine. Solborggjengen kom hjem etter 
midnatt. 

Dette var et interessant Repre-
sentantskapsmøte. Neste gang er 
møtet på Vidaråsen i november.

Venstre: Kaspar Hauser i fengselet, 
fra spillet.

Representantskapsmøte 
på Vallersund Gård 
Tekst: Hanne Kveli. Foto: Nils Langeland.

Vi var 7 stykker fra Solborg som dro til Vallersund Gård 
den 1. juni kl. 6:30 om morgenen. Vi kom dit kl. 18:15, 
og fikk mat; suppe og brød. 

Møtet begynte kl. 20 00. Hanna Schmeding ønsket oss 
velkommen, så snakket Svein Berglund om hvilke tema 
vi skulle ta opp, denne gangen Framskolen på Valler-
sund.  Så sang vi litt med Dag Balavoine. Etterpå var det 
ekstra mat for de som kom litt sent, og vi ble innlosjert 
på forskjellige steder. Noen overnattet hos Hanna og 
Peter, noen i gjestehuset, og andre i hus i nærheten. 

Lørdag fikk vi frokost i landhandleriet, så startet møtet 
med sang. Vi ble delt i mindre grupper, noen snakket 
om kommunikasjon, andre om arbeid, skole og samar-

Rønnaug måtte etter hvert, om enn ikke helt av egen 
vilje, sitte i rullestol. Likevel kunne hun være med på 
vevstuen. Pensjonsalder er et høyst flytende begrep på 
Granly. Hun laget flotte tegninger som hun fikk hjelp 
til å overføre til tekstiltrykk. Hun leste avisen hver dag, 
familiesiden var det viktigste.

Rønnaug, det store lille mennesket, med den våkne 
interessen for dem hun møtte, med verdighet og respekt, 
ble en svært gammel dame. Hun døde 15. juni 2012, 
73 år gammel, hjemme på Solveigs hus.
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Tekst: Kirsti Hills-Johnes
Foto: Jan Bang 

Mikkelsmess har vært en 
merkedag i Norge i mange 
hundre år. I dag er det svært få 
som forbinder noe som helst med
denne dagen (29. september). 

Den som er interessert i å få et for-
hold til Mikkelsmess kan for det første 
lese i Johannes Åpenbaring kapittel 12 (bakerst i det Nye 
Testamentet). Der males et mektig bilde av en kvinne 
som skal føde et barn, en stor ildrød drage som vil sluke 
barnet når det blir født. Det blir en mektig kamp i him-
melen og MIKAEL og hans engler kaster dragen og dens 
engler ned på jorden og redder barnet og kvinnen. Dette 
er en fantastisk dramatisk fortelling som bør leses i sin 
store detaljrikdom.

Her er det rom for mange spørsmål: Hvem eller hva er 
Kvinnen et bilde på? Hvem eller hva er Barnet hun skal 
føde? Hvor eller hva er himmelen? Hvorfor vil dragen 
drepe barnet? Hva ellers er Dragen et bilde på? Hvem 
eller hva er Mikael?

For det andre:
Her til lands har vi Draumkvadet som har levet i 
sangtradisjonen og inspirert menneskene i mange 
hundre år. Her kan vi finne en ny side ved Mikael. Han 
kommer ridende på en hvit hest, ved siden av Kristus. 

Alle som angrer på sine synder skjelver for dommen. 
Da står det: 

Det var sankte såle-Mikkjel
han vog i skåle-vikt;
så vog han alle synde-såline
bort til Jesum Krist
I brokksvaline 
der sko domen stande.

Mikael avveier, betenker, vurderer, men han dømmer 
ikke. Bare Kristus kan dømme. Er ikke dette et viktig 
motiv i vår tid? Hvordan møter jeg andre mennesker, er 
jeg åpen og avveiende eller hever jeg meg opp i 
dommersetet? 

For det tredje:
Vi har alle navn. Alle navn betyr noe. F.eks. den gode, 
den vakre, den som er glad i hester osv. Hva betyr 
Mikael? Dette navnet er et spørsmål og spørsmålet er: 
Hvem er som gud?
Hva vi enn kaller gud; Allah, Jehova, Brahma, Skaper-
kraft, Kjærlighet; Er det da ikke viktig å lete etter dette i 
andre mennesker, i dyr og planter og alt det skapte? Når 
vi sier Mikael så sier vi: Hvem er som Gud? Om vi vet 
det eller ikke. Om vi sier eller tenker det bevisst, ville 
ikke det gjøre en forskjell?

Og for det fjerde:
Rudolf Steiner har skrevet 52 vers som beskriver 
sjelestemninger i årsløpet. Vers 26 har overskriften:

Mikkelsmess-stemning

Natur din moderlige væren
jeg bærer den i mitt viljesvesen;
og min viljes ildkraft,
den stålsetter mine åndslengsler
slik at de frembringer selvfølelse
som kan bære meg i meg.

Her igjen er det mange spørsmål 
som kan stilles: Er mitt viljesvesen 
som en slags mor? Når jeg brenner 
for noe, uttrykker da min vilje ild-
kraft? Hva er mine åndslengsler? 
Hvem er JEG og hvem er MEG? 
(f. eks. når jeg sier: JEG går og 
legger meg) eller som i verset: som 
kan bære meg i meg. 

Mikkelsmess

Kirsti Hills-Johns
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Mikkelsmess på Solborg 2011 
Tekst: Hanne Kveli. Foto: Jan Bang.

Den 29. september var det Mikkelsmess. Det betyr at vi 
feirer at St. Michael slåss med dragen og vant. Dtet er et 
mikkelsmesspill som er laget av Karl König. Dette spill-
et består av: Vokteren, prinsen, ridderen, mennesket, 
moderen, jomfruen, folket til høyre og folket til venstre. 
Det handler om å åpne porten som vokteren passer på. 
Prinsen og ridderen sier løsenord men kommer ikke 

utfra ytre press ELLER om jeg gjør det fordi JEG VIL. 
Dette er den store utfordringen. 

Til slutt tar jeg Henrik Ibsen til hjelp og siterer:
”Det er viljen som det gjelder, viljen frigjør eller feller.”

Med ønsker om en berikende Mikkelsmess-tid.

Mikkelsmess kan bli en fest tid der vi setter slike 
spørsmål i sentrum. Der kan vi begynne. Spørsmål gir 
liv til tenkningen. Da kan vi finne veien videre, inn i 
menneskets usynlige vesen, inn i ”stjerneregnet” i 
Leonidene om høsten, inn i overgangen fra sommer til 
høst i naturen osv.

Viljen står helt sentralt i denne høytiden. Det er opp til 
oss hva vi gjør. Om jeg gjør noe av plikt eller tvang eller

inn. Mennesket klarer å åpne porten til slutt, fordi han sa 
det riktige løsenordet. 

Det har noe med dragen å gjøre. Dette er et spill som 
spilles i Camphill i Norge. Undertegnende var med i 
spillet som en av folket på høyre side.

Klarer de å gå i blinde? Fra mot-prøvene på 
Solborg 2005
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Tekst: Thomas Weihs. Oversettelse: Jan Bang

Feiring av høytider er veldig viktig i fellesskapslivet og 
kan være en sann og vesentlig hjelp. Det er viktig å forstå 
at dette ikke alltid kommer av seg selv og at det ikke kan 
bli fullført hvis det er sett på som bare selvrealisering. 
Det kan bli rammeverket for en individuell selvrealiser-
ing, men da er det et stort gjennombrudd og en stor 
kunst. 

Feiring av høytider har også en annen betydning ved 
siden av våre barns behov og verdien for fellesskaps-
dannelse. Det har verdi for vår holdning til historien, til 
utviklingen av vår tid. Vi tror at retninger i menneskeut-
viklingen i dag har behov for at folk feirer høytider med 
bevissthet. 

Historien går gjennom trinn. De siste hundreårene har 
vi vært i en stor teknisk utviklingsprosess, og like før 
det var det et trinn hvor ingen var interessert i årsaker 
eller fakta, bare i verdier og meninger; alkymistenes, 
filosofenes og helgenes tid. Før middelalderen, i Rom og 
Bysantium, var folk derimot mer interessert i politikk 
og fakta og årsaker, med all den tilsvarende tekniske 
utvikling. Å interessere seg for verdier og mening i en 
tid som er ensidig orientert mot årsaker og fakta kan bli 
en tjeneste, en som kan utføres positivt – ikke gjennom 
kritikk, men ved å feire årstidshøytider, særlig Mikkels-
messfeiringen. 

Hvordan feirer vi Mikkelsmess? Det er så lett å feire jul 
hvis det er mange barn tilstede. Det finnes en rikdom 
av tradisjoner og skikk og bruk, en god del litteratur og 
flere hundre år med kreativt aktivitet som vi kan ta fra. 

Påskefeiringen er også rik på tradisjoner. Men hvordan 
er det med Mikkelsmess? 

Mikkelsmess er en høstfeiring som står i polaritet til 
vårfeiringen. Ved å sette kvalitetene av vår og høst foran 
sitt indre øye, kan man med en gang se polariteten 
mellom vekst og utvikling om våren, forfall og død om 
høsten. Og mellom vår og høst finnes det to overganger, 
sommer- og vinter-overgangen. Der er en slags ryt-
misk veksling mellom det som forener vår verden, som 
blander jord, vann, luft og varme til den åpenbarte vekst 
om sommeren, og høsten som separerer dette til de fire 
elementer, jorden trekker seg sammen, vann konden-
serer, luften klarner og varmen forsvinner, og alt går inn 
i en fullstendig separasjon om vinteren. 

En virkelig forståelse av og tilnærming til den mikaelske 
betydning av denne nye kristne høsthøytiden er for-
bundet med vår opplevelse av Kristi død og oppstand-
else. Vi vet ikke enda hvordan vi skal feire dette. Vi har 
hatt mange hundre års erfaring med jul, og enda lengre 
med påske, som er eldre. Vi vil trenge tid, og anstrengel-
ser gang på gang for å lære å feire Mikkelsmess. 

I september 1924, når Rudolf Steiner allerede var nokså 
syk, tok han mot slutten av sitt siste foredrag opp dette 
temaet på en intens måte, og sa at hvis folk kunne beg-
ynne å feire mikaelske høsthøytider, kunne disse bli en 
kilde til ny helbredelse for utviklingen av vår tid. 

Utdrag fra en artikkel som først sto i The Cresset, 
Mikkelsmess 1970, trykket i Camphill Correspon-
dence september/oktober 2011. Red. 

Refleksjoner om Mikkelsmess 

Møte med en blind

Dikt: Inger Hjelpestein 

Du så mere enn oss
og dine hender berørte
du var bundet fast
men mere fri enn mange.

Du møtte livet
åpen for alt som var rundt deg
og med ekte glede
tok du i mot.
 
Gjennom vårt møte
viste du meg din styrke
og ditt åpne ansikt
ga næring til mitt eget mot.
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lige egne. Allerede innenfor den tempererte sonen 
leverdet tallrike av dem, men i vendekretslandene utgjør 
de hovedbestanddelen av fuglebefolkningen som holder 
til i sumper og vann. Noen arter synes å fortrekke sjøen, 
andre elver, andre igjen sumper; noen elsker friere steder 
og andre skogtykninger, i det hele tatt skog (Brehms 
Tierleben. a.a.O). 

Også Ibisene (egypternes hellige Ibis (Sikleren), 
skjestorken, Øst-Afrikas Hadada ibis tilhører disse) de 
lever i alle sydlige deler av jorden. Nordover er de å finne 
opptil sumpområdene ved Donau, men fremfor alt i 
Afrika, Syd-Amerika og i samtlige Syd-Asiatiske egner 
og i Australia. Også Skyggefuglen lever i Afrika, inklu-
dert Madagaskar, fjernere i Syd-Arabia.

Disse tre vadefugl-familiene har sin største befolk-
ningstetthet i jordens mer tropiske og subtropiske belter. 
De unngår Norden og kulda. Deres leveområde er i 
overgangsområdene mellom jord og vann. Der hvor 
vannet blir grunt, der sumper og myrer danner seg og 
det jordiske og det flytende elementet møtes. Der går 
foten til vadefuglen og nebbet trenger inn i det organ-
iske som finnes der innen rekkevidde. Dette er så å si en 
etasje dypere enn andefuglene når, for disse rekker bare i 
grenselandet mellom luft og vann.

Vadefuglen trenger bare inn med nebb og fot der hvor 
jord og vann møtes. I sitt øvrige liv holder den til utenfor 
dette feltet og er da forbundet kun med luften. Ja, til 
redebyggingen forlater den dette feltet fullstendig og 
hever seg opp i trekronene, for å vente ungene sine og 
pleie dem der. På tross av at den går dypt ned, lever den 
høyt oppe og unngår å forene seg med jorden. Den tar til 
seg næring fra jorden, men forlater den; den trår på den 
med sine føtter, men forstyrrer den ikke.

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

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

Det unge kullet er alltid 
redesittere. Fullstendig 
hjelpeløse ligger de der 
de første ukene; de må bli 
matet og stelt av foreldrene 
og trenger også foreldrenes 
beskyttelse mot kulde og 
hete. Vi er Horst Siewert 
takk skyldig for de meget detaljerte iakttagelsene av de 
hekkende svarte og hvite storkene, slik at vi kan kjenne 
disse hendelsesforløpene inn i alle detaljer (Horst 
Siewert: Störche. Erlebnisse mit dem weissen und 
schwarzen Storch. Gütersloh 1955). I hans bok blir det 
beskrevet hvordan førfordøyde frosker fra magen til 
foreldrene blir gulpet opp i redet foran de sultne ungene 
som ligger bredt ut, og så hvordan den finfordelte maten 
blir stappet ned i ungenes åpne nebb. Det blir også 
fortalt hvordan foreldrene legger seg på redet i kalde 
kvelder for å varme de små; og at de gamle stiller seg på 
redekanten på hete dager, når solen skinner på redet, 
slik at de hjelpeløse ungene kan ligge i deres skygge.              

Det varer så flere uker, før konturfjærene vokser, beina 
blir stødige og de første skritt på redekanten blir mulig. 
Med klossete vingeslag flyr den unge svartstorken i 
redetreet fra den ene grenen til den andre, men kommer 
raskt tilbake til redet. Inntil plutselig en dag trolldomm-
en er brutt og foreldre og unger drar sammen på rov og 
på jakt. 

Det er ikke så lett å si hvor hjemmet til vadefuglen 
egentlig er. De er hjemme overalt på jorden, med unntak 
av i det høye nord. Hegren bor på alle deler av jorden, på 
alle høyder og i alle land, med unntak av de høye nord

broder dyr
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de anskaffer en skikkelig kaffemaskin. Aimè liker også 
god kaffe. Kanskje kommer jeg tilbake til Vallersund og 
åpner en Barista. Der skal det være dempet takbelysning, 
varer fra butikken og lekre saker fra bakeriet. Et kjempe-
godt stemt flygel med gode musikere. Nå flyter Byrge 
litt over av begeistring. Men så blir han alvorlig: 
«Vallersunds sjel er ennå ikke fullendt».

Rigmor: Hva mener du med det?

Byrge: De trenger en Buddha-statue av stein. Den skal 
stå på den gamle låvebroen. Buddha-statuen skal om-
favne helheten i landsbyen. Nå finner jeg denne helheten 
bare i kapellet.

Så lister vi oss ut og slutter oss til resten av gjengen som 
har fest i butikken.
Det er ingen tvil om at Vallersund har hatt en stor og 
spesiell personlighet hos seg disse to årene.  I vinter 
kunne vi høre et åpenhjertig intervju med Byrge på 
EKKO i P2. Dette programmet kom i reprise i sommer. 
Kanskje er det mulig å finne det på nett-radio? 

Møte med en ung vismann
Tekst: Rigmor Skålholt. 
Foto: Borgny Berglund.

Byrge Oftedal Hansen 
avsluttet i juni 2 års skole-
gang ved FRAM-skolen på 
Vallersund.
En juni-kveld på Vallersund 
har Byrge og jeg funnet oss 
et stille sted i Kapellet (det 
tidligere kornlageret på 
gården). Hit søker Byrge 
når han trenger stillhet og 
fred. Nå sitter vi ved siden 
av hverandre, øre til øre 
foran alteret og hvisker med 
hverandre. 

Rigmor: Hva har vært viktig for deg disse to årene på 
Vallersund?

Byrge: Jeg har blitt kjent med Camphill. Det er som å 
være på sykkeltur. Du punkterer og har ingen lappesak-
er. Hva gjør du da? Jo, du går til et sted hvor noen kan 
hjelpe deg. Da finner du en du får god kontakt med, og 
da kommer hjelpen. Magisk! Det er Camphill. Det kan 
være hvor som helst i verden. Du kan gå fra sted til sted.

Rigmor: Og nå skal du reise til et Camphill-sted i USA, 
Soltane?

Byrge: Ja, jeg vet hvor det er. Dag og jeg var på besøk 
der i vinter. Og vet du, Stavanger kommune gir meg 
støtte til å bli der et helt år! Jeg reiser over til skolestart i 
høst.

(Den satt langt inne visstnok, men kommunene sa ja til 
slutt da Vallersund ville stå ansvarlig for prosjektet. red. 
anmerkning).

Rigmor: Hva ønsker du å lære der?

Byrge: De i Soltane vil gjerne ha meg der. Jeg vil lære å 
bli sykkelreparatør. 

