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Medlemmer i SF:
Granly Stiftelse, Østre Toten
Grobunn, Hedemarken
Virksomheten 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 
FRAMskolen, Sør-Trøndelag
Vidaråsen Landsby, Vestfold

Les mer om alle stedene side 52-53.
Foto: Borgny Berglund

Sosialterapeutisk Forbund (SF) består av selvstendige virksom-
hetersom 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 14 antroposofiske medlemsvirksomheter som gir 
skole-, bolig-, og arbeidstilbud til ca. 280 elever/beboere. SF er 
med i Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi.

SF har lagt grunnlaget for en bachelorgrad i Sosialpedagogikk
som begynte høsten 2012 på Rudolf Steinerhøyskolen i
Oslo. Studiet gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på
steinerpedagogiske metoder. Les om utdannelsen side 20-22, og 
på deres nettside: www.rshoyskolen.no/sp 

Kontakt:
Sosialterapautisk Forbund, Oscars gate 10, 0352 Oslo.
Geir Legreid, mobil: +47 408 28 444, E-post: geir@helgeseter.no
Sissel Jenseth: mobil + 47 975 63 875, Epost: sissel@dialogos.no

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 
spesialklasser. 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
«No livnar det i lundar» og våren er endelig her. 
Den har vi ventet på lenge. Kanskje har også våre 
lesere ventet på Landsbyliv? I år blir det bare 
to utgaver av bladet. Dette skyldes at vi trenger 
å bruke tid og penger på å lage en nettside for 
Sosialterapeutisk Forbund. Der vil også bladet 
vårt få en sentral plass. Under siste årsmøte for 
forbundet fikk bladet nytt navn: LandsByLiv. 
Hvordan den nye logoen blir, håper vi å finne 
ut av i løpet av året. Redaksjonen mottar gjerne 
forslag til ny logo. Vinneren blir kåret av en egen 
jury og prisen blir kr 1000. Innleveringsfrist 
1. september i år. 

I denne utgaven har vi gitt plass til et tema som vi 
ofte skyver unna: Døden. Thornton Wilder som 
John Baum viser til i en lengre artikkel, kaller 
døden «kjærlighetens bro». Vi håper at leserne 
får nye tanker om døden som er en så stor del av 
livet. Dødens og fødselens port innrammer våre 
liv. Fødselens port er i dette nummeret represen-
tert gjennom beretninger fra Kari Nærlie (mor) 
og Anne Langeland (farmor) til to kjærlighets-
barn som ble født med et ekstra kromosom. 
Og bladet har mye liv. Bienes liv skriver Nils 
Langeland om. Elisabeth Husebø bringer oss mer 
forståelse av den sosiale grunnlov som kan gi 
næring til det liv vi lever sammen. Kaja Jenseth 
og Thomas Ohlsson  gir oss en lærerik innsikt i 
det å være støttekontakt.  

Vi takker for mange fine artikler og dikt og 
ønsker dere god lesning. Kom gjerne med innspill 
og tanker om bladet. 

Rigmor Skålholt

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

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

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

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

Utgivelser LandsByLiv i 2013 
LandsByLiv kommer kun med to utgaver i 2013, et i 
vår og et til høsten. Abonnementsavgiften er derfor 
redusert til 200 kr i år.
Frist for neste utgave, LBL 35, er 1. september.

Kontakt: Jan Bang, Telefon: 481 29 653
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Mennesker som jobber sammen mot et 
felles mål, må arbeide for hverandre, 
ikke for seg selv.

Rudolf Steiner
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Nå er blåveisen kommet 
sola skinner så fint på den 
fuglene synger så fint. 
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i skog og mark 
små soler skinner i grøftekanten. 
Lerka jubler i lufta så flott. 
Det er visst våren 
som vekker oss fra 
vinterskranten. 

Gåsa roper våren fram, 
kommer fra det fjerne land, 
hvite skyer, hvite svaner 
på de blåe himmelbaner. 
Vinterdunklet slipper taket 
lyset bringer gleden til! 
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til Fjellheimen gikk jeg og flere andre på ski. Da var det 
såpass mildt at det faktisk klabbet litte grann, og noen 
steder var det bløtt i løypen. Skal si det var godt da vi var 
vel framme på Fjellheimen igjen!

De kveldene det ikke foregikk noe annet spilte vi spill, 
blant annet kinasjakk og andre spill jeg hadde med meg.

Torsdag dro vi på ski til et sted hvor der var akebakke. 
Der akte mange av oss. Som niste den dagen fikk vi 
deilig varm tomatsuppe med brytebrød til. Om kvelden 
var det dans, og servering av pølser og lomper med brus 
å drikke til. Etter dansen var vi i møterommet og så lys-
bilder fra oppholdet vårt, turene og aktivitetene vi hadde 
hatt. Fredag morgen etter frokost gjorde vi oss i stand til 
å dra hjem, men først møttes vi alle i peisestuen for å si 
et hyggelig farvel til Fjellheimenpersonalet, og fortelle 
hvor fint vi hadde hatt det. 

Av alle aktivitetene vi hadde, var det akingen, ridningen 
og kjøring på ”dasslokk” jeg likte best, og så frikveldene 
som vi kunne disponere som vi ville. At det var en trive-
lig tur og et trivelig opphold på Fjellheimen er i hvert fall 
sikkert. Kjøkkenbetjeningen laget så god mat til oss hver 
dag og bakte kake til kveldskosen vår. Blide og hyggelige 
var de også.

Det var også koselig å treffe folk fra Hogganvik der. Jeg 
kommer til å bli med til Fjellheimen flere ganger nå etter 
denne hyggelige opplevelsen – det er i hvert fall sikkert!

Tekst: Berit Sunde. Foto: Fjellheimen arkiv.

I uke 5 dro en gruppe på ti personer til Fjellheimen. 
Det snødde da vi startet fra Kristoffertunet, men så ble 
været bedre og bedre jo lenger vi kom, og da vi stoppet 
på Røros for å spise, var det strålende sol. Litt før vi kom 
til Fjellheimen fikk vi oppleve å se en diger flokk med 
reinsdyr, og da stoppet vi slik at de som ville fotografere 
kunne gjøre det.