Og Byrge forteller videre: Det er et par ting som jeg me-
ner skulle vært gjort bedre på Vallersund. Nettsiden er 
for dårlig. De må få inn flere bilder. Vise hva som vokser 
på stedet og hvem som jobber der. Og så ønsker jeg at Byrge Oftedal Hansen
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Vi jobbet sammen med safttapp-
ing, og så fikk hun oppgaven med 
å vaske flasker. Mer og mer ble vi et 
team; verdens beste flaskevasker-
team, skulle jeg si. Det er utrolig 
fascinerende å oppleve hvilken 
stemning kollegaen min er i – bare 
ved å motta flasker fra henne! På 
begynnelsen av dagen er hun for 
det meste i godt humør. Hun 
snakker litt for seg selv, hopper 
opp og ned, bøyer seg fram og 
tilbake og gir flaskene til meg sakte 
og forsiktig. 

I løpet av formiddagen går 
humøret litt ned, hun snakker 

mindre, rynker øyebrynene, ser kanskje litt forvirret ut. 
Etter to timer bak flaskevaskmaskiner mister hun det 
gode humøret sitt og begynner å synge fra sitt dypeste 
hjerte: ”flasker, flasker, flasker!” Flaskene sender hun nå 
til meg med stor kraft. Men jeg har lært meg å roe henne 
ned. Da ser hun på meg med de grønne øynene sine, 
rynker øyenbrynene flere ganger, og begynner kanskje å 
stråle! Dette øyeblikket er det beste på hele dagen. Bare 
overtruffet av når hun kommer strålende fram til meg, 
ser på meg og legger hodet sitt helt sakte på skulderen 
min.

Det som gjør Trude så helt spesiell er hennes barnlige 
evne til å glede seg. Når hun er glad, hopper hun opp og 
ned, roper ”HURRA!” på en måte jeg aldri har opplevd 
før, og er full av glede. 

Det samme skjer når hun er redd eller sint, men i mot-
satt retning; hun gråter, skriker fra hjertets dyp, men 
vil gjøre hva som helst for å forandre denne tilstanden. 
Trude skjuler aldri følelsene sine. Hun er ekte slik som 
barn kan være. Og derfor er hun mitt store forbilde. 
Hun har vist meg porten til veien tilbake til den barnlige 
ektheten. Det å være som man er. Vise tristheten, vise 
gleden, vise kjærligheten til mennesker man er glad i. 

Trude ser kanskje ut som et vanlig menneske, men det 
er hun ikke. Hun bærer nemlig en del av sola i seg selv. 
Helt sikkert. 

Menneskemøtet på Rotvoll 
som har betydd mest for meg

Etter at praktikantene hadde vært her i nesten 
et år, ga Elisabeth Husebø de som hun underviser 
i norsk på Rotvoll, skriveoppdrag. Her er et av 
resultatene! Red. 

Tekst: Klarissa Kaiser. Foto: Jan Schunck.

”Hurraaaa!”
”Eple, eple, epleee!”
”Sarmaaaad?”
”Hva er klokka?”

Det er så mange ting som minner meg om et menneske 
jeg er veldig glad for å ha truffet på Camphill Rotvoll. Jeg 
snakker om en kvinne som jobber på samme verksted 
som meg; nemlig safteriet. Navnet hennes er Trude. 

I de første arbeidsdagene mine la jeg ikke så mye merke 
til henne. Hun var bare der, kledd i rødt som alle andre 
på safteriet. Det neste jeg husker er at jeg kom til å treffe 
hodet hennes med et eple. Hun så litt forstyrret på meg, 
men fortsatte å kaste epler opp i den store beholderen på 
eplepressemaskinen. 

Jeg oppdaget at Trude var en veldig ivrig arbeider. Jo 
flinkere jeg ble i norsk, desto mer kunne jeg forstå av 
hva det var hun alltid snakket om. Ofte vil hun vite hva 
klokka er. Eller hun synger på en spesiell måte når hun 
ikke lenger har lyst til å jobbe. 

Klarissa og Trude vasker flasker
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Skjebnen førte oss til Ljabruskolen

Styreleder Tom Collett ved Ljabruskolen som auksjonarius på skolens påskemarked 2012, sammen med sønnen Oscar 
og lærer Helga.

Tekst: Sissel Jenseth og Rigmor Skålholt. Foto: Kaja og Mikkel Jenseth.

Lite ante Tom Collett for 15 år siden at han skulle være en av ildsjelene i arbeidet med å redde den 
Helsepedagogiske Rudolf Steinerskolen i Oslo, og at han som styreformann kunne ønske velkommen da 
Ljabruskolen ble offisielt åpnet 24. mai i år. – Skolen hadde en tomt på Ljabru, men ingen penger og ikke 
noe bygg å flytte inn i, forteller han om den dramatiske situasjonen da kommunen ville kaste skolen ut av 
sine leide lokaler på Hovseter i 2007. 

Men før vi forteller hvordan dette ble løst, la oss begynne 
med opphavet til det hele – Oscar – som så dagens lys i 
1997. 

Sjokkert
Oscar ble født som det yngste barnet i en søskenflokk på 
tre, og Tom og konen Henriette var lykkelige over den 
lille gutten de hadde fått i tillegg til de to døtrene. Grad-
vis oppdaget de at ikke alt var som det skulle, Oscar var

unormalt sen i utviklingen. Han lærte ikke å gå før han 
var to år, og han var forsinket i utviklingen i alle trinn. 
Språket kom heller som det skulle, noe som innebar en 
rekke konsultasjoner hos leger og spesialister over 
flere år. 

Først sent i barnehageløpet fikk de forklaringen og en 
diagnose. Oscar hadde en ekstrabit på det 15. kromo-
somparet (partiell trisomi #15) en svært sjelden feil, 
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ja, det fantes knapt desslike. Derfor kunne heller ikke 
genspesialisten på Ullevål sykehus fortelle foreldrene 
hva de kunne forvente seg av guttens utvikling. Men 
det han derimot valgte å si, var at foreldre som får et 
slikt handikappet barn, må regne med å bli skilt! Og at 
også døtrene burde testes for den samme feilen. De var 
ganske sjokkerte da de gikk hjem.

Hjelpeapparatet
For å forberede seg på situasjonen dro hele familien på 
et kurs på Frambu Senter for sjeldne funksjonshem-
ninger. Det skulle bli en viktig opplevelse. Der traff de 
mange andre familier i liknende situasjoner, og de fikk 
vite hvor viktig det var å opprettholde fokuset også på de 
andre barna i familien. At det gjelder å frigjøre ressurser 
for å være sammen med dem. 

– Diagnosen til Oscar ga oss noe konkret å arbeide ut 
fra, sier Tom. Den bidro til at vi fikk støtte fra det 
offentlige hjelpeapparatet, blant annet et vedtak på en 
halv assistentstilling i barnehagen. Selv tror han at de 
andre barna på avdelingen kanskje hadde like mye glede 
av assistenten. Når det gjaldt PP-tjenesten, opplevdes 
den mer som en hemsko enn hjelp. De skiftet folk hele 
tiden, slik at vi måtte forklare situasjonen gang på gang i 
de mange ansvarsgruppemøtene. Overfor Ullevål syke-
hus valgte familien senere å ta et initiativ for å sikre at 
andre foreldrepar skulle få et noe mildere møte med en 
så utfordrende beskjed. 

Dedikerte lærere
– Hvordan kom dere i kontakt med den Helsepeda-
gogisk Rudolf Steinerskole på Hovseter, spør vi. – Det 
var en lege som spurte om vi hadde sjekket det alter-
nativet i forbindelse med at vi vurderte hvilken skole 
Oscar skulle begynne på. Vi besluttet tidlig at han 
ikke skulle gå i vanlig skole, siden det der fantes så lite 
kompetanse angående hans situasjon. Men vi hadde 
funnet fram til en spesialskole i Blindernveien, hvor vi 
faktisk fikk plass. Men først ville vi sjekke ut forslaget 
angående Hovseter. Der ble vi tatt imot helt fantastisk! 
Vi opplevde et fellesskap som vi ønsket å bli en del av. 
Et viktig tilleggsmoment var at der var det et 12-årig 
skoleløp, som betyr at Oscar slipper å bytte skole ved 
videregående trinn. Så vi sa fra oss plassen i Blindern-
veien, noe de hadde vanskelig for å forstå. Men vi har 
ikke angret ett sekund på at vi valgte Hovseter. Maken til 
dedikerte lærere! Hvordan de engasjerer seg og lager 
opplevelser og innhold for barna gjennom hele skoleåret. 
Ett eksempel er ”Jorden rundt på 80 dager”, der alle elev-
ene fikk eget ”pass” med foto, stempel og underskrift, og 
hvor de ”dro” fra sted til sted.

Skoletilbudet stod i fare
Når Tom Collett forteller om skolen, strømmer han over 
av begeistring. Både han og Henriette har knyttet sterke

bånd med skolen fra første dag. Tom ble tidlig med i 
styret for skolen, og Henriette har de siste årene vært 
julemarkedsansvarlig og delaktig i mange sammen-
henger. – Det føltes naturlig å engasjere seg, sier Tom. 
De første årene var spesielt vanskelige på grunn av 
usikkerheten rundt skolens fremtid, siden leiekontrakt-
en gikk ut i 2007. Skolen eide en tomt på Ljabru, men 
hadde ingen midler til å bygge der. Og uten egenkapital 
fikk de heller ikke ta opp byggelån. 

I denne fortvilte situasjonen kontaktet de Aftenposten 
som den 5. november 2006 hadde et stort oppslag i 
avisen hvor det stod: ”Funksjonshemmede elever kan 
miste skoletilbudet fordi spesialskolen ikke får penger 
fra staten til å dekke husleien. Andre privatskoler kan 
kreve at foreldrene bidrar til å dekke husleien. Det 
kan ikke spesialskolene. Så lenge de får dekket 100 
prosent av driftsutgiftene, får de ikke lov til å kreve inn 
skolepenger.” Men meldingen som de fikk fra Kunn-
skapsdepartementet, var at skolen selv måtte klare å 
finne måter å finansiere et nybygg.

Tom Collett kom også med et hjertesukk i avisen: ”Vi 
foreldre går rundt med en konstant uro. Etter å ha 
sett hvor ensom Oscar var i en ordinær barnehage, og 
forhørt oss litt med nærmiljøskolen, valgte vi denne 
skolen for ham. Her trives han godt sammen med barn 
som ønsker å være sammen med ham, og lærere som 
gjør en kjempejobb. Jeg håper i det lengste vi slipper å 
forberede ham på et skifte, for disse barna er det enormt 
viktig med rutiner og forutsigbarhet.”

Hjelpende hender
Det skulle bli Røde Kors som ga den nødvendige hjelpen 
slik at skolen fikk sitt nye bygg på Ljabru i 2009. Det 
hadde seg slik at Grimebakken hjem for åndssvake barn 
som ble solgt i forbindelse med innføringen av HVPU-
reformen, var eiet av Oslo Røde Kors. Midlene fra salget 
ble donert til Oslo Røde Kors Barnehjelp. Disse pengene 
skulle spille en stor rolle da Helsepedagogisk Rudolf 
Steinerskole klarte å få til et samarbeid med i ekspoli-
tiker og tidligere generalsekretær i Røde Kors, Øystein 
Josefsen. Til sammen ble det bevilget flere millioner fra 
Oslo Røde Kors Barnehjelp, både som gave og som lån 
til å bygge skolen. 

Dette var akkurat nok til å bygge skolen på Ljabru og 
innrede de to øvre etasjene. Under den hektiske bygge-
perioden måtte Tom Collett, Ingrid Braune og Bente 
Edlund løpe rundt i forskjellige møter med kommunen 
og departementet for å få utsatt utkast-elsen på Hovseter 
inntil nybygget var innflytningsklart. For Oslo Kom-
mune skulle bygge barnehage der. Til slutt fikk de hjelp 
hos skolebyråd Torger Ødegaard som fikk utsatt utkas-
telsen med ett år som var den tiden de trengte fram til 
skolebygget på Ljabru var innflytnings-klart.
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Tom forteller at han ofte går 
tur i området med sønnen 
Oscar, og da spaserer de 
alltid gjennom Oscars gate. 
Da er det fint å tenke på at 
her har også Rudolf Steiner 
vært, og at hans foredrag 
og impulser, som slo rot 
i Norge, fortsatt bærer 
frukter som Oscar og hele 
familie hans nå har glede av 
– 100 år senere. 
  
Landsbyliv
Under samtalen kommer 
det tydelig fram at Tom er 
glad i sønnen, familien og 
Ljabruskolen. – Vi får ti 
ganger tilbake for alt vi gjør, 
sier han. I den forbindelse 
spør vi hva han mener om 
Landsbyliv. – Vi simpelthen 
elsker bladet, svarer Tom. 

Og forteller at det tok litt tid før de fant ut at det ble ut-
gitt et slikt blad. Da ble de straks abonnenter, og de leser 
det side for side. Bladet er en slik varm presentasjon av 
menneskers liv og skjebner, som vi ikke har tilgang til 
i vårt vanlige liv. Landsbyliv er som et åpent vindu inn 
til livskvalitet! sier han med ettertrykk. Og etterlyser en 
sterkere selvtillit hos alle de som arbeider innenfor dette 
feltet. – Dere og vi foreldre er forpliktet til med stolthet 
å fortelle hva vi holder på med! sier han og anbefaler oss 
i redaksjonen å skaffe en ”geriljagruppe” som kan starte 
en vervekampanje for bladet. For det er ikke godt nok 
kjent blant foreldrene. – Møt opp på foreldremøtene og 
del det ut, oppfordrer han. – Likeledes må det bli slutt på 
mistenkeliggjøringen av antroposofien i Norge. Man kan 
være enig eller uenig, og man trenger ikke ”være med 
på alt”, for eksempel om man velger å tro på gjenfødelse 
eller ikke. Men maken til kvalitet, menneskelighet og 
offervilje, det finner man ikke mange andre steder.

Rektor Ingrid Braune mottar gratulasjoner under den 
offisielle åpningen av Ljabruskolen 2012. Bak henne 
henger det restaurerte relieffet.

Relieff
I 2011 fikk Ljabruskolen en ekstrabevilgning fra Oslo 
Røde Kors Barnehjelp slik at sokkeletasjen også kunne 
gjøres ferdig. Den hadde stått som et tomt betonghull de 
første årene. Den 24. mai i år ble Ljabruskolen offisielt 
innviet med en to dagers fest. – Den første dagen var det 
formell åpning med besøk av ordfører Fabian Stang og 
representanter fra Røde Kors og andre givere. Det var en 
takkens dag! Den andre dagen var mer en uformell fest 
for foreldre, lærer og barn – hvor vi bare koste oss – og 
gledet oss over hva vi hadde fått til.

I forbindelse med innvielsen av skolen oppdaget Tom 
et pussig sammentreff. Oslo Røde Kors donerte et bilde 
til skolen – et relieff som hadde vansmektet i kjelleren 
hos Oslo Røde Kors i mange år, og som nå ble gitt til 
Ljabruskolen. Relieffet hadde hengt på Grimebakken. 
Så viste det seg at det var Tom Collets egen tante, Kari 
Bredal, som hadde gitt relieffet som en gave. Hun hadde 
i sin tid engasjert seg aktivt for Grimebakken, og mottatt 
St. Olavs orden for sin innsats for Røde Kors, og i 
særdeleshet for Grimebakken.

Oscars gate 
Vårt møte med Tom Collett finner sted en vakker 
junikveld i Oscars gate 10 i Oslo. Sissel Jenseth fortell-
er ham at i dette huset har Rudolf Steiner holdt viktige 
foredrag, og at det var her Antroposofisk Selskap i Norge 
ble stiftet i 1923. Her ble også landets første Steinerskole 
startet i 1926 med blant annet Bokken Lasson som lærer. 

Oscar, Tom og Henriette Collett – fotografert under 
”Så hatten passer” på påskemarkedet i vår.
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Camphill 
– en unik organisasjon

Lars-Henrik Nesheim
Det var Lars Henrik Nesheim som oppsøkte meg 
tidlig, like etter at Cultura Lånesamvirke – forløperen 
for Cultura Bank – startet opp i 1986. Han kom med 
spørsmål om det var mulig å utvikle en ny form for 
pensjonsordning for Camphill i samarbeid med Cultura. 
Han var bekymret for at pensjonsmidlene kunne bli 
ført ut av Landsbystiftelsen og inn i et stort forsikrings-
selskap uten noen innflytelse på hvordan disse midlene 
skulle forvaltes. Sammen med Lars-Henrik ble det 
utarbeidet et prinsipielt forslag til en løsning, men styret 
i Stiftelsen valgte å gå inn for løsning i samarbeid med 
KLP – Den kommunale landspensjonskassen. Det hang 
nok sammen med at Cultura var for liten og ukjent 
til å spille noen avgjørende rolle den gang. (I dag har 
Camphill en egen pensjonsordning med en stiftelse som 
forvalter kapitalen i samarbeid med bl.a. Cultura Bank).

Samarbeid med Camphill 
Etter hvert ble det utviklet et godt samarbeid mellom 
Cultura Bank og Landsbystiftelsen. Blant annet slik 
at Stiftelsen ikke skulle ha 
renter for sine innskudd men 
til gjengjeld kunne låne  
rentefritt i Cultura. Det var 
et interessant pioner-forsøk. 
I dag er samarbeidet anner-
ledes, men fortsatt godt.

Jeg fikk god kontakt med 
Margit Engel som ville ha 
meg inn i Representantska-
pet. Det kunne jeg ikke den 
gang i 90-årene så lenge jeg 
også var daglig leder i Cultu-
ra Bank. Min kone – Borgny 
– var imidlertid det, og jeg 
var da med henne på mange 
Representantskapsmøter, 
hvor jeg lærte Stiftelsen å 
kjenne.

Svein Berglund i samtale med Jan Bang. Foto: Borgny Berglund.

Vi sitter i annenetasje på Solbakken i Vik, med utsikt over Steinsfjorden og Nordmarka mot øst. Solen 
skinner over grønne skoger og blått vann. Jeg har bedt Svein fortelle om sine 8 år som leder av Camphills 
representantskap, hvor han har sett organisasjonen gå gjennom store forandringer. Hvordan kom han til å 
forbinde seg med Camphill?

Cato Schiøtz
Cato Schiøtz hadde gjennom flere år som leder av Rep-
resentantskapet sett nødvendigheten av en klargjøring av 
oppgaver og ansvar. Sammen med Lars-Henrik Nesheim 
og Adrian Bowden ble det lagt et nytt grunnlag som gikk 
til høring rundt om i organisasjonen. Landsbystiftelsens 
formelle struktur stammet fra 1960-årene og det var et 
helt nødvendig opprydningsarbeid som Cato grep fatt i 
og fikk gjennomført. Da er vi kommet frem til år 2004 

Nye vedtekter og en ny organisering skulle fra 2004 
inn-arbeides i stiftelsens omfattende virksomhet. Dette 
ble først og fremst en oppgave for Hovedstyret, Lokal-
styrene og andre organer i stiftelsen. Da Hovedstyret fikk 
styringsrollen, driftsansvaret og fullmakten, flyttet Cato 
over dit som styreleder, og gikk ut av Representantska-
pet. Representantskapet var nå fritatt for driftsansvaret, 
men på den annen side var det ikke helt klart hva Repre-
sentantskapet fremover skulle befatte seg med. Det 

Spill på Jøssåsen, Representantskapet 2004
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møteplassen

det var også viktig for 
meg at Lars-Henrik 
fortsatte som nestleder, 
og kunne ivareta de 
menneskelige kontak-
ter innad i organisa-
sjonen. 

En ny organisasjon 
trer frem
Det tok selvsagt en 
tid før vi lærte å leve 
med den nye organisa-
sjonen, og det har vært 
spennende og lærerike 
år for meg.

Camphill har i dag en 
organisasjon som er ganske unik i Norge. Den kombi-
nerer en tradisjonell ansvarsstruktur med et bredt del-
takende engasjement fra menneskene i organisasjonen.

På den ene siden foretar Hovedstyret vedtak som iverk-
settes «nedover» i organisasjonen. Dette er hovedstyrets 
oppgave og plikt i henhold til vedtekter. Vi kan kalle 
dette for ansvarslinjen eller «kommandolinjen» som går 
ovenfra og nedover. Beslutninger går da fra Hovedstyret 
nedover til lokalstyrene og får på veien innspill – og kan 
skje motspill – fra det indre liv og medarbeider-grupper. 
Det er en viktig prosess i Landsbystiftelsen, men er også 
tidskrevende.

Men dette er bare halve sannheten om måten organisa-
sjonen ønsker å arbeide på. Da Representantskapet ble 
fratatt det formelle ansvaret for driften måtte vi skape 
et innhold, det sto jo at vi skulle være et åndslivsorgan. 
Det måtte vi finne ut av og fant etter hvert inn i en helt 
annen rolle, som jeg vil kalle ”utviklingslinjen”. Her går 
strømmen i den motsatte retning, nedenfra og oppover. 
Tanker og ideer om fremtiden drøftes gjerne når men-
nesker møtes, i samtaler, på landsbymøter, og når lands-
byenes ledere møtes. Dette indre liv har vi mulighet for 
å fange opp og løfte frem i Representantskapet. Der kan 
ideene drøftes videre, belyses og bli utviklet til forslag 
som kan tas opp formelt andre steder i Stiftelsen, og 
der bearbeides videre til å bli praktiske tiltak. På denne 
måten kan Representantskapet virke som et åndslivs-
organ, og bidra til ”utviklingslinjen”. Derfor er det viktig 
at Representantskapet blir tatt på alvor. 

Hva er viktig for Representantskapet fremover?

Representantskapets hovedoppgave – den har også noen 
andre viktige oppgaver slik som å velge medlemmer 

Svein Berglund

til hovedstyret – er å bidra til at det sosiale og åndelige 
liv kan utfolde seg i et felles rom. Og at dette kan gi 
inspirasjon og retning mot en god fremtid. Så kan du 
spørre om hvordan vi får dette til, og det var ikke klart 
for oss med en gang. Det viktigste er å være lyttende til 
de spørsmål som lever i organisasjonen, og fange opp 
det som kommer fra grasrota. Dette må gjøres gjenn-
om samtaler, og der har nestlederen en viktig oppgave 
hvis vi fortsatt skal følge praksis med at lederen velges 
utenfra. 

De første årene hadde vi en slags hjelpefokus på den 
nye strukturen og tok opp spørsmål som ble reist fra 
organisasjonen, problemer og frustrasjoner, men etter 
hvert tok vi opp mere fremtidsrettet spørsmål. Vi har 
imidlertid fortsatt ikke evaluert hele strukturforandring-
en – tilbakeblikket er alltid en viktig læreprosess.
I begynnelsen var vi jo spent om folk overhode ville 
komme, siden Representantskapet ikke lenger hadde den 
formelle styrende rolle, men det viste seg at folk kom-
mer, at vi blir tatt på alvor og at dette møteforum har en 
berettigelse. Forutsetningen er at vi hver gang evner å ta 
opp temaer som oppleves viktige for fremtiden. 

Hva satt du mest pris på i de årene du har vært 
med i Representantskapet? 

Ja, det er det vi opplever på stedene når vi flytter våre 
møter rundt i årenes løp. Lørdagskveldene på våre 
halvårlige møter inneholder ofte kunstneriske og sosiale 
opplevelser hvor beboerne også deltar. Jeg husker særlig 
en kveld på Jøssåsen hvor det ble fremført et spill med 
mange beboere, og vi hadde en stol-lek med alle som var 
tilstede og med en humoristisk parodi på våre styrende 
organer. 

Det er fortsatt ikke bestemt hvem som skal overta som 
leder av Representantskapet. Har du noen råd til den nye 
lederen? 

Når vi holder vårt møte i en landsby, er det en oppgave 
å få en bredere deltakelse på møtet fra medarbeidere på 
stedet. Det er viktig å pleie en sammenheng med grunn-
planet men også vice versa. Vi har også en gjesteliste 
til våre møter som vi ikke alltid husker på å benytte. I 
tillegg burde det også rekrutteres flere yngre medarbei-
dere. Beboerne har ikke tidligere vært særlig involverte, 
men på det siste møtet fikk vi en klar indikasjon at vi 
må ta dette mer på alvor. Da opplevde vi beboere som 
kom med viktige innspill. Det er lett å glemme hvem vi 
egentlig arbeider for.

Hvordan tror du Representantskapet kommer til å 
utvikler seg videre? 
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strategien i en virksomhet skapes ikke i det lukkede 
styrerom, men der virksomheten møter mennesker som 
kunder, forhandlere osv. – det vil si på grunnplanet. Vi 
forsøker å etterleve dette Camphill Landsbystiftelse. 

Jeg oppfattet som min oppgave å få til et Representant-
skap som kunne bidra til utviklingen av hele Stiftelsen. 
Jeg har satt pris på å få være med på dette sammen med 
Borgny gjennom disse årene, men oppgaven må løses 
hver gang på nytt! Det som er viktig er å være bevisst 
– og sette pris på begge disse to strømningene i fellesska-
pet; De jeg her har kalt ”kommandolinjen” og ”utvik-
lingslinjen”. Da kan fremtiden bli til på en god måte.

Jeg har lyst til å slutte med et sitat fra Ernst Wilhelm 
Barkoff – en gammel venn av Camphill: «Angsten for en 
fremtid vi frykter må erstattes av en fremtid vi vil».

Tja, Representantskapet har vært ledet i flere år av 
mennesker som har vært ledere med tydelige profiler. 
Fremover kan det være en god tanke å slippe til dem 
som er interessert i et arbeidsutvalg som tar ansvaret 
forberedelsen av møtene og den videre utviklingen av 
Representantskapet. Det gjelder altså å være lyttende og 
hjelpe til utviklingsstrømmen - nedenfra og opp! 

Vi har allerede gått noen skritt i den retningen med 
planleggingsmøtet foran hvert halvårlige møte. Der får vi 
innspill fra siste møte, der treffes leder, nestleder, sekre-
tariatet og en fra det stedet hvor neste møte skal holdes. 
Dette er blitt utviklet som et fast trinn i planleggingen 
- denne arbeidsform kan utvikles videre - gjerne som et 
uformelt organ, men klart forankret i Representantskpet.

Det var en professor fra Harvard som skrev en gang at

Fra Representantskapet 2004 på Vallersund. Fra venstre, Gerrit Overweg, Lars Henrik Nesheim og Svein Berglund.
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glimt fra verden

I Ukraina består den vanlige behandling av mennesker 
med utviklingshemninger av å sperre dem inne i lukk-
ede institusjoner. Antallet stiger, og det er i dag registrert 
1485 personer med utviklingshemninger i Sevastopol, 
hvorav 250 er barn. 

I 2004 åpnet ”School of Life” (livets skole) i Sevastopol, 
som tilbyr arbeid i verksteder; trykkeri, snekkerverk-
sted og annet håndverk. To medlemmer av den frivil-
lige organisasjonen ”House of the Sun” (solens hus), en 
forening for barn med utviklingshemninger og deres 
familier, deltok på en Camphill-konferanse i Moskva, og 
er i kontakt med Camphill-landsbyen Tappola i 
Finland, og med Camphill Svetlana i Russland. Deres 
mål er å opprette den første Camphill-landsbyen i 
Ukrainia, inspirert av Karl Königs ideer. 

The Peaceful Bamboo Family 
Vi nevnte i siste utgave av Landsbyliv at det første 
Camphill-stedet i det fjerne Østen, i Vietnam, ble 
offisielt åpnet i år (Landsbyliv 31, side 24). Vi leser i 
deres sommernyhetsbrev at det utvikler seg raskt i 
denne nye spiren på andre siden av verden. 

Grunnsteinen til en ny byggefase ble lagt ned, trening av 
nye medarbeidere er i full gang, erfarne biodynamiske 
gartnere fra Camphill Copake i USA kommer regelmes-
sig for biodynamisk opplæring, og kontakt med men-
nesker i Thailand, Korea, India og Japan er blitt stiftet 
gjennom konferanser og treff. 

Foto: Eurasia newsletter. Teksten er basert 
på nyhetsbrevet fra Eurasia Foundation. 
Se mer: www.eurasia.org.vn 

Fra daglivet i The Peaceful Bamboo Family

Herrene Tu og Tho legger ned grunnsteinen til den nye 
byggefasen for The Peaceful Bamboo Family.

Første Camphill i Ukraina
Det er flere organisasjoner invol-
vert i dette prosjektet, blant annet 
“Healthy children - the future of 
the nation” (friske barn – 
nasjonens fremtid), skriver 

Nadezhda Khoroshavtseva. De 
har behov for støtte på mange 

plan, internasjonalt, planmessig, 
materielt og åndelig. Ta gjerne kontakt. 

Fra en pressemelding sendt ut av Nadezhda 
Khoroshavtseva fra: 
“Healthy children - the future of a nation”, 
Ochakovtsev, 19, of. 410, Sevastopol, Ukraine, 
99011. Tel: +38 050 556 15 55 38 069 294 40 25 
e-mail: mbf.zdoroviedeti@gmail.com
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Kursavgiften for de 9 seminarer er 1000,- GB pund (9 
366,- Nkr.) og dekker selve kurset. I tillegg kommer kost, 
losji og reise. Ved avsluttet kurs kan man søke inntak til 
Advanced Entry to the Bachelor of Arts Degree in Social 
Pedagogy på Aberdeen University. 

Ta kontakt med Vibeke Alfred (v.alfred@crss.org.uk / 
tel. 0044 1224 735462) for informasjon og påmelding. 

Innlegget er basert på en pressemelding sendt ut 
av Vibeke Alfred fra Camphill Estate. Red. 

I januar i år åpnet det et nytt Camphill-initiativ i New 
York State i USA; Camphill Ghent – Elders in Com-
munity. Dette fellesskapet er etablert for å gi eldre som 
har vært tilknyttet Camphill et trygt og sikkert sted etter 
mange års virksomhet i landsbyene. Bare etter et halvt 
års løp er det allerede 60 mennesker som bor der. 

Tekst og bilde fra en pressemelding sendt ut av 
Karl König Instituttet. Red.

Kate Roth seminaret
 “The Kate Roth Seminar” inviterer til en ny runde med 
kurset ” A Personal Path of Development for Home-
makers”. Denne begynner i februar 2013, og er basert på 
de syv livsprosessene. Kurset består av 9 treff, det første 
går inn i biografiarbeid, og det siste er en retreat. Kurset 
er egnet for alle som arbeider i Camphill, i andre helse-
pedagogiske eller sosialterapeutiske virksomheter, i hjem 
eller fellesskapssammenheng, eller som er interessert i å 
fordype seg i livsprosesser. 

Karl König Arkivet

Richard Steel i Karl König arkivet i Berlin. 
Foto: Jan Bang.

Eldre i fellesskap

Vi fikk tilsendt nyhetsbrevet fra Karl König arkivet i 
sommer. Det er alltid interessant lesing. I denne utgaven 
finner vi en lang artikkel om vennskapet mellom Karl 
König og Alfred Bergel. Viktig og fordypende lesing for 
de som er opptatt av Karl König som person. 

I år kommer det ut bøker om Kaspar Hauser på både 
tysk og engelsk, noe som passer bra siden vi feirer 
tohundreårsjubileet hans. Vi har også fått en ny overset-
telse, til engelsk, av Königs bok ”Brothers and Sisters – 
the order of birth in the family”. 

Les mer: www.karl-koenig-archive.net 
Ta gjerne direkte kontakt: 
r.steel@karl-koenig-archive.net
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Produksjonen steg 
raskt i New Lanark, og 
Owen solgte seg ut, og 
tok med seg en formue 
til USA hvor han stiftet 
New Harmony, et nytt 
or radikalt arbeider-
samfunn, nesten et 
kollektiv. Men det 
mellommenneskelige 
gjorde det vanskelig, 
det oppsto mye krangel, 
og etter noen år ble 
New Harmony nedlagt. 
Owen døde 88 år gam-
mel, tilbake i Wales. 

Karl König var veldig 
inspirert av Owen da 
han foreslo det økono-

miske fellesskapet. Hvorfor arbeider vi? Hva er inspi-
rasjonen? Hvis vi tar vekk lønnen, er det ikke lenger 
penger, men arbeidet selv, det andre mennesket som blir 
tilfredsstilt av vårt arbeid, hele fellesskapet, som blir vår 
inspirasjon. Når jeg arbeider for et annet menneske må 
jeg finne min inspirasjon i det andre mennesket. 

I Camphill lever vi med den sosiale grunnlov, vi 
arbeider med dette i det daglige: 

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

Velferden øker jo mer den enkelte avgir til sine med-arbei-
dere og jo mer hans egne behov tilfredsstilles av de andres 
ytelser.

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

Rudolf Steiner

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 utgaver trykket vi innlegg om Amos 
Comenius og om Zinzendorf. I denne utgaven presenterer vi Frank Schmiemanns innlegg om Owen. Red. 

Robert Owen 
Tekst: Frank Schmiemann 
Forfatterfoto: Jan Bang

Mens Comenius representerer 
det 17. århundre, representerer 

Zinzendorf det 18. og det 19. 
århundre er representert av Robert 

Owen. Det 20. er representert av Karl König, og det er vi 
som må representere det 21. 

Robert Owen var født i Wales, hverken rik eller fattig. 
Han ble lærling i tekstilindustrien, arbeidet flittig og 
ble fort fabrikkeier. Dette var midt i den industrielle 
revolusjon hvor teknologien utviklet seg raskt, og det var 
mye å tjene i de nye fabrikkene. Men bare for eierne, ar-
beiderne var betalt så lite at de måtte sette sine barn inn 
i arbeidet i tidlig alder for å tjene nok til å fø en familie. 

Owen følte at dette var galt, og satte inn midler til å 
bygge opp en bedre måte å organisere fabrikkarbeidet. I 
New Lanark innførte han skoler for barn, sykeforsikring 
og pensjonsforsikring, og han begrenset alkoholfor-
bruket. Mat og forbruksvarer ble kjøpt inn og fordelt av 
samvirkelag så prisen ble så lav som mulig for de enkelte 
familier. Han ville stifte et arbeidersamfunn, et fellesskap 
rundt arbeidet hvor gevinsten ble fordelt så likt som 
mulig til alle medlemmer.

Frank Schmieman
n 

Portrett av Robert Owen 
malt av Mary Ann Knight

Fabrikkene langs Clyde-elven ved New Lanark i dag. 
Foto: Jan Bang.