Til tross for at vi stoppet en del underveis var vi framme 
på Fjellheimen i god tid før middag, slik at vi kunne in-
stallere oss på rommene våre, komme i orden der, og så 
slappe av før det ble servert middag. Og klokka 19:00 var 
det å møte opp godt påkledd 
for kanefart og svelespising 
ute. Det var heldigvis ikke så 
veldig kaldt.

Vi gjorde masse gøy hver dag 
foruten å gå tur; Isfiske fikk 
vi prøve på, det var på et sted 
som heter Holtjønna, dit vi 
gikk dagen etter at vi kom. 
Det var spennende syntes 
jeg, selv om fisken ikke bet 
på kroken. Neste dag var jeg 
med en gruppe bort i stallen, 
og vi fikk ri på hest. Etterpå 
ble vi kjørt i kjelke til et sted 
hvor det stod ei koie. Der 
gikk vi inn og spiste maten 
vår og fikk deilig varm drikke 
til. Jeg valgte kakao. Tilbake 

Fjellheimturen 2013

Vi hilser på dyrene.

”Vi vant!” – Anne og Cecilie i akebakken.
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om det å ikke bli
tatt med, ikke bli 
godtatt. Alt dette 
er det mange som 
vet mye om i lands-
byen. Bakgrunnen for 
tematikken var 22. 
juli året før. Hvordan 
kan vi fatte det som 
skjedde? Hvordan leve 
videre? Hva kan vi 
gjøre? Nærheten som 
du formidlet på ditt 
egenartede, rolige og 
spørrende vis, var til å 
ta og føle på. Etterpå 

gikk du rundt og snakket med oss og spiste middag på 
Steffens hus. Gang på gang sa du hvor glad du var for 
å møte så mange nye mennesker og oppleve den gode 
tonen mellom dem.

Jeg vet du er opptatt av ord, å finne de riktige, de inklu-
derende, de som forbinder, som i boken din: «Små ord 
om store spørsmål». Har du tenkt på det fine norske 
uttrykket: «Jeg er glad i deg»? Hvorfor «i»? Det viser til 
«inne i» som i et rom, i et hus. Når jeg er i noe – er jeg 
midt i, omgitt av, beskyttet av noe som er overalt rundt 
meg. Er det fordi du – «deg» – omgir oss med en varme, 
omsorg, omtanke, trygghet som gjør meg glad «i» deg.

Til slutt vil jeg nevne noe av det største som du har satt 
inn i verden: Konfliktrådet. I motsetning til vanlig
rettergang og straffeutmåling hvor fornærmede og 
anklagede ikke kan møtes, gir konfliktrådet mulighet 
for de to til å møtes, til å oppleve den andres smerte, 
kanskje anger, kanskje ønske om å gjøre noe godt, håpet 
om tilgivelse, mulighet for å knytte bånd – om enn aldri 
så smertefulle. Er det noe annet enn troen på det gode i 
mennesket som frembringer en slik mulighet? Til slutt et 
ord til – et fint gresk ord: Filantrop. Den som elsker
menneske eller er en menneskevenn.

Kjære Nils, mange i landsbyene er veldig glad i deg. Når 
du skriver, snakker eller besøker oss kjenner mange at 
vi retter oss opp, føler oss trygge, at menneskene er det 
viktigste i livet, menneskeverdet. At du er vår venn.

Gratulerer med vel overstått!
Kirsti Hills Johnes og alle dine venner på Vidaråsen.

På forrige landsbymøte fortalte jeg at jeg var blitt bedt 
om å skrive om Nils Christie i Landsbyliv. Og spurte: 
– Hvilke ord ville dere bruke for å fortelle om Nils? 

Her er NOEN av dem: Raus, vis, veldig koselig, morsom, 
inkluderende. Han deler sin visdom med andre. Verdig, 
modig, våken, inspirerende, fremtidsrettet, ung for sin 
alder, positiv. Han snakker enkelt og tydelig om vanske-
lige ting. Møtesalen ble fylt med begeistring, engasje-
ment og varme (Du vet hvordan det er Nils!).
   
Jeg husker godt et av dine første besøk her på Vidaråsen 
i stua på Ole Bull hus i 1975. Ja, mange av oss har kjent 
deg ganske lenge! Vi har så mange minner fra da du 
bodde her i flere måneder, og fra utallige representant-
skapsmøter. Fra bøker du har skrevet, mennesker som 
du tok med deg hit, forelesningene, for studenter både 
her og på Universitetet i Oslo. Hyggelig oppmuntring, 
støtte i vanskelige situasjoner – ja, listen er veldig lang. 
Gjennom alle disse årene har vi opplevd din kamp for 
narkomanes rettigheter, for fangenes kår, og din omsorg 
og glede i forbindelse med dem du kaller usedvanlige 
mennesker.
   
For en fest det var i landsbyen da du fylte 70 år! Da kom 
over 30 professorer og venner av deg, og landsbyen sum-
met av store tanker og ideer en hel dag. Og om kvelden 
– en av de største festene vi har hatt i Kristofferhallen. 
Da du ble 80 år, foregikk en del av feiringen på Univer-
sitetet i Oslo. Sentralt sto Pisatestene. – Grunnlovstridig! 
sa du. Du forsvarte barnets rett til å være barn. Å kunne 
lære ut fra interesse og glede, ikke for å tilfredsstille 
næringslivet. Og du snakket om de unges mulighet til å 
bli kjent med gamle, knytte bånd mellom mennesker i 
alle aldre. Takk Nils, for at vi fikk være med på det!

Etter den 22. juli 2011 hørte vi din inntrengende opp-
fordring om å verne om det norske rettsvesen, å verne 
om menneskeverdet, om respekten også for Anders B. 
Breivik. Gi også ham en sjanse etter 21 år. Og stadig 
hører vi stemmen din i radioen, eller leser dine innlegg 
i avisene. Nylig om mangel på folkets representanter i 
forvaltningen av statens interesser. – Hvem sørger for de 
virkelige verdiene? – Hvem sørger for folkets rettigheter 
i de land hvor vi blir styrtrike på olje? sa du da du var 
blitt 85 år i februar 2013.

Du besøkte oss høsten 2012. Temaet for landsbymøtet 
var NÆRHET, om det å høre til, om det å bry seg om, 

Et brev til Nils Christie 
på hans 85-årsdag

Nils Christie. Foto: Jan Bang. 
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Irene Kinunda, 22 år gammel fra Kongo, som mistet hele 
sin familie i  strid i sitt hjemland og som har begynt et 
nytt liv i Norge.