27

Landsbyliv nr 32 • HØSTEN 2012

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

Da Jonathan kom frem til flokken, etter mange timer 
med øvelsesflygning, satt alle måkene samlet og ventet 
på Jonathan – de var samlet til Rådsmøte. Det betød at 
noe viktig skulle skje. Da sa den eldste måken med høy 
og myndig stemme: «Stå i Midten Jonathan Livingstone 
Måke!», det kunne bety både stor skam eller stor heder. 
Jonathan gledet seg – de har sett min prestasjon!! Jeg 
ønsker ikke å bli æret, jeg vil ikke bli leder, jeg vil bare at 
alle skal få vite om de muligheter de har i fremtiden.

Måken Jonathan

føljetong 

Jonathan visste at 
det var uforskam-
met å ta igjen 
mot den eldste, 
men han klarte 
ikke å la være. 
Han ropte med 
høystemme: «Har 
ikke den måken 
som finner meningen med livet og ser de høyere mål, 
har ikke han den største ansvarsfølelse? I alle tider har 
meningen med livet bare vært å skaffe seg mat – nå har 
vi muligheten til noe mye mer – vi har fått en frihet til å 
klare det som før ikke var mulig» 

Men flokken hadde ikke øre for noe av det Jonathan 
sa – de satt der som ubevegelige stenstøtter. Så kom det 
samtidig fra hele flokken: « Du har brutt våre eldgamle 
lover». Dermed snudde de alle ryggen til ham.

Jonathan Måke ble hele livet alene. Han tok lange turer – 
lenger enn han noen gang hadde fløyet. Han følte alltid 
en stor sorg når han tenkte på de andre måkene, som 
ikke hadde mot til å se hvilken lykke det kunne gitt dem 
ved å fly slik som han hadde lært seg. Dette var nesten 
en større sorg enn ensomheten som han også noen 
ganger følte.

Gjenfortellingen av Måken Jonatan fortsetter i 
neste utgave. Red. 

Så sa Den Eldste: «Stå i Midten til Spott og Spe for alle!». 
Det kom som et sjokk på Jonathan, han ble helt vissen i 
kroppen, fjærene ble pjuskete og det 
suste i ørene. Hva har skjedd? De 
kan ikke ha forstått noen ting! Det 
var jo et Gjennombrudd! 
Stemmen fortsatte: «Du har vist 
uansvarlighet, vært hensynsløs og 
du har krenket vår verdighet og våre 
lange tradisjoner».

Dette ville bety at han ikke lenger 
var en del av måkesamfunnet. Han 
var nå helt alene i verden – overlatt 
til seg selv.

Enda en gang lød stemmen: 
«Kanskje vil du en dag innse at alt 
det du har holdt på med ikke lønner 
seg. Vår oppgave i livet er å spise og 
drikke for å holde liv i oss».
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Hvordan oppleves jordstråling    
 – ley-lines?

Tekst: Are Thoresen, veterinær. 
Artikkelen bygger videre på 
”Vannårer og Jordstråling” 
som sto i forrige utgave av 
Landsbyliv. Forfatterfoto: 
Alf Øystein Støtvig. 

Da jeg i årene fra 1972 begynte 
å interessere meg for det feno-
menet som kalles jordstråling, hadde 
jeg mange kilder og tradisjoner å forholde meg til, og 
til å lære av. Det var dog mange av de fenomenene jeg 
observerte, som det må stille kritiske spørsmål til; både 
tradisjonene og de gjengse forklaringene av fenomenet. 
Etter hvert som jeg ble i stand til å se jordstrålingen, og 
ved selvsyn å observere denne typen energi, har min 
oppfatning av jordstrålingen forandret seg meget.

Sommeren 1985 så jeg plutselig, på en fjelltur sam-
men med en meget sensitiv mann fra Sverige 
(Ragnar Widerheim-Paul), ”vannårer”. De var som 
svarte, glinsende slanger, med en tykkelse på rundt 50 – 
150 cm, som snodde seg bortover fjellet. Senere kunne 
jeg se dem i skogen og ved havet. Enda senere, da min 
sensitivitet for dette fenomenet økte, så jeg dem overalt. 
Men i begynnelsen så jeg dem bare der de var spesielt 
sterke, for eksempel på Mølen (der hvor Raet går ut i 
havet ved Brunlanes i Vestfold), og hvor alle gravhau-
gene fulgte en slik spesielt sterk vannåre/jordstrålings-
linje, eller ley-lines som de kalles på engelsk. Også ved 
”New Grange” i Irland så jeg at graven var lagt over en 
slik spesielt sterk vannåre. 

Av menneskelige bevissthet?
Det kan stilles et spørsmålstegn ved om gravene virkelig 
er plassert over eller langs disse sterke ley-lines. Eller har 
disse dannet seg ut i fra den menneskelige aktiviteten og 
de sterke emosjonene i forbindelse med gravlegginger, 
ofringer eller annet av lignende karakter. Ofte kan man 
nemlig se at gamle graver var ”lagt” over vannårer, lik-
som kirkegårder, hellige steder, kirker eller offersteder. 
Det kunne for meg se ut som, og dette har alle andre 
kvistgjengere også registrert, at man i gamle dager virke-
lig så all denne jordstrålingen, og at de la alle de hellige 
stedene, veiene mellom dem, og veier generelt nettopp 
på eller i følge med ”vannårene”. Man får på denne 
måten inntrykket av at de gamle forfedre var mer eller 
mindre synske alle sammen. Nå er det for meg etter

hvert blitt mer og mer usikkert om de gamle gravene og 
alle de andre beskrevne strukturene virkelig ble lagt på/
over jordstrålingslinjer. Kanskje er svaret at de har 
dannet seg etterpå som et resultat av denne menneske-
lige bevissthet.

I seg selv skapte ley-lines
Jeg oppdaget etter hvert at når man bygget et hus, 
konstruerte et prøvefelt i åkeren for testing av forskjel-
lige dyrkningsmetoder, eller beskjeftiget sin bevissthet 
med jordens oppbygging eller struktur, at dette i seg selv 
skapte ley-lines. Det neste jeg til min store forbauselse 
observerte var at ved å imaginere en slik vannåre på et 
sted hvor den ikke var, ville mennesker med evne til å 
finne vannårer, finne den hvor jeg imaginerte den, altså 
at jeg skapte en jordstrålingssone ut i fra min bevissthet. 
Likeledes kunne jeg imaginere den bort fra der den opp-
rinnelig hadde vært, altså at jeg kunne flytte den. Ved å 
se vannårer fikk man en slags makt over dem. Men om 
dette da var, som jeg tidligere hadde trodd – og som 
mange tror, strålingstyper bundet til strukturer i jorda 
eller vannførende fjellsprekker, da var det jo utenkelig at 
jeg med tankens og viljens makt kunne flytte dem!

Jeg tenkte på de utallige forsøkene som er gjort med 
Maria Thuns så-dager i den biodynamiske kalenderen. 
Noen får svært gode resultater når de sår henholdsvis 
rotvekster, bladvekster og frøvekster på disse spesielle 
dagene, mens andre ikke opplever noen vesentlig for-
skjell. Men kanskje er vi selv medskapere av de energiene 
som påvirker veksten?

Flyttet vannårer 
Under et kurs i Tyskland som jeg holdt for veterinærer 
om akupunktur på hest, hadde kurslederen som etter-
middagsutflukt den siste dagen engasjert en kvist-
gjenger. Hun ville vise oss hvordan man kunne påvise 
jordstråling. Jeg stod litt på avstand og benyttet denne 
anledningen til å teste om jeg kunne flytte de vannårene 
hun på forhånd hadde funnet og markert. Kvistgjeng-
eren som var en av Tysklands mest anerkjente vannåre-
finnere, påviste først for seg selv diverse vannårer og 
merket dem av med skilt. Da hun etterpå skulle påvise 
dem for kursdeltagerne, hadde jeg flyttet alle sammen 
50 meter bort, slik at hun ikke fant noe som helst, noe 
som var en sterk frustrasjon for henne. Allikevel; dette 
beviste for meg at vannårer var noe langt mer mystisk og 
menneskerelatert enn jeg tidligere hadde trodd.

  Are Thoresen
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ner, så vil det påvirke alle. Om noe i denne helheten 
lider, vil helheten lide.

Jeg har tidligere syntes at indianerstammer som uttrykte 
at verdens velbefinnende og bestående var avhengig av 
akkurat deres stammes eksistens eller at de utførte 
spesielle ritualer, var noe selvsentrert. Men etter å ha 
opplevd dette totale nettverket som binder jorden, na-
turen og mennesket sammen, og opplevd dets relasjon til 
den menneskelige tanke og vilje, og ved å føle meg mer 
og mer som en deltager i dette, våknet følgende bevisst-
het; Jeg er en uatskillelig del av dette nettverket. Om jeg 
blir borte, vil ikke verden lenger være den samme. Den 
vil på et vis forgå. Da forstod jeg den refererte innstill-
ingen til indianerne, og jeg forstod at denne ”barnslige 
og selvsentrerte” holdningen bare var et uttrykk for at 
de, som naturfolk, vandret i denne ”holismen” hele livet.

Elementarvesener
Under et besøk på Island den 12. juni 2012 så jeg, under 
henvisning og hjelp av den islandske alvekommuni-
katøren Bryndis Pétursdóttir, inn i den dimensjonen 
hvor det skjulte folket lever, hvor alle elementarvesenene 
lever og bor. Det er millioner av dem, og de er forskjel-
lige fra hverandre. Noen store, noen små, noen med gule 
kjoler, noen med røde. Å se inn i denne dimensjonen er 
noe jeg senere har bevart. Det som forbauset meg mest, 
er at alle disse elementarvesenene er forbundet med det 
jeg tidligere har beskrevet og opplevd som disse kraftlin-
jene mellom alle levende vesener. Vi lever altså innen et 
gigantisk nettverk av energi, en energi som består av ele-
mentarvesener og som dannes og forandres og utvikles 
av våre handlinger, tanker og vår karma.

Som innebygd GPS?
Om det er slik at alle bevegelser av dyr, fugler eller fisk 
etterlater et spor, et spor som blir mer og mer tydelig jo 
flere som har beveget seg langs samme rute, så vil dette 
også gi en god forklaring på dyrs, fuglers, insekters og 
fiskers navigasjonsevner. Dette systemet vil da også 
inneholde informasjon om hva som hendte på denne 
reisen, hva slags vilt eller vann som befinner seg langs 
ruten, hva slags honning som ble funnet eller om det er 
fiender å vente. De dyr som da er i stand til å hente ut 
denne typen informasjon, velger da å oppholde seg over 
strålingssoner, og de blir beskrevet som strålingssøkende 
dyr. I virkeligheten er det da spesielt sensitive dyr som 
gjør dette, som katter, bier og kråker.

Det finnes de mennesker som kan fortelle om og føle 
hva som har hendt på visse steder, som får bilder eller 
imaginasjoner av tidligere tiders hendelser. Dette kan 
også forklares ut i fra denne teorien. I noen tradisjoner 
beskrives en ”kronikk”, en slags historiebok, hvor alt 
som har hendt finnes. Den kalles ”Akasha-kronikken”. 
Kanskje disse to fenomenene er beslektet? 

Dette viser at jordstråling, vannårer, ley-lines, på en eller 
annen måte er relatert til den menneskelige åndsverden, 
og til det som menneskene i alle tider før oss har gjort, 
tenkt eller konstruert. Det gjelder kanskje også dyr, det 
har jeg ikke undersøkt tilstrekkelig ennå.

Allerede i den første engelske litteraturen om jord-
stråling og ley-lines, antyder både Alfred Watkins (den 
første som vitenskapelig og systematisk beskrev 
ley-lines) og Paul Devereux (nåtidig kjenner av jord-
stråling) at ley-lines på en måte er ”skapt” av menne-
skelig 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. 

Nettverk mellom trærne 
Den levende natur har en lignende stråling, noe som 
igjen viser at denne typen stråling har relasjon til alt lev-
ende, og ikke bare til den menneskelige bevissthet, men 
også til alt levende, trær og dyr, ja, kanskje jorden selv.

På en skitur i skogen den 4. februar 2006 så jeg plutselig 
denne typen stråling som er relatert til levende vesener. 
Denne mer levende formen for energi, var som et slags 
nettverk mellom trærne, et slags art av Matrix, mellom 
trærne var det mørke slanger eller vannstrømmer, alt av 
forskjellig kraft og tykkelse. Mye var likt den slags strøm-
mer jeg ser som vannårer eller jordstråling, bare at den 
såkalte jordstrålingen er mer ubevegelig enn denne lev-
ende strålingen. Strømmene fra den levende strålingen 
gjennomvevde hele naturen, de gårdene jeg gikk forbi, 
trærne jeg passerte; ja, alt levende. Jeg så hvordan disse 
kraftlinjene strømmet fra skogen og omfavnet låver hvor 
det sto kuer, grisehus og våningsbygninger. Der hvor det 
var dyr, var det en langt større og sterkere kontakt, enn 
der det ikke var dyr. Dette er kanskje grunnen til at vi 
føler oss forbundet med dyrene og naturen, at vi da føler 
oss tilknyttet en større sammenheng. 

En eneste stor sammenheng
Disse kraftlinjene, dette totale nettet, gikk fra tre til tre, 
og fra mennesker til trær. De var sterkere mellom trær 
av samme art, mellom dyr av samme art og mennesker 
imellom, men de gikk også mellom forskjellig treslag og 
mellom ulike dyrearter. Denne opplevelsen fikk meg til 
å forstå at hele skaperverket er vevd sammen i en eneste 
stor sammenheng, og at om noe forandres eller forsvin
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Arbeid med unge voksne
Tekst: Jan Bang. Foto: Katerina Viekova.

Camphill begynte som en skole med barn. Når de første 
barna vokste opp kom landsbyimpulsen med Botton 
og de andre landsbyene. Her i Norge begynte vi direkte 
med landsbylivet på Vidaråsen, men mange av beboerne 
var yngre, så i realiteten var dette et arbeid med unge 
voksne. Solborg ble først etablert som et arbeid med 
unge voksne, og Vallersund i sitt arbeid med rusavheng-
ige hadde mange av de samme kvaliteter. Også i dag 
arbeider landsbyene delvis med unge voksne, når nye 
yngre beboere flytter inn. 

Overgangen til voksen alder er en dramatisk tid for de 
fleste av oss, med valg av yrke, venner, boformer og mye 
annet som senere vil prege resten av livet vårt. 

Identitet
Identitet dreier seg om samspillet mellom individet og 
samfunnet, hvor personen står i sentrum. Alle medar-
beiderne er rollemodeller for den funksjonshemmede. 
Vi har alle masker, flere forskjellige og vi trenger å lære 
hvilke masker vi trenger i ulike situasjoner. Dette må vi 
lære de unge voksne. 

Vi er også speil for dem, og må møte dem med kjær-
lighet. Det er viktig å reflektere over hvordan man møter 
verden, det er så mange muligheter, ikke bare gjennom 
språk, men også gjennom kunst og musikk. 

Vi burde sette pris på det menneskelige mangfoldet. 
Trygghet er en viktig faktor, også å øve seg i å bruke 
hele sanseapparatet. Hele tiden er det bevegelse i det 
sosiale feltet hvor individet møter felleskapet. Det er 
også et samspill mellom individets identitet og gruppens 
identitet. 

Kommunikasjon og forhold til andre mennesker 
Vi bærer på veldig mange forestillinger, og må komme 
forbi dem i våre menneskemøter. Vi trenger tid til å lytte, 
og det må være lov å gjøre feil. Dette må vi skape åpent 
rom og muligheter for. Det er viktig å gi gode tilbake-
meldinger, å legge vekk fordommer, men være positiv. 

Samlivsformer
Dette berører bolig, kommunikasjon og seksualitet. Det 
kan være begrensninger i forhold til bosituasjoner, som 
ofte er valgt for unge funksjonshemmede av pårørende. 
Det er da viktig å ta hensyn til de sosiale utfordringer. 
Hvordan hjelper vi dem som ikke klarer å takle sosiale 
situasjoner? Hvordan hjelper vi dem som velger å dele

livet sitt med andre? Med en samboer og i parforhold? 
Vi kan tilby en god og åpen samtale. 

Det er viktig å ha mange ulike boløsninger og være 
bevisst de økonomiske begrensninger. Det kan være 
vanskelig å legge til rette for unge voksne, særlig når de 
skal forholde seg til det kommunale tilbudet. 

Arbeid 
I ung voksen alder kommer man inn i arbeidslivet. Hva 
kreves av en medarbeider for å gi den riktige opplæring? 
Er det nok å tilfredsstille landsbyens arbeidsbehov? 
I arbeidslivet opplever vi mer og mer mekanisering. 
Hvordan virker dette inn i opplæringen? 

Identitet blir stor sett skapt av det arbeidet vi utfører. 
Derfor er det viktig å ha et arbeid som andre har 
behov for og setter pris på. Hva er arbeidets innhold-
ende kvalitet? Vi må kunne skille mellom prosessen 
og produktet. Det er viktig å ha tid, i veiledning og i 
utformingen av arbeidet, et samspill mellom arbeid og 
læring. 

Når FN-konvensjonen for funksjonshemmede blir rati-
fisert da blir også retten til arbeid juridisk sikret. Vi må 
benytte oss av de rettigheter som konvensjonen nå åpner 
for og sette frem våre erfaringer, meninger og forslag i 
det offentlige rom. Det er viktig å ta med bevisstheten 
om at FN-konvensjonen inkluderer retten til både arbeid 
og til livslang læring og utdannelse. 

Hvordan arbeider vi videre? 
Denne samtalen tok som sitt utgangspunkt spørsmålet 
om videreføring av Framskolen ved å gi yrkesopplæring, 
og om dette burde skje på Vallersund og/eller på alle 
stedene? Det nåværende tilbudet er etter videregående 
skole, og skal være en bro over til arbeidslivet. Medarbei-
derne opplever en sterk utvikling fra 18/20 års alderen 
opp til 25/27. Etter dette er arbeidet mer viktig enn det 
pedagogiske. 

Jøssåsen har i de siste årene fått noen yngre landsby-
boere. Stedet må da finne ut hva de mestrer og gi dem 
opplæring der det trengs. 

Solborg har erfaring med en beboer som flyttet over 
fra Framskolen for nesten ett år siden. Både Solborg og 
beboeren opplever Framskolebakgrunnen som veldig 
positivt. Solborg tilbyr en fortsettelse av yrkesopplæring 
i jordbruk som denne beboeren begynte på Framskolen. 
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De fleste Framskoleelever går ikke videre i landsbyene. 
De trenger mer forberedelse til et videre liv i omsorgs-
boliger eller andre offentlige botilbud. I landsbyene er 
den sosiale utfordringen større enn arbeidsutfordring-
en. For å ta hensyn til dette punktet ble det foreslått et 
treårig program med det første året i internat, det andre i 
et familiehus og det tredje i hybel. 

Det er en fare for at arbeidslivet bare står stille. Oppgav-
er blir utført, men de som utfører dem opplever ikke en 
utvikling verken i forhold til arbeidet eller seg selv. Det
er et behov for å tilrettelegge arbeidet slik at det gir 
muligheter for de som utfører det til å utvikle seg selv. 

Hvis det kunne utvikles realkompetanse i yrkesopplær-
ing for funksjonshemmede basert på lærlingemodel-
len, ville de finne positive partnere i det offentlige. Det 
trengs et tilbud på 2 til 3 års varighet, som bygger en bro 
mellom skole og yrkeslivet. Det er viktig med en formell 
eller offentlig anerkjennelse av dette. Det er viktig å 
involvere folk fra det offentlige for å finne løsninger. 

Teksten tar utgangspunkt i samtaler på Camphill 
Landsbystiftelsens representantskapsmøte i juni 
2012. Red. 

Under: Framskolebesøk i London 2010
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Tekst og foto: Solborg skrivegruppe 

Da Nils Erik leste at Anders Behring Breivik fikk 
diagnosen paranoid schizofreni, satt han ned og skrev 
til Simon Devold i Aftenposten: 

Når dere tenker på paranoid schizofreni og Anders 
Behring Breivik så tenker dere de som har den sykdom-
men er farlige og utilregnelige. Men det er ikke sånn. 

Jeg har denne sykdommen men jeg er ikke farlig. Jeg er 
stabil fordi jeg bruker medisiner. Det var 2 psykiatere 
som undersøkte denne mannen, de sa han var utilregn-
elig, men de 2 neste psykiatere som undersøkte han sa 
han var ikke farlig og hadde ikke denne sykdommen. Jeg 
har hørt han spilte pc spillet World of Warcraft og han 
ble påvirket av spillet og gikk ut og drepte disse men-
neskene. Jeg spilte en gang pc spill men jeg har mer eller 
mindre sluttet, og jeg ble innlagt for spilleavhengighet. 
Jeg gikk ikke og gjorde noe galt, jeg dro hjem til Solborg

Nils Erik er ikke farlig
og var akkurat den samme Nils Erik; snill, rolig, og glad 
i å hjelpe. De som har denne sykdom er ikke lik noen 
farlige som bor på sykehus. Noen bor i egen bolig, noen 
er som meg som bor på Solborg.  

Simon svarte: 
Ja, jeg skjønner det, Nils Erik, du er ikke farlig og jeg 
håper at du ikke møter mennesker som er redd deg. Du 
har en diagnose, du får medisiner og du vil ikke skade 
noen, heller ikke deg selv. Vi skal leve sammen her på 
kloden, vi har diagnoser og får medisiner av ulike slag 
og må leve med det. Når du skriver til meg vet jeg at du 
ikke er redd meg som jeg heller ikke er redd deg. 

Jeg har stor respekt for deg Nils Erik, du er en venn, 
Simon. 

Nils Erik understreker at ikke alle som har fått diagnos-
en paranoid schizofreni er farlige, og føler at det er viktig 
at folk er dette bevisst i disse dager.
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Evangelietekster for de neste 3 måneder

September
29   Mikkelsmess 
30   Åpenbaringen   12, 1 – 12 

Oktober
  6   Matteus   22, 1 – 14 
13   Markus    4, 1 –   9 
20   Markus    4, 26 – 32  
27   Matteus   25, 14 – 30 

November 
  3   Åpenbaringen   1, 4 –   8 
11   Åpenbaringen   1, 12 – 20 
17   Åpenbaringen   4, 1 –   8 
24   Åpenbaringen   7, 1 –   4 / 9 – 12

Desember 
  5   Matteus   25, 1 – 13
1. Advent
19   Lukas       1, 26 – 38
2. Advent 
24   Lukas       1, 39 – 47 (56)
3. Advent
25   Lukas       2, 1 – 20
4. Advent
26   Johannes  1, 1 – 14
Nyttårsaften

Bibelaften er en av grunnpilarene i Camphill, og 
feires i husfellesskap over hele verden. Hvert år 
blir et par Camphill-medarbeidere utpekt til å 
velge ut tekster, som brukes både til Bibelaftenen

på lørdagen, og eventuelt til søndags-handling 
neste dag. For å gi flere mennesker anledning til 
å knytte seg til denne praksisen, bringes her 
tekstene, fra mikkelsmess til jul 2012.

evangelietekster

Det hadde snødd i natt
alle de gamle sporene var borte
og livet ga meg nye muligheter.
 
Muligheter til å lage nye spor
ta nye sjanser
vise hvem jeg er.
 
Det hadde snødd i natt
og jeg visste
at nå måtte jeg sette spor
 
utenfor.

Dikt av: Inger Hjelpestein

Å sette spor
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landbruksliv

Biodynamisk jordbruk i 
Camphill-landsbyene 

Tekst: Jan Bang. Foto: Borgny Berglund.

For noen måneder siden fikk Camphill Landsbystiftelse 
en henvendelse fra Biologisk-dynamisk Forening om 
hvorfor så få av Camphill-stedene er Demetergodkjent 
som biodynamiske gårder. Bakgrunnen for spørsmålet 
er at Biologisk-dynamisk Forening prøver å bygge opp et 
godkjent biodynamisk jordbruksmiljø her i landet. 

Det er klart at de fleste landsbyene har gårder og 
gartnerier som produserer biodynamisk, stort sett for 
hjemmeforbruk og det er relativt lite som blir solgt ut. 
Alle bestreber seg på å drive biodynamisk, men det er 
en utfordring at det ikke er nok kvalifiserte bønder og 
gartnere. Debiogodkjenning gjelder for vanlig økologisk 
drift, og siden Biodynamisk Forening ikke kan drive 
godkjenningsprosessen selv, så ber de Debio også god-
kjenne for Demeter-merket, som er det vanlige biodyna-
miske godkjenningssystemet. 

Godkjenning for økologisk så vel som for biodynamisk 
jordbruk er satt inn i en klar ramme, og hvert sted må 
fylle alle krav. En av kravene er at alle dyr må ha mu-
ligheten til å bevege seg fritt minst en gang om dagen, 
for eksempel kan de flyttes ut i en luftegård. 

På Jøssåsen er dette 
ikke mulig fordi 
oksen er utilregnelig, 
kan være farlig og de 
har ikke en sterk nok 
luftegård. Dermed får 
de ikke godkjenning, 
selv om all gårdsdrift-
en er biodynamisk. 
Et eneste avvik kan 
stoppe for hele god-
kjennelsen, systemet 
er ikke fleksibelt nok 
til å brukes i alle situ-
asjoner. Eric de Haan, 
som driver gården på 
stedet, kan med god 
samvittighet si at han 
driver biodynamisk 
jordbruk, selv om de 
ikke er godkjent, 

verken økologisk eller biodynamisk. Økonomisk er det 
støtteordninger på plass som ville være verdt 
15 – 20 000,- kr. hvis de var godkjent.

Vidaråsen, Hogganvik og Rotvoll har bare Debio god-
kjenning, mens Vallersund har en midlertidig Debio-
godkjenning. Solborg har både Debio- og 
Demetergodkjenning. 

Camphill har vært en pioner innenfor utviklingen av 
det økologiske og det biodynamiske jordbruket i Norge. 
Nå begynner myndighetene å legge merke til Lands-
bystiftelsen, og det er viktig at de kan vise til ordentlig 
godkjente gårder og gartnerier. Dette kan betraktes som 
neste fase av pionerarbeidet, siden det nå er anerkjent 
også av myndighetene at en viss og stigende prosent av 
norsk jordbruk er ønsket som økologisk/biodynamisk. 
Hvis en gård drives økologisk, men ikke er registrert 
eller godkjent, vil de bli betraktet som ”konvensjonell”, 
eller kjemisk/industrielt drevet. 

Gartnerier som produserer grønnsaker, urter og 
blomster kan også registreres som økologisk eller 

Under: Fra Hogganvik.
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Tekst: Jan Bang. Foto: Borgny Berglund.

Corona Safteri er en del av Camphill Rotvoll litt utenfor 
Trondheim. Der lages det saft og syltetøy av økologisk 
bær og frukt. Det ferdige syltetøyet og saften blir solgt 
til butikker over hele landet og til kafeer i Trøndelag. I 
fjor presset de nesten 8 tonn bare med epler, som ble til 
nesten 13 000 flasker saft.

Sarmad Al-Saffar, daglig leder, ser at mye bær og frukt 
råtner rundt omkring i hager i nabolaget, og tilbyr å sylte 
eller safte det som kan bringes inn til safteriet. 
– Hos oss kan du levere bær og frukt fra hagen din og få 
ferdig saft eller syltetøy i retur, sier Al-Saffar

Frukt fra private hager kan de ikke bruke i vanlig 
produksjon, siden den ikke er garantert økologisk, men 
de tar imot og safter eller sylter bær og frukt for privat-
personer, som får sin egen frukt tilbake i flaske eller på 
glass. Camphill drives på non-profit-basis, så safteriets 
tjenester er priset på et svært overkommelig nivå.

Ta gjerne direkte kontakt med Corona: 
corona@camphill-rotvoll.no 

Innlegget er basert på en artikkel som sto i 
Byavisa 7 august. Red.

Til høyre: Sarmad Al-Saffar på Corona safteri

Corona tilbyr å 
sylte/safte dine bær

biodynamisk og her er situasjonen vis a vis myndig-
hetene akkurat den samme. Hvordan er det på de andre 
stedene i Sosialterapeutisk Forbund? Hvis de driver med 
jordbruk, selv i liten skala, er de registrert? Selv om 
registrering innebærer en viss mengde byråkratisk 
arbeid, ville ikke dette være en måte å synliggjøre våre 
idealer i det offentlig rom? 

Teksten tar utgangspunkt i samtaler fra Camphill 
Landsbystiftelsens representantskapsmøte i juni 
2012. Red. Venstre: Solborg selger biodynamiske 
grønnsaker. Foto: Jan Bang.
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i stedets kulturliv og landskapspleie. 
Så støtter hun også opp om Framsko-
lens virksomhet. «Dessverre blir det 
for liten tid til å male», føyer hun til.

Ulrike kom som ung fra Tyskland til 
Vallersund og virket her i 5-6 år, men 
det er snart 20 år siden hun reiste der-
fra. Nå har hun vært her i ca 1 ½ år. 
To ting har trukket henne tilbake til 
Vallersund; fellesskapslivet i Camphill 
er en hjertesak for henne og i tillegg 
naturen som omgir Vallersund gård.

Tilbake til hennes bilder. Vår bevisst-
het er fylt med forestillinger om alt 
mulig – for eksempel om det vi ser 

omkring oss, det sosiale liv vi deltar i og det vi tenker 
om livet og fremtiden. Men hva er det som former våre 
forestillinger? En kunstner kan søke etter svar som 
vanskelig kan uttrykkes intellektuelt, og Ulrike har 
valgt å utforske dette gjennom farger og non-figurative 
former. I den senere tid har høytidsfeiringene med sine 
prosesser gjennom årsløpet vist seg å ha blitt innholdet 
av hennes bilder.

kunst på stedene/eurytmi

Hva ligger bak våre forestillinger?

Tekst: Svein Berglund. Foto: Borgny Berglund

Dette spørsmål stiller Ulrike Panhorst – en medar-
beider på Vallersund gård – hun forsøker å bearbeide 
spørsmålet gjennom sine bilder. 

Hun forteller at hun har mange jern i ilden; hun er med i 
ledelsen og har ansvaret for bakeriet. Hun er engasjert

Tekst: Thorwald Thiersch. Foto: Arkivbilde.

Det er bare nå at jeg forstår hvordan man trenger å lære 
og å øve seg i å se på eurytmi. Det krever den samme 
indre anstrengelse og oppmerksomhet som vi trenger 
å ta i bruk når vi skaper grafisk design for et tidsskrift, 
for eksempel, eller når vi bruker en av Rudolf Steiners 
mantraer. Det jeg blir presentert lar meg alltid ta inn i 
mitt høyere vesen et høyere vesen som søker å åpenbare 
seg selv. Dette er stedet hvor kunstens opplevelse treffer 
veien til indre utvikling. 

Innlegget sto i Anthroposophy Worldwide nr. 5/12 
Red. 

Eurytmitreff 
– Kunstens vesen møter indre utvikling
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skoleringsveien

som er en ’helligdom’ for deg, så har en følelse kommet til 
uttrykk hos deg, som kan være kimen til at du senere blir 
åndselev.» Altså; se for deg en slik eller lignende situasjon. 
Prøv å gjøre minnet så levende som mulig. Prøv så å gjen-
oppleve den ærbødigheten du følte den gang. 

Så tar du erindringen bort og lar etterklangen av ærbø-
dighet, ærefrykt, være igjen i sjelen. Etter en stund lar du 
også etterklangen tone bort og avrunder meditasjonen ved 
bare å være i ro, før du langsomt åpner øynene.

2)Tenk tilbake på en sterk naturopplevelse som fremkalte 
ærbødighet eller hengivenhet i deg.  Det kan gjerne være 
noe fra barndommen. Tenk deg at du har opplevd en sol-
oppgang, og hvordan lyset badet landskapet i varme farger. 
Og så, når solen steg opp, hele landskapet og himmelen ble 
lysgjennomtrengt. Prøv å gjenkalle en slik opplevelse så 
fargerikt og levende som mulig. Deg selv og soloppgangen. 
Eller deg selv og stjernehimmelen, fossefallet, havet, 
ørkenen. En hvilken som helst naturopplevelse som har 
gjort sterkt inntrykk på deg. Prøv å gjenoppleve både selve 
naturopplevelsen og det inntrykket den gjorde på deg. 

Så tar du bort erindringsbilde og lar kun etterklangen av 
ærbødighet bli igjen. Etter en stund lar du også den tone 
bort, og avrunder meditasjonen ved bare å være i ro, før du 
langsomt åpner øynene.

3) Ved slutten av dagen setter du deg rolig ned og leter etter 
en begivenhet, et møte med et medmenneske, en kunst- 
eller naturopplevelse, som gjorde inntrykk på deg. Det 
trenger ikke å være så spektakulært og enestående. Ofte 
gjemmer det seg noe dypt og stor i en ganske hverdagslig 
opplevelse. 

Ofte viser slike opplevelse, som vi ellers bare går forbi, seg 
ekstra sterkt i dramatiske situasjoner. En av de overlev-
ende fra Utøya, Lina Rangønes Libak, tjueto år, ble skutt i 
brystet og i kjeven; og hun ble skutt gjennom hendene som 
hun dekket ansiktet med. Mens vennene prøver å stanse 
blødningene fra skuddsårene og mens hun selv spytter blod, 
fikk hun øye på et blad og en dråpe som falt fra det, og hun 
tenkte: - At noe kan være så vakkert mens alt dette skjer 
rundt meg.

Når du har valgt ut et minne fra dagen, gjør du det samme 
som beskrevet for de to andre øvelsene. En kontinuerlig 
øvelse vil føre til at man vekkes opp til å se det interessante 
i det alminnelige, det vil si at man utvider og intensiverer 
sin oppmerksomhet. Etter hvert vil liv og øvelse gå over i 
hverandre. Det å omslutte verden med min interesse blir 
gjennom at jeg utvikler ærbødighet og ydmykhet for feno-
menene, til en livsholdning for meg.

Ærbødighet; en meditativ grunnkraft
Tekst: Frode Barkved

Ærbødighet, ærefrykt, devosjon, er grunnkrefter i det medi-
tative livet. Med Rudolf Steiners ord: «En viss grunnstem-
ning i sjelen må danne begynnelsen. Åndsforskeren kaller 
denne grunnstemning for ærefryktens vei, hengivenhet 
for sannheten og erkjennelsen. […]Hvis vi ikke utvikler 
en dyptgripende følelse i oss for at det finnes noe som er 
høyere enn oss selv, vil vi heller ikke finne kraft i oss selv til 
å utvikle oss til noe høyere. Den innviede har fått kraften 
til å løfte sitt hode til erkjennelsens høyder, bare ved at han 
har senket sitt hjerte ned i ærefryktens, devosjonens dyp. 
Åndens høyder kan bare bestiges ved at man går gjennom 
ydmykhetens port.» 