Vi bor på Sundvolden, et stort og fint hotell 50 km nord-
vest for Oslo. Vi bor i enkel- eller dobbeltrom og får alle 
måltider servert i hotellets koselige matsal. Det fins en 
stor sal der vi skal ha våre morgenmøter, og svømmebas-
seng, treningssal og en vakker hage, alt åpent for bruk. 

Nede ved stranden fins det mulighet til både frilufts- og 
vannaktiviteter, omgivelsene innbyr til promenader og 
turer, vi ordner grupper med dans, drama, sang og lek. 
Man kan delta i felles maleprosjekt, lytte til fortellinger 
under fortellertreet, lære seg både ansiktsmaling og teat-
ersminkning, spille ball eller ”teppecurling” og mye mer.
  
På onsdag er det markedsdag og alle som vil kan ta med 
seg produkter fra sine verksteder og vise frem og selge. 
Ruth Andersen fra Solborg kommer til å vise frem sine 
bilder under kunstutstillingen – meld fra om flere vil 
vise frem noe i galleriet.

I alle år har kveldene blitt fylt av musikk, lyden av 
dansende føtter, glade røster og latter – det blir fest 
hver kveld og man kan delta akkurat så mye som man 
selv orker! Det kommer til å bli spilt musikk for enhver 
smak. Våre venner fra Newton Dee i Skottland kommer 
også denne gangen, OG vi er så heldige å stifte bekjent-
skap med en liten gruppe fra Mombasa i Kenya!

Dette er tredje gangen vi skal møtes i Norge. Planen er at 
initiativet skal flytte videre til Danmark i 2015! Ta årets 
ferie på Sundvolden og møt gamle og nye venner!

Påmelding på: www.nordisk.allkunstverk.com
Facebook: www.facebook.com/PeerForAlle2013

Tekst: Katharina Karlsson og Aina Nagell-Sværk
Foto: Fra prosjektgruppen

I år er det 10 år siden vi hadde første midtsommermøtet 
i Järna med over 500 deltagere fra alle de nordiske 
landene, Baltikum og Tyskland. Siden da har vi truffet 
hverandre annethvert år: tre midtsommermøter i Järna 
i Sverige og to ganger Peer for Alle på Gålå. I 2009 og 
2011 spilte vi Ibsens drama oppe i den norske fjellnatur-
en. Nå er allkunstverket tilbake fra fjellreisen, og til og 
med tidsmessig ligger den igjen ved midtsommertid: 
søndag 23. juni til fredag 28. juni 2013.

På ankomstdagen er det Sankthansaften, dagen før 
Johannes døperens dag. Dette feires med stor fest i det 
frie med bål og musikk! Johannesdagen feirer vi på man-
dag med at en gruppe fra Solborg framfører Sankthans-
spillet av Karl König – samme spillet som vi oppførte 
under midtsommermøtene i Järna. Etter det byr vi på 
svensk midtsommerfeiring med samvær, sang og dans 
rundt midtsommerstangen. 

Fortellingen om Peer Gynt og menneskets utvikling og 
skjebne blir etter det en del av innholdet i Festivalen 
og går som en rød tråd gjennom dagene. Inger Lise 
Oehlrich kommer til å regissere tre morgenforestillinger 
med scener fra Peer Gynt. Malte Winje ser fram til å lede 
allsang både på for- og ettermiddagen! I år blir det ingen 
stor sammensatt forestilling, bare små scener vist ut over 
dagen for dem som vil innøve noe fra Peer Gynt.

På formiddagene kommer vi til å møte mennesker som 
forteller om hvordan de har forvandlet motstand og 
vanskeligheter til muligheter i sine liv. En av dem er Atle 
Haglund som har vunnet flere medaljer i Paralympics og 
innehar to stående verdensrekorder – tross at han fikk 
amputert begge benene i en alder av 8 år. En annen er 

Peer for Alle 2013
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meget fordelaktig om sidene er tilpasset brukere i form 
av tilgjengelighet, enkelhet og informativt. 

Rekrutteringen av unge medarbeidere kunne vært bedre. 
Dette gjelder spesielt mennesker med lokal og/eller 
nasjonal bakgrunn. Stedene ligger tross alt i Norge, mens 
rekrutteringen og praksisplassene i stor grad skjer fra 
kontinentet. Landsbystiftelsen ønsker å være et alternativ 
for mennesker som søker nye leveformer. I denne søken 
tror vi nettet er en viktig kanal og være tilstede i. I tillegg 
tror vi at sider tilrettelagt for nye nettbrukere vil være en 
“god reklame” for landsbystiftelsen. 

Prosjektet tenkes å gå over flere år hvor det første året 
er viet brukervennlighet. Her ønsker vi å opprette en 
referansegruppe som kan bidra i å utforme disse sidene. 
Til denne gruppen søkes medlemmer. Prosjektet ledes 
av Sekretariatet for Landsbystiftelsen, og i første omgang 
ønsker vi å jobbe med en generell beskrivelse av landsby-
ene som da blir inngangsportalen til våre hjemmesider. I 
denne portalen vil en kunne lenke opp hvert enkelt steds 
hjemmeside.

Tekst: Karl Hammer. Foto: fra prosjektet.

I en moderne verden er kommunikasjon en nøkkel. Mye 
kommunikasjon foregår i dag på nettet. Dette gjelder 
også landsbyboere. Vi kan observere at nye landsby-
boere er familiære med nettbruk og at nettet også er en 
arena for mange av beboerne. Likeledes gjelder dette nye 
ansatte, de fleste orienterer seg på nettet og finner frem 
den informasjonen de ønsker. 

Nye landsbyboere har nettbruk som en naturlig del av 
hverdagen. Vi ønsker å møte denne interessen med gode 
og brukervennlige sider, hvor så mange som mulig kan 
ha glede av å lese om landsbyene, se bilder fra begiven-
heter og følge med på kalenderen på hva som skjer. Per 
i dag finnes det ikke slike sider på nettet i det hele tatt 
så langt vi kan se. Dette vil være en unik mulighet for 
oss til å fremstå som fremtidsrettet og være pionerer i 
brukervennlig tilrettelegging av informasjon og nyheter. 
Etter at sidene er opprettet ønsker vi å jobbe videre med 
innhold og se på hvordan brukerne kan bli redaktører 
for landsbyenes nyheter. Hvorvidt dette bør skje på de 
nye hjemmesidene eller på sosiale media er p.t. ikke 
klart. Dette må enda analyseres og avklares.

Gamle og nye beboere skal kunne ha glede av sidene for 
å lese nyheter og informasjon om sin og andre lands-
byer og relevante aktiviteter for sin landsby og seg selv. 
Unge og nysgjerrige mennesker skal kunne få et godt og 
positivt inntrykk av livet i landsbyen. Pårørende og det 
offentlige skal finne relevant informasjon om tilbudet 
slik at de kan avgjøre om hvorvidt landsbylivet kunne 
være et alternativ.

Camphill Landsbystiftelses tilbud bør være lett 
tilgjengelig for pårørende og myndigheter. Informasjon 
om tilbudets omfang og muligheter for prøvebesøk er 
viktig for rekruttering av nye beboere. Vi anser det som 

Brukervennlige 
hjemmesider for Camphill 

Helge Hedetoft

Brukervennlige hjemmesider 2013

Et prosjekt for Camphill Landsbystiftelse.

Innledning
I en moderne verden er kommunikasjon en nøkkel. Mye kommunikasjon foregår idag på nettet. Dette gjelder
også landsbyboere. Vi kan observere at nye landsbyboere er familiære med nettbruk og at nettet også er en
arena for mange av beboerne. Likeledes gjelder dette nye ansatte. de fleste orienterer seg på nettet og finner
frem den informasjonen de ønsker. Dette prosjektet søker å gjøre flere ting på engang.

Brukervennlige hjemmesider tilpasset nye og gamle landsbyboere.  Live demo her: DEMO
Få kontakt med nye medarbeidere.
Gi et riktig og helhetlig inntrykk av vårt tilbud til offentlige og pårørende
Samkjøre beskrivelser av felles idealer og bestrebelser.
Vise nyheter og hendelser i stiftelsen og på stedene.
Finne frem til gode redaktørroller som mange i landsbyen kan bekle.

Prosjektet tenkes å gå over flere år hvor det første året er viet brukervennlighet. Her ønsker vi å opprette en
referansegruppe som kan bidra i å utforme disse sidene. Til denne gruppen søkes medlemmer. Prosjektet kan
ledes av Sekretariatet. I første omgang ønsker vi å jobbe med en generell beskrivelse av landsbyene som da blir
inngangsportalen til våre hjemmesider. I denne portalen vil en kunne lenke opp hvert enkelt steds hjemmeside.

Bakgrunn

Nye nettbrukere

Nye landsbyboere har nettbruk som en naturlig del av hverdagen. Prosjektet ønsker å møte denne interessen
med gode og brukervennlige sider. Hvor så mange som mulig kan ha glede av å lese om landsbyene, se bilder
fra evenementer og følge med på kalenderen på hva som skjer. Per idag finnes det ikke slike sider på nettet i
det hele tatt så langt prosjektet kan se. Dette vil være en unik mulighet for landsbystiftelsen til å fremstå som
fremtidsrettet og være en pioner i brukervennlig tilrettelegging av informasjon og nyheter. Etter at sidene er
opprettet ønsker prosjektet å jobbe videre med innhold og se på hvordan brukerne kan bli redaktører for

i forrige utgave av Landsbyliv. Redaksjonen kondolerer 
familie og venner. 

Helge Hedetoft døde lørdag 14. desember i Ølen. Han 
feiret sin 95 årsdag den 28. oktober, og dette var omtalt 
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Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Sissel Jenseth.

Nesten alle medlemsvirksomhetene for Sosialterapeutisk 
Forbund var representert ved årsmøtet 7. mars i år på 
Rostadheimen. For mange var det første besøk på dette 
vakre stedet som ligger ved fjorden i Garnes like øst for 
Bergen. 

I år er det 50 år siden Edvin og Åslaug Nysæter åpnet 
sitt hjem for tre unge utviklingshemmede. Dette var 
spiren til det som noen år senere ble etablert som 
Rostadheimen. Vi kan takke disse pionerene som i 
uselvisk og idealistisk innsats grunnla og preget stedet.  
Som på Rostadheimen har uselviskhet vært grunnstein-
en i arbeidet på alle de antroposofiske virksomhetene. 
Et grunnarbeid som er like virksomt i dag. Aftenpostens 
skribent Christine Koht reflekter over gode arbeids-
plasser i A-Magasinet nr 5, 2013, hvor hun skriver; «...
det er rett og slett utrolig mye god økonomi og helse i å 
ikke være selvsentrert, men være del 
av et fellesskap. Tenk at religion og 
filosofi og psykologi og sosialøkonomi 
er enig om en ting: Lykken er fravær 
av ego.» Disse tankene ble gitt som 
innledning til vårt årsmøte.

Bladet Landsbyliv er et av våre felles 
prosjekter. I tillegg til bladutgaven, 
som i 2013 kommer ut bare to ganger, 
arbeides det nå for å lage en ny nett-
side for Sosialterapeutisk Forbund 
som også skal innbefatte Landsby-
liv og presentere stoff herfra. Sissel 
Jenseth har i samarbeid med styret for 
forbundet laget et utkast for struk-
turen av nettsiden. I løpet av de neste 
måneder får vi se hva resultatet blir. 

Et annet punkt var: Hva skal Landsbyliv hete? Er det 
mulig å finne og enes om et navn? Etter gode argument-
asjoner for Samklang, Godt følge, LandsByLiv og flere 
andre forslag, fikk LandsByLiv solid flertall. Både land 
og by og liv er representert gjennom vårt arbeid. Nå må 
vi arbeide med å finne en ny logo til forsiden av bladet, 
og vi inviterer lesere og andre til å sende inn forslag til 
innen 1. august.

Et viktig spørsmål som ble stilt under møtet, var: 
Hvordan kan vi styrke bevisstheten om vårt samarbeide i 
forbundet? De nye vedtektsendringene åpner for indivi-
duelt medlemskap. Kan det være en idé at de som tegner 
seg som medlemmer i forbundet, får tilsendt 
LandsByLiv som medlemsblad? 

Neste årsmøte blir på Ljabruskolen 12. november. Her 
vil vi arbeide med hvilke visjoner og målsetninger vi har 
for forbundet. 