Ordet ydmykhet kommer av norrønt auðmjúkr i betyd-
ningen noe «som lett blir myk», altså noe som er fleksibelt 
og bevegelig. Det er lett å tenke seg at jeg nettopp i en 
intensivert, sjelelig-åndelig opplevelse av verden og mine 
medmennesker, trenger evnen til å føye meg inn i den 
andres vesen, bevege sammen med det som beveges. Jeg 
møter jo her en verden som ikke er skjematisk og stiv, men 
full av nydannelse og utvikling. Skal jeg henge med her, må 
jeg selv være føyelig, myk, foranderlig. Vi kan altså tenke oss 
ydmykhet i betydning myk og bevegelig, som gjør at jeg kan 
være i mine nye erfaringer. Da må jeg være villig til å ta av 
meg et panser smidd av vanetenking og faste forestillinger.

Begrepet «devosjon» kan bety hengivenhet og også andakt. 
Begrepet «andakt» på sin side har sin opprinnelse i kon-
sentrasjon og «åndelig oppløftelse, for eksempel overfor 
naturen eller et kunstverk». (Fra Store Norske Leksikon) 

Steiner sier at det i hengivenhet og ærbødigheten finnes en 
løftekraft som sjelen trenger for å komme inn i en meditativ 
realitet. 

Kraften til å svinge seg opp, kraften til å vandre på nye stier, 
ligger i devosjonen. Viktig: Begrepet «ærefrykt» handler 
ikke om underdanighet, men ærefrykt overfor sannhet og 
erkjennelse. Det kan også handle om ærefrykt overfor livet 
selv. (Ærefrykt defineres ofte som «dyp respekt» og også 
«dyp ærbødighet». Ærbødighet på sin side brukes ofte i 
betydningen høyaktelse, men også ydmykhet.)

Her følger tre forslag til øvelser med litt ulik nyanse, i 
forhold til å utvikle devosjon og ærbødighet.

1) Tenk tilbake på barndommen og prøv å finne en opplev-
else der du har kjent en slags beven i forhold til et menneske 
du hadde stor respekt og beundring for. Steiners eksempel: 
«Har du noen gang stått foran døren til et menneske som du 
ser opp til og ved dette ditt første besøk fornemmet en slags 
hellig beven ved å trykke ned klinken for å tre inn i rommet
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Nils Erik om Dave Brubeck 
glad av, noe søtt og drømmende over det. 

Brubeck er god gammel årgang, forførende, lystig, 
trommende og dansende. Noen rolige, avslappende, fine 
låter fra en svunnen tid. Slike jazzlegender er drøm-
mende jordnært og viser oss hva jazz er for noe. 
Dette er en CD jeg anbefaler andre å høre på. 

”Jeg vil leve”
I år kom det ut en bok skrevet av Marte Wexelsen 
Goksøyr, ”Jeg vil leve”. Hun fikk Livsvernprisen i 
år (se Landsbyliv 30, side 11), og har bidratt mye 
til dialogen om hvordan vårt samfunn behandler 
ufødte som har Downs Syndrom. Vi tror at denne 
boken er så viktig et innlegg i denne debatten at 
vi trykker to anmeldelser av den. Red. 

Bokanmeldelse av Hanne Kveli

Dette er den beste boka jeg har lest. Marte Wexelsen 
Goksøyr er skuespiller og samfunns-debattant. Hun har 
også Downs Syndrom og hindringer. I intervjuer med 
blant annet Jens Stoltenberg, Fabian Stang og sin egen 
mor og far stiller hun vesentlige spørsmål. ”Jeg vil Leve” 
er en personlig og politisk bok, og jeg vil gjerne anbefale 
denne boka til alle lesere.

Bokanmeldelse av Birka Schmidt-Bäumler

I vår kom jeg over en liten bok som jeg gjerne vil 
anbefale til dere!

I flere intervjuer avvekslet med egne tanker tegner hun 
et dystert bilde av vårt samfunn som ønsker å være 
inkluderende men er ekskluderende på mange nivåer 
– slik hun opplever det. Hun snakker med foreldre, 
venner, offentlige og medisinske personer og spør dem:

”Tror du at jeg kan klare meg alene? Hvordan er det å ha 
barn med Downs syndrom? Hvordan er det å være far?
Hvorfor blir jeg behandlet annerledes? Hvorfor blir jeg 
satt i en gruppe? Er ikke vi mennesker skapt for å 
samarbeide på denne jorden? Hva er et velskapt barn? 

Har ikke fostre med 
Downs syndrom rett til 
å leve som alle andre? 
Tror du mennesker med 
Downs syndrom kan ha 
et rikt liv og være et gode 
for samfunnet? Hvilke 
muligheter tror du jeg har 
til å bli skuespiller? Hun 
spør Jens Stoltenberg: jeg 
tenkte på nyttårstalen din, 
jeg! Du sa at Norge skulle 
bli verdens mest inkluder-

ende samfunn. Hvordan vil du gjøre det? Hvem er det 
som skal bli inkludert?

Jeg er en kvinne med Downs syndrom. Er jeg ikke 
ønsket av samfunnet? Da jeg begynte i barnehagen, ble 
jeg integrert, de andre bare begynte. Integrert fra hva 
da? Betyr det at jeg egentlig ikke hørte til? Er det noen 
som fra fødselen av ikke har en selvfølgelig plass, med 
de samme rettigheter som andre?”

Spørsmålene Marte stiller og svarene hun får er spen-
nende lesing. Det er en ting å si gode ting men det er 
våre handlinger som teller og Marte Wexelsen Goksøyr 
viser oss at det er en lang vei til et samfunn der alle får 
lov til å delta fullt ut.

”Jeg vil gjerne være en Jeanne d”Arc. Hun er fri, selv om 
bålet venter henne.”

Jeg vil leve av Marte Wexelsen Goksøyr 
Forlaget Oktober 2012, ISBN 978-82-495-0925-6

Dave Brubeck Quartet 
”Their Last Time Out”
Bra musikk fra desember 1967 

Jeg elsker jazz, når jeg hører på denne 
musikken glir jeg inni jazzdrømmen. 
Det er stemningsfull musikk til og bli  
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og kontaktnettverket han hadde i Egypt, kunne han 
bygge opp en gård, en virksomhet, og tilslutt flere 
bedrifter, langt ute i ørkenen, på et sted ingen kunne tro 
det var mulig å overleve. 

Følg denne spennende reisen i boken. Hvordan 
Abouleish klarte å overtale myndighetene i Egypt til å 
slutte å besprøyte bomull – over hele landet! Og hvordan 
motstandere baksnakket stedet SEKEM, beskyldte dem 
for å være soltilbedere, noe som er verre enn en kjetter. 
Noe av det mest gripende i hele boken fant jeg på side 
143 og videre, hvor Abouleish beskriver hvordan han 
fikk noen av de som var mest kritiske til SEKEM-pro-
sjektet over på sin side. 

I fokusdelen i denne utgaven siterer vi en del av det siste 
kapitlet, om bedriften på SEKEM og om ”kjærlighetens 
økonomi”. Dette er kanskje den delen som skinner klar-
est fra hele fyrtårnet! Se side 46.

Denne boken er sterkt anbefalt for dem som vil lese 
om hvordan bedrifter kan organiseres på en måte som 
kommer hele menneskeheten til gode. Den er også en fin 
skildring av Egypt, både for mange år siden, og i dag. De 
ble ikke skånet i det siste årets politiske, sosiale og
økonomiske jordskjelv, og det er opplysende å lese 
hvordan sønnen Helmy Abouleish kunne snu selv et 
lengre fengselsopphold til noe positivt.

”SEKEM – en veiviser for det nye Egypt” 
av Ibrahim Abouleish kan bestilles fra: 
Antropos Bokhandel 
Josefine gate 12 0351 OSLO 
Tel: 22 46 03 74

Et fyrtårn i ørkenen
Boken ”SEKEM – en 
veiviser for det nye 
Egypt” anmeldt av 
Jan Bang 

I innledningen til 
denne boken skriver 
Ragnhild Nilsen at 
SEKEM er et fyrtårn 
for etisk handel, ikke 
bare det, men SEKEM 
bidrar til et fredsarbeid 
mellom Europa og 
Østen. Mens jeg sitter 
her og skriver disse 
linjer kommer det hver 
dag inn nyheter fra Syria om kamphandlinger, fra Iran 
om atombombetrusler, og fra Afghanistan om fortsatt 
bombing fra både USA og Taliban. Angsten og frykten 
mellom vest og øst kommer stadig til syne i media, 
avisene og på TV. 

Derfor er det ekstra viktig å lese om et omfattende 
initiativ som har sitt fundament i Islam, hvor Koranen 
er hyppig sitert, og som forbinder seg med noen av de 
mest positive strømninger som vi kjenner fra vår del 
av verden, med biodynamisk dyrking, med rettferdig 
handel, med assosiasjonsprinsippet i forholdet mellom 
produsent og forbruker. 

Men boken er mye mer enn bare en rapport fra et 
velmenende sosialt og økonomisk tiltak. Her følger vi 
med på Ibrahim Abouleish sitt liv, fra en barndom i et 
idyllisk, i all fall for ham, Egypt fra en svunnen tid, en 
barneidyll. Vi leser hvordan han ble betatt 
av Europas kultur og vitenskap, og hvordan 
han tilfeldigvis (finnes det tilfeldigheter?) 
traff Martha Werth og fikk høre om an-
troposofien. Om hans ”italienske reise” med 
Georg Merckens som åpnet et nytt kapittel 
i Abouleish sitt liv. Og hvordan han etter 
mange år som vellykket forsker og entre-
prenør i legemidler flyttet tilbake til Egypt 
med sin familie for å oppfylle en drøm. 

Denne drømmen var sterk nok til å bære 
han, og familien som sto samlet om drøm-
men, gjennom mange frustrasjoner og flere 
kriser. Takket være de midlene han hadde 
anskaffet seg i Europa, og med de midlene
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Spørsmål som ikke stilles
Tekst: Svein Berglund 

Tidens hendelser
De fleste er opptatt av terror og klimaets utvikling. Selv i det 
rolige Norge har vi nå opplevd rystende hendelser (22. juli 
2011), og alle berøres vi av de globale endringer i klimaet. Vi 
leter etter svar, men vi stiller kanskje alt for lite spørsmål om at 
det i bakgrunnen kan finnes dypere årsaker til slike ødeleggen-
de hendelser – motiver som vi viker unna fordi de berører oss 
selv? 

Kan det ligge en snikende kultur-forvitring bak det som speiles 
i den offentlige debatt og bekymring – forhold som ikke på 
samme måte har offentlighetens oppmerksomhet? En forvit-
ring som skaper sosial uro og som virker bak de store negative 
hendelser i nyhetsbildet? Vi skal prøve å belyse dette nærmere 
- men først et tilbakeblikk.

Aristoteles klarsyn
Aristoteles – som levde for over 2.000 år siden – var med å 
legge grunnlaget for den idé-utvikling som skapte den euro-
peiske kultur, og som etter hvert også ble preget av kristen-
dommen. Ved den europeiske kulturs vugge så allerede 
Aristoteles at det økonomiske liv kunne preges av to hold-
ninger: Oikonomia eller Krematistikk.

Oikonomia kommer av Oikos som betyr hus, og oikonomia 
betyr husholdning. Oikonomia tar hensyn til alle medlemmer 
av husholdningen og selve huset – det omfatter altså både en 
helhetstenkning og en omsorgskvalitet. Husholdning kan vi 
her oppfattes som et samfunnsbegrep – så vel i det lille som i 
det store.

Krematistikk er en økonomiform hvor menneskene forsøker 
å berike seg på bekostning av helheten. Begrepet var ganske 
ukjent inntil det kom frem for 20-30 år siden innenfor forsøk

på økonomisk nytenkning. Nylig ble det omtalt i en norsk avis 
som berikelseskunst! – Kunsten å berike seg selv. 

Individet kontra fellesskapet
Den kunsten – krematistikk - som der ble omtalt, er en del av 
grunnlaget for vår tids økonomi – markedskapitalismen - som 
bygger på doktrinen om egeninteressens dynamikk i de økono-
miske beslutninger. Det er i dag allment forstått at den ensidige 
egeninteressen i vår tids økonomi med krav om maksimal 
avkastning, har ført til at livskvalitet og naturens økologiske 
behov har blitt nedprioritert. 

Moderne økonomi med industri og arbeidsdeling har i mange 
land skapt økt levestandard som har kommet mange til gode, 
og skapt mulighet for individuell frihet og utvikling som aldri 
før i historien. 

Allikevel er det viktig å forstå at den sosiale uro verden over 
og forurensningen av kloden henger nært sammen med at vi 
har vektlagt individet sterkere enn ansvaret for fellesskapet og 
skaperverket.

Fornyelsens kunst
Betyr dette at Oikonomia er utryddet og budskapet om den 
store, felles husholdning er tapt? På ingen måte, men vi må 
lære å se på en ny måte, og ta del i prosessen der det er mulig. 
Fremfor alt må vi bevege oss fra å tenke enten-eller til både-og!

Aristoteles utgangspunkt for økonomien var to holdninger: 
felleskapets og individets behov. I vår tid kan vi ikke kaste vrak 
på individets behov for et verdig liv, for frihet og utvikling. Det 
er en grunnleggende erkjennelse som våkner over alt i verden. 

Menneskeheten er på en vei hvor vi skal frigjøre oss fra 
bindinger til slekt, til rase og folk, til nasjon - for langsomt å se 
sannheten om at den enkelte både er sentrum i sitt liv - og

I dag blir det ofte kommentert at næringslivet, 
eller økonomien, har overtatt mange områder 
av våre liv. Alt må måles i penger. Tid er penger. 
Dette kan ha uønskede konsekvenser, noe som 
vi ser klart av hvordan finanskrisene kommer på 
løpende bånd. I denne utgaven tilbyr vi noen an-
dre perspektiver når vi fokuserer på økonomi. 

Svein Berglund, en av gründerne i Cultura Bank, 
går tilbake til det gamle Hellas for å finne røttene 
til to diverse strømninger som preger økonomien i 
dag. Vi viser med flere innlegg til SEKEM i Egypt 

Økonomi
som er et skinnende eksempel på hvordan man 
kan motvirke de negative tendenser i dagens 
næringsliv.  Torodd Lien gir oss en dyp analyse av 
hvordan penger oppfører seg, basert på bildet av 
regnbuen som Rudolf Steiner brukte i sine fore-
drag, og Kari Gåsvatn tilbyr løsninger som er satt i 
gang flere steder på lokalt nivå. 

Vi fortsetter å følge økonomien gjennom vår faste 
spalte ”Økonomi” i hver utgave, og tar gjerne 
imot kommentarer og innspill fra våre lesere. 
Red. 
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bevegelsen, Fremtiden i våre hender og andre organisasjoner 
skapte etter hvert endringer i holdninger og livsstil hos mange 
mennesker.  Mange av dagens organisasjoner og aktiviteter 
innenfor sivilsamfunnet har sin opprinnelse i denne «mot-
strøm» fra 60 - 70 - 80 årene. 

Herfra stammer også en viktig impuls for å fornye bank-
vesenet. Det var banker som hadde sin inspirasjon fra 
antroposofiens samfunnsforståelse og i tillegg «alternative» 
banker som rettet seg mot økologi- og miljøutfordringene med 
varierende idegrunnlag. De antroposofisk inspirerte banker er 
livskraftige og flere av dem har mottatt offentlige utmerkelser. 
I 2011 ga Nordisk Råd en miljø- pris til de tre skandinaviske 
bankene: Merkur Andelskasses (Danmark), Ekobanken 
(Sverige) og Cultura Sparebank i Norge.

Til slutt må vi nevne en annen plante som spirer og gror i 
«Fornyelsesrommet». De skandinaviske banker har samen med 
de andre antroposofiske banker i Europa utviklet et master-
studium i etisk bankvirksomhet i samarbeid med Universitetet 
i Plymouth. (Se www.social-banking.org) En av medarbeiderne 
i Cultura Bank har gjennomført denne utdannelsen. Videre har 
Cultura et nært samarbeid med Høyskolen i Bodø hvor profes-
sor Ove Jakobsen har vært med å utvikle et masterstudium 
innenfor «økologisk økonomi» - hvor etiske holdninger inn-
arbeides, en organisk virkelighetsforståelse er på vei, og hvor et 
helhetlig perspektiv ikke glemmes. 

De fleste aviser og andre media er fulle av nyheter omkring 
uetisk adferd i næringslivet – vi leser om lovbrudd og såkalt 
«hvitsnipp-kriminalitet». Negativ informasjon møter oss 
daglig, men gode, oppløftende nyheter finner sjelden frem til 
avisenes forsider og oppslag. Det finnes imidlertid et tidsskrift 
som helt er viet prosjekter og virksomheter som står for andre 
holdninger og motiver. Bladet «Pengevirke» utgis i fellesskap av 
bankene Merkur og Cultura. Det er viktig å få øye på det som 
skjer i «Utviklingsrommet» - hvor gode spirer for fremtiden 
kan bli synlige. Mange steder i verden foregår det i stillhet – i 
forhold til nyhetsbildet – aktiviteter i dette utviklingsrom. Der 
forenes en respekt for individet og omsorg for naturen som på 
lang sikt kan bety en kulturfornyelse. 

samtidig både bærer- og bæres av – helheten. En smertefull 
læreprosess. Derfor betyr «både-og» at vi må få øye på et 
«fornyelsesrom» som ligger mellom oikonomia og kremati-
stikk. Hver for seg vil de være ensidigheter i den moderne 
økonomi. Gjennom berikelseskunsten (krematistikk) føres 
verden mot en økologisk og sosial katastrofe. En ensidig felles-
skapstenkning (oikonomia) er heller ingen farbar vei. 