Årsmøte Sosialterapeutisk Forbund

LandsByLiv og styret i Sosialterapeutisk Forbund. 
Forslaget til ny logo for navnet sendes til Jan Bang, 
epost: jnbng49@gmail.com eller per post: Landsbyliv, 
Solborgveien 21, 3520 Jevnaker. 

Frist for innsendte forslag er 1. august 2013.

Bladet skal nå hete: LandsByLiv, og vi trenger ny logo 
– tittel – som skal stå øverst på bladets forside. Vi invit-
erer alle som har lyst til å lage et forslag til utformingen 
av navnet. Den som får forslaget sitt benyttet, slik det er 
eller i bearbeidet form, vil motta 1000 kroner som takk!
Juryen som skal vurdere forslagene er redaksjonen i 

Bli med og design LandsByLiv
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har vokst opp i Camphill i England, og Camphill er hans 
kultur, det er der han kommer fra, og det har preget ham 
sterkt på helt positive måter. Han føler seg hjemme når 
han besøker Camphillsteder uansett hvor de er, i alle 
land, og har en sterk relasjon særlig til de eldre i Camp-
hill. Et personlig forhold. Camphill er hans egentlig 
kultur, som krysser alle grenser. 

I sine fotografier bruker han en gammel fototeknikk, 
kamera obskura. Dette i motsetning til mange moderne 
fotografer, som med sine digitale kameraer kan ta hun-
drevis av bilder for så å velge det riktige. Jason bruker 
mye tid på å sette opp hvert bilde, og flytter på de som 
skal fotograferes til han er helt fornøyd med bildet. De 
minner ofte om gamle malerier, hvor hvert menneske, 
hver gest og hver fold i klærne, er bevisst lagt til rette 
med øye for det kunstneriske. Han vokste opp omgitt 
av de gamle mestere, og dette preger tydelig også hans 
kunstneriske stil. 

Video er for han en prosess av de bilder han tar. Han 
bruker det samme kamera obskura, og setter videoka-
meraet inni det gamle fotoapparatet. Filmen som blir 
vist på utstillingen er nesten en halvtime lang, og består 

Tekst: Jan Bang. Foto: Nils Langeland.

Det var ikke så lett å finne et stille hjørne å snakke med 
Jason Havneraas. Vi var på åpningen av utstillingen 
”Paradoks – posisjoner innen norsk videokunst 1980 
– 2010” i Museet for Samtidskunst i Oslo, hvor Jason 
var en av utstillerne. Utstillingen er en stor samling 
videokunst, som viser til den moderne videos utvikling i 
Norge over de siste 30 år. 

Jason er kanskje best kjent for våre Landsbylivlesere fra 
utgave 22, våren 2010, hvor han har både frontbildet og 
flere sider med fotografier. Dette var for å markere hans 
utstilling på Fotogalleriet i Møllergata i Oslo i mai og 
juni det året. 

Seremonien begynte med det vanlige knippe taler hvor 
folk takket hverandre, så fikk vi en konsert med noe 
moderne musikk som ikke falt helt behagelig for mine 
ører. Siden det ble vanskelig å snakke, fant Jason og jeg 
et stillere sted ute i en av korridorene. 

Jason forteller meg at han ikke er antroposof, han bor 
ikke i Camphill og kan neppe tenke seg det. Men han 

Jason Havneraas 
– en ung gammel mester

Fra åpningen i Trondheim.
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Jason Havneraas.

av en samtale mellom Jason og en person tilknyttet 
Camphill Rotvoll. Filmen er formell, vi er tilstede, men 
ikke påtrengende, vi får litt avstand. Og resultatet blir 
at vi fokuserer på samtalen og hvordan de to bruker 
kroppsspråket når de utveksler fortellinger og tanker. Da 
jeg forlot utstillingen fikk jeg med meg en følelse at jeg 
hadde blitt kjent med to mennesker, og skulle gjerne bli 
mer kjent med dem. Det var et menneskemøte, gjennom 
videoteknikken. 

Filmen er kjøpt inn av 
Museet for Samtidskunst. 
Dette er en stor ære, han er
nå en etablert kunstner. 
Landsbyliv gratulerer Jason 
Havneraas med dette store 
skrittet, og takker ham for å ha 
fått Camphill inn på en av de 
største kunstsamlinger i Norge!

Nå har Jøssåsen  kjøpt og betalt og satt i gang. I løpet av 
få måneder er første etasje blitt innredet til et intimt 
galleri. Første utstilling med kunstverk laget av de som 
bor på Jøssåsen ble holdt i februar. Utstillingen som ble 
organisert av Gabi Schmiemann og Ernst Dutt, med 
arbeidere på Jøssåsen. 
 
Vi gratulerer Jøssåsen med nyervervelsen. Det er impo-
nerende å se hva som kan skapes ut fra 1 krone og et 
godt samarbeide mellom Malvik kommune og Jøssåsen. 
Dette må være det som vi kaller «vinn-vinn».

Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Frank Schmiemann.

Hommelvik i Malvik kommune var en gang Norges 
største jernbanestasjon for tømmertransport. Det var 
et aktivt knutepunkt også for skipsfart. Kong Oscar er 
blant de selebritetene som har lagt til ved havna der. I 
sentrum lå  «Fru Hammers hotel». Det ble bygget i 1850. 
Nå står «Fru Hammers hotel», senere kalt Torggården, 
tydelig preget av tidens tann og maling som flasser av. 
Livet har stilnet i Hommelvik. Gamle hus ble revet. 
Torggården ligger nå omgitt av betongbygg. 

Så hva gjør kommunen med dette 
gamle, ærverdige bygget? Jo, de 
tilbyr at Jøssåsen Landsby får kjøpe 
det for kroner 1,-. Betingelsen er 
at de setter huset i historisk stand 
utvendig innen 3 år. 

Åpning av Galleri 
Torggården i Hommelvik
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Tekst og foto: Jens Lindemann. 

- Johoo, velkommen tilbake her til Granly, sier en 
beboer på Granly Stiftelse ved Mjøsa i Østre Toten Kom-
mune da jeg troppet opp på jobb etter noen feriedager i 
Nord-Norge. En annen spør etter Samira Abadian som 
også er ASF fredsarbeider her. 

ASF står for Aksjon Soningstegn fredstjeneste – en tysk 
fredsorganisasjon som ble opprettet i 1958 for å gjøre 
opp for noen av forbrytelsene under andre verdenskrig. 
Norge var et av de første land som frivillige ble sendt til. 
Allerede i 1959 begynte noen unge fra Tyskland å bygge 
opp et terapisenter for utviklingshemmede barn og en 
kirke i Nord-Norge. Den delen av landet led enormt 
under okkupasjonen fordi tysk militær brant opp hele 
landskap under tilbaketoget for den russiske Røde 
Armé. Oppbyggingsprosjekter som den første frivillig-
generasjonen gjorde utviklet kontakt som bare var mulig 
gjennom konkret engasjement. 

I retningslinjene for ASF Norge av mars 2000 står det: Vi 
frivillige ser vår oppgave gjennom intensiv drøfting av 
tysk historie i: 
- å anerkjenne historien og lære av den
- gjennom vår tjeneste i Norge vil vi gjøre noe med våre 
hender og lage et fredstegn
- vi vil gjerne finne en bro mellom historie, nåtid og 
framtid
- å utvikle forståelse for forskjellige kulturer og histor-
iske bakgrunner

Det er høye mål, og hvor 
er sammenhengen mellom 
målene og arbeidet med funks-
jonshemmede? Også funk-
sjonshemmede og ut-
viklingshemmede ble forfulgt 
og sendt til tyske konsentra-
sjonsleirer. For noen år siden 
kunne man finne gamle 
beboere på Granly Stiftelse, 
det kunne man ikke finne i 
Tyskland fordi nesten alle var 
tatt livet av. Å jobbe  her og nå 
med en menneskegruppe som 
var forfulgt under nazitiden 
betyr å leve likestilling som 
den gang manglet. På denne 

måten finner målsetningen i retningslinjene sin veg til 
handling.

På Granly Stiftelse har det faktisk vært to fredsarbeidere 
hvert år siden 1999. Man kan godt kalle det et perle-
kjede. Noen av de tidligere fredsarbeiderne pleier å 
komme på besøk hvert år. Samarbeidet har sikkert skapt 
mange flere positive forbindelser mellom landene. I hele 
Norge fins det ikke bare prosjekter med funksjonshem-
mede. For eksempel jobber to fredsarbeider i den jødiske 
menigheten i Oslo.

«Hvordan og hvorfor vil to ungdommer fra Tyskland 
i 2013 ta på seg å gjøre opp for noe besteforeldrenes 
generasjon har gjort?» er et berettiget spørsmål jeg får 
noen ganger. Altså, det er i hvert fall ikke min skyld at 
det var krig. Men vår generasjons skyld kan ligge i at 
mange av oss har glemt å spørre foreldrene våre om hva 
som skjedde. Disse spørsmålene diskuteres også internt i 
foreningen. Hvordan vil man sone for noe man ikke har 
gjort? Det er ikke helt mulig, men man kan passe på sine 
egne handlinger. Så vi vil ikke bare prate om fred, vi vil 
reise oss og handle.

Jens er en av mange “perler” som har gitt et år 
til frivillig innsats i Norge. Fredsarbeiderne er 
elsket av alle på Granly. Deres idealisme bringer 
ungdomskraft og håp. Red. 

Jens og Samira på Granly.

Aksjon Soningstegn fredstjeneste 
- et frivillig år for de funksjonshemmede
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Tekst: Jan Bang og Per Engebretsen
Foto: Jan bang

Det ble visst tidlig vår i år, og Landsbyliv ankommer 
Ljabruskolen på en dag i begynnelsen av mars da 
temperaturen er godt over null, og snøen smelter og det 
risler vann ned gjennom skogen bak skolen, men det er 
fortsatt issvuller hist og her, og å rusle rundt i den bratte 
skogkledde bakken er ikke bare bare. 

Utegruppen går i gang etter lunsj, en skolemiddag hvor 
hele skolen er samlet i spisesalen, og klassen som har 
jobbet formiddagen serverer en god suppe med flatbrød. 
Så er det på med arbeidsklær og ut i skogen. Tobias og 
Edvard, ledsaget av Per, litt senere kommer Mathias opp 
bakken med store vansker over isen. 

Edvard tar meg med for å vise kløyvehuset som han 
lafter. De har fått lov av skogeieren til å ta ut noen av de 
minste trærne, en liten ryddingsaksjon, og de blir brukt 
til å oppføre en beskjeden laft som skal huse kløyve-
maskinen som nå står ute under åpen himmel. Edvard er 
god til å lafte, og forteller meg at han kjører gravemaskin 
på en gård i helgene. At han kan håndtere både øks og 
sag er helt klart, og senere tar han oss med til enda et 
tre han trenger til neste omfar. Med litt hjelp av Per er 
treet felt i løpet av noen minutter, stammen er delt opp i 
kortere stokker og båret ned til laftetomten. Her går det 
unna! 

I mellomtiden hjelper Per Tobias 
med å kløyve. Da Tobias begynte 
her i utegruppen i fjor høst var han 
veldig stille og kanskje litt engstelig, 
men nå er det annen sak, han legger 
vedkubber på kløyver’n, og pumper 
hydraulikken så kubben blir delt i to 
etter bare sekunder. Veden blir lagt 
i sekker, og de kan stolt vise til over 
150 sekker allerede stablet opp un-
der en presenning klare for salg på 
påskemarkedet som skal holdes om 
et par uker. Tobias er blitt vedmann, 
og forteller at han liker best å sage, 
og å spille fotball. Jeg forstår fra Per 
at Tobias ville hatt vanskelig med å 
være så tydelig og rettfram for ett 
halvt år siden. 

Her i skogen har de flere planer 
utover våren og sommeren. Etter 

kløyvehuset er ferdig vil de bygge en bål- og hyggeplass, 
forbedre stiene med stokketrappetrinn og utvide ved-
skjulet. Med hjelp fra Tobias, Edvard og Mathias skulle 
dette ikke være noe problem!

Vi lafter og kløyver

Per og Tobias på kløyving.

Edvard feller et tre.
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Borghild Bromstad forteller til Elisabeth Husebø
Foto: Nils Langeland

Rotvoll Sykehus, eller Rotvoll Asyl som det het først, 
hadde et stort grisehus. Der jobbet farfaren til Borghild i 
mange år, han bodde også med kone og barn i et hus like 
ved siden av, så da Borghild var liten hendte det at far og 
farmor fortalte fra gamle dager på Rotvoll – farfar fikk 
hun dessverre ikke treffe.