Her ligger den etiske utfordringen som nå er oppgaven for det 
globale økonomiske liv i dette århundret. Det er lang vei å gå, 
men vi må glede oss over alle tiltak som prøves ut.

Fornyelsesrommet
I begynnelsen av det forrige århundret oppsto en rekke ini-
tiativ og bevegelser for en fornyelse av åndslivet. Her finner 
vi kildene til den moderne malerkunst, moderne musikk, nye  
skulpturformer med mer. På de fleste kulturområder kom det 
til syne nye spirer. Den mest omfattende bevegelsen var uten 
tvil antroposofien som inneholdt fornyelsesimpulser på de 
fleste områder. Men først og fremst ser vi i begynnelsen av år-
hundret et ønske om fornyelse av kultur- og åndslivet i Europa.

De to verdenskrigene virket imidlertid negativt inn på de fleste 
områder. Europa falt fra hverandre i politiske grupperinger 
og en fornyelse av det sosiale området ble vanskeliggjort. 
Men for lesere av dette tidsskriftet kan det være viktig å se 
den helsepedagogiske impuls i Mellom-Europa, bestrebelsene 
til nederlenderen Bernhard Lievegoed – både innenfor det 
helsepedagogiske felt og sosiale spørsmål generelt - samt Karl 
Königs begynnende virksomhet i Skottland/England (Camp-
hill) som fornyende impulser innenfor det sosiale rom.

Vårt tema i denne artikkelen er imidlertid økonomi. Innenfor 
de tre samfunnsområder vi her har nevnt, er det i vår tid sam-
funnets økonomi som danner «gulvet», angir tonen og skaper 
muligheter for morgendagens samfunn.

I 1960-70 årene var det nettopp på dette området at man 
opplevde en bevegelse rettet mot moderne økonomi og vestlig 
livsmønster i relasjon til naturens behov. Rachel Carsons bok 
”Den tause våren” satte ny fart og ga retning for den økologiske
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Penger er oppfunnet av folk

   Kari Gåsvatn

kollapse enn å be de formuende 
betale en ekstra cent i skatt.

Euroen kan altså reddes om 
det er vilje til det. Men Felbers 
hovedanliggende er nytenking 
rundt penger og valuta. Han 

griper tilbake til en ide fra Keynes 
og foreslår en global valuta for 

internasjonal handel. En globo som 
alternativ til euro, mens landene beholder sin nasjonale 
valuta. Et tredje steg i et slikt tretrinns valutasystem er 
en regional eller lokal pengeenhet. En regio. Det bemer-
kelsesverdige er at det i dag etableres slike lokale valuta-
systemer over hele verden, spontant og uten noen pålegg 
ovenfra. Også i euroland finnes det en rekke eksempler.

Lokal valuta har mange fordeler. Den bidrar til å opp-
rettholde lokalt næringsliv. Systemet er stabilt, selv om 
det stormer på verdensmarkedet. Dessuten beholdes 
demokratisk kontroll over pengene.

Et valutasystem kan betraktes som en form for in-
frastruktur eller fellesskapsgode. Felber mener vi må 
bort fra forestillingen om at penger skal formere seg. 
Det betyr ikke at pengene skal gjemmes i madrassen el-
ler under hodeputa. Med penger i banken kan regninger 
betales med et tastetrykk. Vi unngår tyverier. Og vi kan 
investere i bedrifter vi ønsker å støtte langsiktig.

Fordelen med krisa er at svakhetene i konstruksjonen av 
det europeiske hus blir synlig, skriver Felber. Det samme 
kan sies om hele finanskrisa. Den avdekker at de økono-
miske systemene ikke er bærekraftige og at de blender ut 
viktige menneskelige hensyn og behov.

Mange opplever dagens økonomistudium som hjerne-
vask, uttalte nylig den tyske økonomen Ulrich 
Thielemann. Han leder en tenketank med navnet 
MeM - som står for menneskelig markedsøkonomi. 
Nylig sto han i spissen for et opprop hvor 98 akade-
mikere krevde fornyelse av økonomien, som de mener 
har kapslet seg inne og blitt uvitenskapelig.

Østerrikske Felber har satt i gang en hel bevegelse for 
fellesskapsøkonomi. Franske Stephane Hessel mener 
dagens økonomi er en fare for demokratiet. Innad i EU 
yngler det av slikt som vi i Norge kaller motmakt.

Innlegget sto først i Nationen hvor Kari Gåsvatn er 
kommentator. Red.

Tekst: Kari Gåsvatn. Foto: Privat.

Penger er ikke et naturfenomen, men et praktisk hjelpe-
middel. Det er lett å glemme at penger er oppfunnet av 
mennesker når euro- og finanskrisene spisser seg og 
nyhetssendingene minner om reportasjer fra en natur-
katastrofe. Analysene beveger seg sjelden bak krisa, 
men roterer innenfor en ramme hvor pengesystemer og 
økonomiske lover tas for gitt. Som om de er skrevet inn i 
trosbekjennelsen, Koranen og Moseloven.

Også nordmenn som ellers er kritiske både til euroen 
og EU, godtar at eurokrisa skyldes late sør-europeere, 
forsvarer euroreglene, krysser fingrene og håper det “går 
bra”. Vi bøyer nakken som om systemene for valuta og 
økonomi er laget av guder som forlanger stadig større 
ofre i form av redningspakker. 

Men hjelper alle pakkene og skjermingsmekanismene? 
Nei, mener den østerrikske forfatteren, statsviteren og 
universitetslektoren Christian Felber. Han er en sentral 
premissleverandør for globaliseringskritikerne i Attac. 
Boka han utgav i vinter heter “Retten wir den Euro”. 
La oss redde euroen. Det han egentlig vil er å redde de 
felleseuropeiske verdiene: Demokratiet og velferdsstaten. 
Og pengenes rolle som et fellesgode. EU vil bryte sam-
men om det fortsetter som autoritært og udemokratisk 
prosjekt, mener han, og minner om at det i et demokrati 
er folket og ikke regjeringene som skriver grunnloven.

Felber tror det er mulig å berge euroen, om EU-eliten 
tar andre grep enn den hittil har gjort. Eneste strategien 
som hjelper er etter hans mening at den europeiske sen-
tralbanken overtar ansvaret for statsgjelda. Da ville det 
bli uinteressant å spekulere i at stater går konkurs.

Samtidig måtte det innføres felles skatter. Skatt på lønn-
inger, brød og øl skulle fortsatt være nasjonalstatenes 
sak. Men skatt på finanstransaksjoner og store formuer, 
kapitalinntekter og arv skulle være felles. Selv en mini-
mal skatt ville monne godt for å betale statsgjeld. Felber 
minner om de høye skattene president Roosevelt fikk 
vedtatt i sin tids kriserammede USA. Toppskatten økte 
fra 24 til 79 prosent og bedriftsbeskatningen fra 14 til 55 
prosent. En prosent skatt på store formuer er blåbær i 
sammenligning.

Også for de superrike ville en slik skatt være en fordel, 
mener forfatteren. De har egeninteresse av å unngå hy-
perinflasjon og hindre sammenbrudd av euroen og EU. 
Men han undres på om EU-eliten heller vil at EU skal
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Tekst: Linn Rustand, Nils Erik Bondeson og 
Jan Bang. Foto: Arkivbilde Grobunn.

Vi tre liker å holde ting ryddige, derfor liker vi alle å 
jobbe i butikk. Linn arbeider i butikken på Grobunn, 
rydder i hyllene og passer på at alle varene er synlige 
for kundene. Nils Erik arbeidet i mange år i butikken på 
Solborg og på andre steder, og likte godt å jobbe alene 
og holde orden i kassen og i alle varene. Jan var med på 
å etablere en butikk for over 30 år siden, og hadde stor 
glede over at butikken var ryddig og pen, og at regn-
skapet stemte. Vi tror at butikkarbeid gir mennesker 
anledning til å lære å holde orden på ting, både i 
butikken og i sitt eget liv. 

Hvordan ser en bærekraftig 
økonomi egentlig ut? 

En av Velux-forskerne kommenterer: 
Etter å ha arbeidet det meste av karrieren min i den fi-
nansielle sektoren er jeg overbevist om at vi ikke oppnår 
et bærekraftig økonomisk system hvis vi ikke endrer 
måten finanssystemet fungerer. Og det kan ikke gjøres 
av en gjeng finansfolk. Det må være en prioritet og en 
forpliktelse for en bred økologisk bevegelse. De store 
omstillingene kan komme når det er noe i luften, en 
gryende kollektiv erkjennelse av nødvendighet, 
ettersom den største barrieren finnes i vår egen 
bevissthet. 
 
Innlegget er basert på en pressemelding sendt 
ut av Dialogos medie- og resurssenter. 
www.dialogos.no Red.

En ordentlig jobb for 
ordensmennesker

Det spørsmålet søker Velux-fondet svar på. Innenfor 
en samlet ramme på om lag 100 millioner kroner årlig 
til miljø- og bærekraftsprosjekter vil fondet støtte tiltak 
som kan bane vei for visjoner om framtidas grønne 
samfunn.

Så lenge økonomisk vekst er selve målet, er det liten 
sannsynlighet for å nærme seg en steady state-økonomi. 
Men hvis vi begynner å endre indikatorene for hva fram-
skritt er, endrer vi også målene for økonomien. Forskere 
beskriver en likevektsøkonomi med seks egenskaper:

Befolkningens størrelse er stabilisert.
Forbruket per person er stabilisert.
Energi- og materialstrømmene er redusert og 
foregår innenfor økologiske grenser.
Lagrene av naturgitt og menneskeskapt kapital 
holdes konstante og tømmes ikke.
Ulikheten er redusert, ressursene fordeles på en

•
•
•

•

•

•
rettferdig måte.
Arbeidstida er redusert.

Innlegget ble 
skrevet som 
en oppgave 
i løpet av 
Landsbylivs 
skrivekonfer-
anse holdt i 
april 2012. 
Red.

Linn Rustad på 
butikken i 
Grobunn.
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Kapitalkreftenes driftsnatur 

   Torodd Lien

som umiddelbart skaper økonomisk, sosial og 
kulturell aktivitet. 

Pengeøkonomiens forløper var naturalhus-
holdning og byttehandel, et besværlig, usmi-
dig og tregt system. Byttehandelen kan aldri 
skape dynamikk. Først den abstraherte verdi-

strømmen fra den ultrafiolette sfære skaper 
smidighet, innovasjon og dynamisk utvikling. 

Den er forutsetningen for vår moderne verden.

En endret dynamikk
Dette er den elementære, klassiske forståelse. Men 
aktualiserer vi disse grunntankene inn i en umiddelbar 
samtidskontekst, blir vi oppmerksomme på at det har 
funnet sted en endring. 

Kapitalmassene har mer og mer selvstendiggjort seg, 
fått sitt eget liv, søker kontinuerlig å unndra seg enhver 
moralsk og samfunnsmessig båndlegging. Samtidig har 
kapitalmassene også funnet måter å formere seg på, for-
mer for kontinuerlig volumekspansjon uavhengig av den 
faktiske økonomiske aktivitet og de reelle varestrøm-
mer. Ubalansen som dermed er oppstått og i samtiden 
uavbrutt tiltar, gir den ultrafiolette sfære stadig økende 
makt og tyngde. Den blir etter hvert gravitasjonspunk-
tet for alt ikke bare økonomisk, men også sosialt og 
kulturelt liv. Åpningen av de nasjonale grensene, en be-
vegelse ikke uten tilknytning til tidens dypeste impulser, 
og den moderne kommunikasjonsteknologi har skapt en 
helt ny, verdensomspennende økonomisk, kulturell og 
sosial dynamikk. 

Gjennom globaliseringen strømmer nå kapitalmassene 
uhindret rundt kloden og lar vår fysiske verden fremstå 
badet i et oversanselig, ultrafiolett lys. Her får alt en pris, 
kan alt kjøpers og selges, blir alt til investeringsobjekt, 
gjenstand for stadig villere spekulasjoner.

Driftsimpulser og kapitalkreativ intelligens
Det som tidligere var en stort sett gagnlig tendens i det 
ultrafiolette, nemlig kapitalens ønske om en rimelig 
avkastning, har også skiftet karakter og kommet til en ny 
og ufordelaktig utfoldelse.

Når denne tendensen nå manifesterer sitt vesen nakent 
og brutalt, uten noen som helst indre eller ytre etisk 
innskrenkning, helt anonymt og upersonlig, viser den 
seg som asosial og ødeleggende. Det hele utfolder seg 
ganske uavhengig av enkeltpersoner, det er systemisk. 
Og her viser den sin (i negativ forstand) kreative intel-
ligens i forbløffende omfang.

Tekst: Torodd Lien. Foto: privat.

De tre sfærer
I sitt nasjonaløkonomiske kurs sommeren 
1922 introduserer Rudolf Steiner en farge-
metafor for å tydeliggjøre en grunnleggende 
struktur i den spirituelle forståelse av økonomi 
og næringsliv.

Den egentlige økonomi, næringslivets talløse prosess-
er og aktiviteter, som tross all ulikhet, differensiering og 
kompleksitet lar seg innordne under tre begreper: var-
eproduksjon, varesirkulasjon og vareforbruk (konsump-
sjon) – denne økonomien utspiller seg innen regnbuens 
sfære av spektralfarger, det røde, det gule, det blå etc. Og 
regnbuen på sin side rammes inn av to andre sfærer som 
ikke er næringsliv: det infrarøde og det ultrafiolette.

Den infrarøde sfære, selve naturgrunnlaget for vår 
tilværelse, faller utenfor det egentlige økonomiske liv. 
Men det leverer råvarene og råmaterialene som intet 
næringsliv kan være foruten. Herfra hentes de utallige 
emner og substanser som næringslivet griper fatt i og 
bearbeider.

Gjennom bearbeidelsen løftes råmaterialene ut av det 
infrarøde og inn i sfæren av spektralfarger, hvor de blir 
synlige som varer og produkter. De tilvirkede (for-
edlede) produktene ledes kontinuerlig inn i den lokale, 
nasjonale og globale varestrømmen hvor de så går i 
møte sin uavvendelige skjebne, forbruket. Varens kon-
sumpsjon (død) i det økonomiske kretsløp for å skaffe 
plass til nye varer, kan lignes med organismens død i 
naturen for å skaffe plass til nye organismer.

Dette er et grunnleggende prinsipp, et kretsløp. Uten va-
rens død og tilintetgjørelse gjennom forbruket, hvorved 
den går over i nye former for væren, ville all bevegelse 
og utvikling stoppe opp.

Regnbuens andre ytterpunkt avgrenses ved den ultrafio-
lette sfæren. Her samler kapitalen seg, kapitalmassene, 
hvor det menneskelige arbeidet utkrystalliseres som 
nummerisk verdi. Denne verdien abstraheres ut av 
tingene og arbeidsprosessene og preges inn i metall og 
papir, ja, i sin ytterste konsekvens i rene tall. Når den 
ultrafiolette strømmen flyter tilbake inn i den sosiale 
sfære, i næringsliv og kulturliv, oppstår aktivitet og 
bevegelse.

Dette er kapitalmassenes mest fundamentale egenskap, 
kontinuerlig å forvandle sin abstrakte væren til en makt 
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Istedenfor et virkelig fremskritt endte det hele i en jungel 
av forskrifter og kontrollordninger. Istedenfor dynamikk 
og utvikling fikk vi inkompetente byråkrater som skulle 
leke industriledere, stagnasjon og ineffektivitet, paraly-
sering av menneskenes innovative krefter og et oppblåst 
byråkrati. Men alle sine feil til tross var selve grunntank-
en utvilsomt forankret i et riktig instinkt. 

Mot og bevisstgjøring – intet rom for resignasjon 
Å skulle miste motet overfor de tilsynelatende over-
mektige krefter fra sfæren vi her har kalt den ultrafio-
lette, er helt forfeilet. Denne sfærens sykdom og forfall, 
dens tiltagende pervertering, kan også ses som en speil-
ing av tilsvarende prosesser i oss selv. 

Den helbredelsesprosessen som nå forestår, som må 
igangsettes og gjennomføres  skal vi snu denne utvik-
lingen, starter i virkeligheten i hver enkelt av oss. Den 
henger sammen med en individuell bevisstgjøring av og 
oppgjør med de samme drifts- og begjærskrefter som 
også gjennomsyrer og gjennomstrømmer den ultra-
fiolette sfære. Det er disse kreftene som sådan, i sine 
urbilder, det gjelder å bevisstgjøre. De krefter som i den 
menneskelige bevissthetssfære sier oss at det materielle 
er det eneste virkelige, og at ånden slett ikke er til, er et 
intet. Vår tids fundamentale løgn. Som vender følelser, 
tanker og vilje i ensidig forstand mot den materielle 
verden og binder dem til denne verdenen, ikke minst til 
dens undernaturlige vesensaspekt. Som vil konsentrere 
og låse hele vårt vesen inn i en tenkning som bare kjenn-
er dødskrefter og ingen oppstandelse. Og som derfor 
fratar oss troen på at det gode liv er der hvor ånden, 
sjelen og legemet spiller sammen i harmoni ved at hver 
av våre sjelskrefter, hvert av våre vesensledd har sin sfære 
hvor det vil leve og virkeliggjøre sitt vesen. 