Men så på våren år 2000 kom Ole og Brigitte og begynte 
å ominnrede grisehuset. Der skulle det nå bli safteri og 
bakeri. Saft kunne de lage fra før, etter å ha drevet safteri 
i Ølen i mange år, og så fikk de med seg en baker (og 
konditormester) som het Elin, for å ta seg av bakingen.

Men de trengte jo noen flere til å hjelpe seg med alt ar-
beidet, og en torsdag i august kom Borghild for å se etter 
jobb. Hun hadde gått på Peder Morseth folkehøyskole 
fram til sommeren, og nå var hun klar til å begynne i 
arbeidslivet. Hun ble vist rundt i de ennå halvferdige 
lokalene, og likte det hun så. ”Når kan jeg begynne å 
jobbe her?” spurte hun. ”I morgen!” svarte Ole, og slik 
ble det.

Til å begynne med arbeidet Borghild hver dag i safteriet, 
men på nyåret var også bakeriet klart for start, og 
Borghild var med fra første dag. I tillegg til henne og 
Elin, var det Berit og Morten og Hilde som var bakere. 

Den gangen lå bakeriet der hvor landhandelen er nå. De 
hadde en vedfyrt ovn på hjul, som stod utenfor bakeriet 
– den var i bruk helt til Mattilsynet kom med innsigel-
ser mot å ha ovnen utendørs. Etter hvert fikk de også 
den store gassovnen som de ennå har. Og så hadde de 
en liten håndkvern, der Morten pleide å male korn og 
nøtter.

Et av de første produktene, i tillegg til brød, var kjeksene 
”Borghild spesial”. Hvordan fikk de dette navnet? ”Vi 
hadde en oppskrift som het Maryland Cookies, men den 
forandret vi så mye på at vi måtte døpe dem om. ”Hvor-
for ikke kalle dem Borghild spesial?” sa jeg på tull. Og så 
ble de hetende det.” forteller Borghild.

Det ser ut som det er skjebnen til bakermesterne å bli 
gravide – eller ”få boller i ovnen” som det kalles. Kan det 
ha noe med gjæren å gjøre?

I hvert fall: Etter to – tre år ble Elin gravid, og sluttet som 
bakermester. Etter henne var det Hege som ble verk-
stedsleder. Hun rakk å slutte på bakeriet og begynne å 
jobbe i administrasjonen før hun ble gravid. 

Den neste i rekken var Tonje. I den tiden hun var verk-
stedsleder ble bakeriet flyttet til nye lokaler i det bygget 
som tidligere var kommunens snekkerverksted. Tror det 
var på sommeren 2006. Det var spennende, og det var 
godt å få et større lokale, for da ble det ikke så varmt. På 
tampen av det året kom Erlend til Rotvoll, og han hjalp 
til å drive bakeriet sammen med Tonje. 

Da Tonje ble gravid og sluttet, ble Volkhard ansatt. 
Han var en utdannet baker fra Tyskland, av den gamle 
skolen som likte å bake om natten. Borghild og de andre 
bakerne syntes det var litt trasig når alt brødet var ferdig 
til de kom på jobb klokka ni, og det bare var kjeksbaking 
og rengjøring igjen til dem. Fra denne tiden var bakeriet 
bare i drift fram til lunsj, så bakerne fikk andre oppgaver 
på ettermiddagen. Borghild begynte å jobbe i landhan-
delen etter lunsj.

Så ble Volkhard sjukemeldt for en lengre periode, og da 
steppet Nakije inn. Det ble også mye mer arbeid enn 
vanlig for alle i bakeriet, for Nakije som hadde barn, ville 
ikke komme klokka ett om natten og begynne å bake, 
og alle butikker, skoler og barnehager som hadde faste 
brødbestillinger ville jo ha brødet sitt som vanlig. En 
kjempeutfordring som de taklet suverent! Nakije fort-
satte i bakeriet også etter at Volkhart ble frisk igjen. Men 
så ble hun gravid og sluttet.

Sommeren 2010 begynte Sandra i bakeriet. Nå ville de 
gjerne ha et nytt produkt som alle kunne være med å 
lage. (for Volkhard bakte fremdeles det meste av brødet 
om natten). Det var Borghild som foreslo at de skulle 
begynne med knekkebrød, og hadde med seg smaks-
prøver og oppskrift hjemmefra. Det ble litt utprøving og 
endring av oppskriften før de var klar til å begynne med 

Den trofaste bakeren på Rotvoll
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Fortalt av Hans 
Arild Wensås og 
nedskrevet av 
Ole Krongaard
Foto: Hans 
Arild Wensås

Det er tirsdag, 
klokken er 18:00, 
og vi er på Ita 
Wegman hus.

Mmm… rundt bordet settes 
tennene i den deiligste pizza som tenkes kan. Hvordan 
har det nå sin forklaring? 
 
Jo for bakeriet er for lengst startet opp igjen, denne 
gangen av Dominik, som kommer fra Schlitz i Tyskland. 
Dominik er 22 år gammel, og kom til Vidaråsen i starten 
av 2010. Han har utdannelse som biodynamisk baker. 
I bakeriet på Vidaråsen har han utviklet et onsdags-
frøbrød, et fredagsbrød, og bakeriet produserer nå en 
deilig pasta, fra en grunnoppskrift fra Johan Fuglår. Det 
aller seneste produktet er riktige rundstykker, med fire 
forskjellige slags frø.

En dag besøker Hans Arild og Ole bakeriet og får mu-
lighet til å stille Dominik flere spørsmål:

Hvor ofte jobbes det på bakeriet?

Dominik svarer at det jobbes mandag til fredag, fra 
8.45 til 15.30, og at det bakes solsikkebrød, linfrøbrød, 
speltbrød og snart kanskje rugbrød. På tirsdagen bakes 
pizzaer, og det bakes 210 - 230 stk. Rundstykker bakes 
som nevnt med fire forskjellige frø på toppen, og det tok 
litt tid, fordi den riktige oppskriften skulle finnes, for de 

bakes nemlig av speltmel for å unngå allergier. I løpet av 
uken bakes det ca. 120 brød, og før ferielukking, bakes 
det opp til 700.
   
Vi spør om alt melet er økologisk, og Dominik forteller 
at det er det, men norsk økologisk siktet rug er vanskelig 
å skaffe. De har nå funnet en leverandør i Tyskland.
Pasta og makaroni er gjort på samme oppskrift, og Johan 
foreslår bruken av rødbetsaft og spinat, for å få flere 
fargevarianter.
   
Medarbeidere på Vidaråsen kan kjøpe brød om etter-
middagen til en pris av 40 kr stykket.

Til Dominik og alle som jobber på bakeriet, takk for et 
fantastisk flott bakverk, som dere får til.    

Alle disse jobber på bakeriet: Ola Henningsen, Mari 
Lindholt, Maria Wettermark, Tamara Peter, Harald 
Ramirez, Bitte Nine Wurschmidt, Laura Degelmann, 
Rune Langnes, Dophne Nelmida og Dominik Otto. 

Bakeriet på Vidaråsen

storproduksjon. Nå er knekkebrødet så populært at de 
ikke klarer å produsere nok!

I mai i fjor fikk Sandra en baby, så hun sluttet i bakeriet. 
Og Volkhard sluttet ut på høsten. Nå har Anna Linde tatt 
over, og bakeriet er igjen blitt et verksted som er åpent 
både formiddag og ettermiddag, og der brødproduk-
sjonen foregår på dagtid så alle kan hjelpe til.

”Jeg trives godt som baker, og vil fortsette med det. Men 
det er fint å gjøre annet arbeid som en avveksling. Så jeg 
jobber fortsatt i Landhandelen om ettermiddagen, og 
så hjelper jeg til med vasking og rydding i etter lunsjen 
noen dager i uka. Og på onsdagene jobber jeg i Sommer-
fuglen barnehage.” forteller Borghild, den eneste som har 
vært med i arbeidet på Rotvoll Bakeri helt fra starten, og 
som fortsatt jobber der.
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Samtale med bandmedlemmene Lars Erik Crozier 
og Jørgen Kolderup om prosjektet TMB, ført i 
pennen av Elisabeth Husebø
Foto: Sigmund Omarhaug

”Trondheim Mental Band (TMB) er drevet med støtte 
fra Kulturenheten og Helse og velferd, oppfølging. 
Bandet øver hver mandag på Sommerstua, som er et av 
tre byomfattende treffsted for mennesker med psykiske 
vansker” (fra folderen i forbindelse med TMBs første 
plateslipp)

Siden 1997 har det vært musikk på Sommerstua hver 
mandag, med skiftende besetninger og variert repertoar. 
Initiativet har etter hvert utkrystallisert opptil flere band, 
med til dels overlappende besetning. ”Trondheim 
Mental Band” ble født i 2006 eller i 2007. Dette bandet 
spiller bare egen musikk, det samme gjør ”Wolfgang”, 
mens ”Coverbandet”, som du kanskje har gjettet alt, spill-
er cover-låter. Lars Erik er gitarist i begge disse bandene 
i tillegg til TMB, mens Jørgen også spiller i ”Spectre 
Moon” – ”et band der vi spiller de engelske låtene mine” 
forteller han.

Det var bassisten Thomas som fant på navnet 
Trondheim Mental Band, som er selvironisk ment; ”som 
om vi sku vær’ en gjeng med toillinga”.

Humor og glede (og en del tulling) er det mye av i ban-
det, forstår jeg. På spørsmålet mitt om hva det er som er 
kjekt med å være med i TMB svarer Jørgen: ”å få bruke 
seg selv kreativt. Og så er det jo sosialt” og Lars Erik: ”det 
er gøy å holde på med musikk sammen med andre. Og 
så er jeg tiltrukket av humoren. Det er sjelden kjedelig 
på øvinger”.

Det er Jørgen som har laget tekst og melodi til alle 
sanger TMB framfører. Mange av tekstene er svært 
personlige og forteller om hvor vanskelig det kan være å 
være menneske, men de er fylt av varme og også 
optimisme:

Vet vel litt hva sorg er nå,
Og litt om glede og,
At veien den er lang å gå i dag.  

Får vel tro og håpe på 
At fred og glede kommer nå,
At himmelen blir lyseblå i dag.
(Fra låten ”I dag”)

Andre er samfunnsengasjerte, for ikke å si 
samfunnsrefsende:

Moder Jord du blir herjet med,
Vi gir deg sår som ikke gror!
Vi er et folk som spiller Gud,
Det er visstnok hva vi tror!
(fra ”Moder Jord”)

Jørgen har skrevet musikk siden han var i tenårene, og 
har ikke helt tall på hvor mange låter det har blitt etter 
hvert. 

Mange av sangene er viseaktige, og ved et par anled-
ninger har jeg hatt gleden av å høre Jørgen og Lars Erik 
framføre låtene bare med akustiske gitarer. Jeg spør 
Jørgen hvor han står på skalaen mellom visesang og 
heavy metal? ”vil helst ha musikken så lav som mulig 
uten å miste trøkket” svarer han, og nevner en av 
sangene på det siste albumet der han er fornøyd med 
teksten ”men musikken ble litt for bråkete”. De to musik-
erne er enige om at det kunne vært artig å gjøre en helt 

akustisk opptreden en gang.

Lars Erik har også laget noen 
melodier, men foreløpig i 
hvert fall har de ikke fått 
tekst eller blitt tatt i bruk av 
bandet. Men hvem vet hva 
fremtiden bringer?

”Og hvordan er det å stå på 
en scene og spille, når man 
sliter med sosial angst?” spør 
jeg så.
Lars Erik: ”Jeg må jo over-
vinne den angsten da. Det er 

Trondheim Mental Band

Slippkonsert på kulturhuset Isak.
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Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Borgny Berglund.

Ja, det spør Torild Larsen som bor på Jøssåsen. Torild er 
en meget ansvarsfull og dyktig landsbyboer på Jøssåsen. 
Der har hun bodd i 27 år.

Så da svarer jeg at det er mange som ønsker å komme 
med i Landsbyliv og som fortjener omtale i bladet. Den 
beste sjansen på å komme med i Landsbyliv er å skrive 
noe selv. Hvis Jøssåsen lager en skrivegruppe og dere 
skriver om noe som er interessant å lese, da vil vi gjerne 
trykke det dere skriver.

Torild: Ja, vi har tatt det opp på Jøssåsen-møte og det 
er flere som har lyst til å skrive. Vi venter bare på at Jan 
Bang kan komme og hjelpe oss i gang.

Rigmor: Flott, Torild!

Så forteller jeg at vi har søkt om penger fra  en organ-