Gjennom en slik bevisstgjøring i oss selv finner vi også 
ansatsen til å se og gjennomskue de samme krefter i 
verden, og, ikke minst, stemme oss mot dem. Dermed 
kan vi utvikle en felles bevissthet om hva kapital er, og 
hva den bør være, om hva driftskrefter og begjærskrefter 
er, og hva de ikke bør være, om hvordan vi kan omgås 
og forvandle disse kreftene, hvilke ideale målsetninger 
den enkelte i dag kan gripe og individualisere, og hva et 
samfunn da kan enes om som det ideelle fremskritt. Bare 
en slik felles bevissthet skaper grunnlaget og kraften som 
kan begynne å arbeide moralitet og styring inn i den 
tøylesløse og driftsbundne sfæren som i dag omgir og 
omklamrer kloden som en enorm ultrafiolett krake – en 
kjempeblekksprut som med sine fangarmer og suge-
kopper trenger inn i alle livsforhold, idet den tar mål av 
seg til, ja, ut fra sin driftsnatur slett ikke kan annet enn å 
suge ut liv og livskraft overalt hvor den kommer til. 

Innlegget er et redigert utdrag fra en artikkel som 
sto først i ANTROPOSOFI I NORGE 1 – 2011. Red.

Kapitalmassene styres ikke av mennesker, tvert imot er 
det menneskene som styres og tilskyndes til å etablere de 
jordiske strukturer kapitalen trenger for å nå sine mål. 
Når mennesket imøtekommer dens behov, eller lar seg 
fange inn av dens forlokkelse, og forbinder sin tenk-
ning, følelse og vilje med dens inherente impulser, kan 
kapitalens vesen gripe dypere inn det rent menneskelige, 
begynner det å forme mennesket i sitt driftsmotivs bilde. 

Kapitalmassenes utfordring 
– nye investerings-områder
De enorme kapitalmassers konstante behov for stigende 
utbytte og avkastning kan slett ikke oppfylles av det 
normale og naturlige økonomiske liv. Dette er ubalan-
sens store problemstilling, krisen de ekspanderende 
kapitalmasser må finne kreative løsninger på. Det er 
i realiteten for få naturlige og sunne investerings- og 
avkastningsmuligheter i verden til å tilfredsstille kapital-
ens behov. Kunne denne krisen ikke løses, ville kapital-
massene måtte flyte rundt uten å finne ankerfeste i det 
reelle næringsliv. Men i deres ultrafiolette lys fremtrer 
nye, tidligere ubemerkede muligheter til å ekspandere 
investeringsområdene.

En foreløpig sammenfatning
Den oversanselige sfære av ultrafiolette krefter, som i 
sin balanserte form er uunnværlig for et vel fungerende 
samfunn som ønsker å gi sine medlemmer muligheten 
for vekst og utvikling, gi dem rimelige livsvilkår, rettfer-
dige sosialordninger og et blomstrende kulturelt liv, har 
gjennomgått en betenkelig utvikling. Den naturlige bal-
ansen er brutt, en emansipasjon fra all moralsk styring 
har funnet sted. 

Det har skjedd en pervertering og gjennomsyring av 
hele sfæren med brutale driftsimpulser. Det utfolder seg 
dermed en aktivitet som delvis står i direkte motsetning 
til menneskenes sanne interesser, truer helse og velferd 
til vide befolkningsgrupper.

Er dette brakt til bevissthet, blir vi også vâr oppgaven vi 
her står overfor: å gjenerobre denne sfæren for men-
neskene. Skritt for skritt å fravriste den dens styring 
med de ultrafiolette ressurser som i realiteten tilhører og 
bør settes inn for hele menneskeheten. På nytt å gjenn-
omtrenge den med moralske krefter, tvinge den til å 
innordne seg under høyere, rent menneskelige målset-
ninger.

Denne problemstillingen foresvevet det 20. århundrets 
sosialdemokrater, da de i sin glanstid, etter 2 verdens-
krig, med drivfjærer i de dype antipatier mot den 
«internasjonale høyfinans» som deres marxistiske 
barnelærdom hadde gitt dem, lanserte sin planøkono-
miske samfunnsmodell. Gjennom den ville de legge 
kapitalkreftene i lenker og styre dem politisk. Men mo-
dellen var ensidig og utilstrekkelig fundert og slo feil. 
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Kjærlighetens økonomi i ørkenen

Tekst: Ibrahim Abouleish. Foto: SEKEM pressefoto.

Vi bringer her et utdrag fra boken ”SEKEM – en 
veiviser for det nye Egypt”, som tar for seg den 
holdningen som de forsøker å etterstrebe i sitt 
arbeid, som kommer til syne gjennom sirkelen, og 
hva de legger uttrykket Kjærlighetens økonomi. 
Red

Sirkelen
Sirkelen er for oss på SEKEM det arketypiske sym-
bolet som vi ønsker skal minne oss om vår holdning 
til hverandre og til arbeidsprosessene. Denne sosiale 
formen har vært til stede siden menneskets begynnelse 
og konkretiserer ønsket om gjensidig dialog, respekt og 
likeverd. I motsetning til triangelet for eksempel, som 
i mye større grad ivaretar en hierarkisk struktur, søker 
sirkelen å skape i den enkelte en sterkere opplevelse 
av å høre til og å ansvarliggjøre oss til medaktivitet og 
til med-skapelse. Ofte tar det noe tid for nye medar-
beidere og ledere å forstå hva sirkelen representerer 
på SEKEM og hvor viktig dette likeverdet er for oss. 
Flere ledere opplever det som frustrerende at de ikke 
kan kjefte og smelle og kommandere slik de har pleid å 
gjøre på tidligere arbeidsplasser, men langsomt gjen-
nom å observere de som har vært hos oss lengre samt å 
lære vår organisasjon å kjenne gjennom studiegrupper, 
opplæring og coaching, blir tonen en annen. Vi er slett 
ikke perfekte, og jeg selv har ofte måttet jobbe med mitt 
kolleriske temperament i så måte. Kraften i tempera-
mentet skal man ikke fornekte, for den er skapende, 
men ikke så sjeldent kan det lønne seg å gå en spasertur 
eller sove på irritasjonen før man irettesetter en annen. 
Da blir ofte tonen gjerne en annen og man kan finne 
løsninger sammen.

Enhver ledelse må være i stand til å oppleve forbindelsen 
med de andre som berikelse og supplement. Sosial

evne betyr at hver enkelt har en bevissthet om alle andre, 
at han vet hvor de står og hvilke oppgaver de arbeider 
med. Dessuten må man være i stand til stadig å lære og 
å fornye seg. 

De egentlige ledelsesoppgavene på SEKEM er i dag 
ivaretatt av en gruppe mennesker som utgjør den inn-
erste kjernen. Vi kaller denne gruppen ”Fremtidsrådet”. 
Dette rådet skal pleie en levende forbindelse med våre 

Åndelige inspirasjonskilder
Menneskene i Fremtidsrådet får vite mer enn de andre 
medarbeiderne, de kjenner bakgrunnen for de avgjørel-
ser som blir tatt, de vet også hvilken risiko som kan ligge 
i disse og om fiendskap eller vanskelige økonomiske, 
politiske og byråkratiske prosesser som må imøtegås 
og finnes løsninger for. Ut fra en tillitsfull forankring 
i gruppen kan så den enkelte leder modig gå løs på de 
daglige oppgavene.

Kjærlighetens økonomi
For å gjøre gruppen av SEKEM-firmaer enda mer 
effektiv og utnytte synergien i kooperasjonene mellom 
de enkelte firmaene, bestemt vi oss i 2001 for å opprette 
et holdingselskap. Dette selskapet skulle administrere 
hele firmakapitalen, men også ta seg av mange andre 
utviklingsoppgaver. Internt kaller vi holdingselskapet for 
vårt ”utviklingssenter”. Stadig forbedring og utvikling er 
hovedkjennetegn på overlevelsesdyktige foretagender, og 
alle vet hvor vanskelig dette er. Derfor har vi en avde-
ling som har satt seg som oppgave å hjelpe de enkelte 
firmaene i denne utviklingsprosessen. I næringslivs-
språket snakker man her om ”business development”. 
Men vårt utviklingssentrum følger også hele tiden opp 
medarbeiderne med kurs og opplæringsprogrammer. 
Fagbegrepet for dette er ”human resource development” 
(personalutvikling).

Da vi har satt oss som mål å oppfylle de høyest mulige 
kvalitetskrav på alle de arbeidsområder og også for-
retningsområder hvor vi er aktive, er utviklingssenteret 
også ansvarlig for ”The Total Quality Mangement” i alle 
firmaene. Alle våre produkter og tjenester er underlagt 
strenge, internasjonalt anerkjente kvalitetsretningslinjer, 
som for eksempel Demeter, Fair Trade (inspeksjons- og 
sertifiseringssystem for rettferdig handel), og flere andre. 
Alle disse standardene blir initiert, innført og permanent 
overvåket av holdingselskapet.

Vi er overbevist om at et initiativ som SEKEM i lengden 
bare kan holde seg ved utstrakt tilkobling til nettverk på 
lokalt og regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 
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Og etter deg arver barna dine disse pengene og suser 
rundt på første klasse og tror de kan feriere seg til men-
ing i livet. Jeg har ennå til gode å møte barn av rike men-
nesker som virkelig har gjort inntrykk på meg for sin 
innsats for andre mennesker. Derfor er jeg motstander 
av denne type familiær arv og av denne type finansielle 
institusjoner som vi har i dag. Finanskrisene vi nå gjen-
nomlever er begynnelsen på slutten av en slik urealistisk 
grådighetskultur. 

Profeten Mohammed hadde innsikter her og ba oss 
troende om å holde oss unna renter i det hele tatt. Men 
dessverre har islamske banker vært altfor lite nytenkende 
til å følge sin religion i dette spørsmålet. Banker og rike 
mennesker burde sørge for at en tilstrekkelig mengde av 
deres penger går til å bygge kulturelle og helsemessige 
institusjoner, til forskning og utdannelse. 

Rike arvinger bør gå i partnerskap med sosiale entre-
prenører forskjellige steder i verden og på den måten 
støtte andre menneskers innsatsvilje og avhjelpe deres 
bekymringer. I en ideell verden ville jeg si at privatper-
soner og deres barn ikke skulle eie en bedrift. Det skulle 
også være et klart skille mellom eierskap og bedrifts-
ledelse. Men jeg så hvor forferdelig det var for min far 
og min bestefar den gang alt de eide ble konfiskert av 
den egyptiske staten og deres stolte virksomheter ble 
lagt i grus. Vi må altså søke middelveien: hvor stat og 
private virksomheter arbeider sammen og lager grunn-
laget for et sunt skattesystem, gode arbeidsforhold og en 
mest mulig sosial rettferdighet. Her synes jeg moderne 
demokratier som finnes i Skandinavia går foran og gir 
oss mange gode eksempler på sunt lederskap og re-
sirkulering av pengestrømmer til felles nytte og glede.

De forskjellige kvalitetsretningslinjene er her viktige 
instrumenter. 

Utviklingssenteret tar seg også av PR og kommunika-
sjon med våre partnere, kunder, offentlige myndigheter 
og andre kontakter og koordinerer alle våre aktiviteter 
på dette området. Den moderne informasjonsteknolo-
gien er her et viktig redskap til å gjøre både interne og 
eksterne kommunikasjonsprosesser raskere og mer 
effektive. Derfor er vi alltid på leting etter den best 
mulige teknologi som er tilpasset våre behov. Vi ønsker å 
lære mens vi arbeider, og arbeide mens vi lærer. Med de 
nevnte aktivitetene anstrenger vi oss for å være og forbli 
en arbeidende og lærende, altså levende organisasjon – 
dette er en prosess som aldri tar slutt!

Da jeg grunnla SEKEM, hadde jeg begynt det hele som 
et enkeltmannsforetak. I økonomiens verden er det van-
lig at det som en næringslivsleder bygger opp, anses som 
hans private eiendom. Han kan også la denne eiendom-
men gå i arv. Dette perspektivet synes jeg ikke lenger 
er tilfredsstillende og passende for SEKEM. Ut fra min 
overbevisning kan man riktignok selge et hus man har 
bygget eller la det gå i arv, men ikke et foretagende med 
mange hundre eller tusen medarbeidere. Vi må tenke på 
hvor pengene tar veien. Skal vi som eiere og ledere av 
foretak ta mest mulig utbytte, selge våre virksomheter og 
plassere pengene i finans? Eller skal vi føre dem tilbake 
i virksomheten og bygge ulike kulturelle og sosiale 
institusjoner og slik skape reell merverdi for flere enn 
oss selv? 

Har du penger til overs kommer gjerne et investerings-
fond og sier: Gi oss pengene og vi skal investere for deg 
med renter på inntil 20%. Du kan ta deg fri og nyte livet. 

SEKEMS rapport om bærekraftig utvikling i 2011

Dette er den femte årsrapport som SEKEM gir ut, hvor 
de viser til hvordan virksomhetene tilknyttet SEKEM 
har fungert i det siste året. Rapporten er delt opp i fire 
områder, kulturliv, fellesskapsliv, den økonomiske siden, 
og miljø. Rapporten presenterer relevante fakta og tall 
for 2011, og dekker SEKEMs forhold til leverandører, 
ressursforbruk, investering i jordforbedring og i utdan-
nelse, og i vurderingen av ”CO2 fotavtrykket”. 

Særlig i 2011 har SEKEM opplevd store utfordringer i 
forandringene i det Egyptiske samfunn og politikk.
Rapporten viser hvor elastisk og spenstig den helhetlige 

utviklingen av SEKEM har blitt. Dette ser ut til å være 
en robust modell for å overleve sosiale, økonomiske og 
politiske kriser. 

Rapporten er på engelsk og kan lastes ned: 
http://issuu.com/sekem/docs/rsd_2011?mode=window
&viewMode=singlePage

Nyhetsbrev på epost hver måned: 
http://news.sekem.net
Mer informasjon: 
www.sekem.com
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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 Hedemarken 

Ved Steinerskolen på Hedemarken 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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Camphill Rotvoll 

Camphill Rotvoll ligger landlig til ved fjorden i 
Trondheim kommune og består av Kristoffertunet 
levefellesskap og Rotvoll verksteder og gartneri. Vi tar 
imot mennesker med spesielle behov i levefellesskapet 
og gir også  dagtilbud for folk som ikke bor på stedet.

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 55 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
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Bestillinger sendes til:
Axel Bojer
Løeshagaveien 14
1450 Nesoddtangen
post@forumcogito.no
www.forumcogito.no

90,– for nummer 20 (+ porto)
50,– for eldre numre (+ porto)

180,– for ett års abonnement

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

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

Utkommer to ganger i året

Cogito – Forum for kunst, filosofi, litteratur og samtid

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

E-post: okologisk.landbruk@lr.no
SMS: 952 08 633

Cogito fikk ikke den ønskede støtten fra Kultur-
rådet på 30.000 for i år. Derfor trenger vi ekstra 
støtte til å trykke og utgi tidsskriftet. Bli gjerne 
abonnent eller annonsør. Et valgfritt støttebeløp 
kan settes inn på kontonr. 1254.20.61012. Alle 
som gir over 500 kr. Får tilsendt fire selvvalgte 
numre gratis.

Takk til alle som har bidratt allerede.

Kontakt:
Epost: post@forumcogito.no
Tlf: 986 66 898. (Knut Arild Melbøe)
www.forumcogito.no
www.facebook.com/pages/ForumCogi-
to/108582285864681
Vennlig hilsen Cogito v/ Axel Bojer, Erle 
Skaar, Henning Næss, Knut Arild Melbøe og 
Nina Myking.

STØTT Cogito

Biologisk-dynamisk Forening arbeider for en livskraftig jordbrukskultur basert på 
biologisk-dynamiske prinsipper, som samarbeider med og fremmer mangfoldet i 
naturen og gir ernæring av høy kvalitet. Som medlem i Foreningen får du tilsendt 

Herba - tidsskrift for jordbruk, ernæring, natur og kultur tre ganger i året.

Gå inn på www.biodynamisk.no 
for mer informasjon, eller kontakt 
Biologisk-dynamisk Forening:

Biologisk-dynamisk Forening
Hagegata 46, 0653 Oslo
E-post: biodynamisk@biodynamisk.no

Ordinært medlemskap 2012 inkl. 3 nr av Herba: kr 450
Studentmedlemskap 2012 inkl. 3 nr av Herba: kr 350



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

E-post: okologisk.landbruk@lr.no
SMS: 952 08 633

landsbylivs venner og støttespillere - Takk til alle våre støtteannonsører!

Trygg og lønnsom plassering

www.bjugn-sparebank.no



 

MILJØMERKET

241    Trykksak    3
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Kalender 2012 og 2013

Lørdag 24. 
Julemarked – Helsepedagogisk 
steinerskole på Hedemarken. 

Desember 
Lørdag 1. 
Julemarked – Vidaråsen. 

2013 

Juni 
Lørdag 1. 
Vårmarked – Helsepedagogisk 
steinerskole på Hedemarken.  

September
Lørdag 22. 
Høstmarked på Rotvoll

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. 

Lørdag 20. 
Hogganvik er 40 år gammel. 

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

Mandag 12. 
Ekstraordinært årsmøte Sosial-
terapeutisk Forbund – Oslo. 

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

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 mobil 975 63 875.

Returadresse: Landsbyliv, Oscars gt 10, 0352 Oslo

annonse inn her

Returadresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo


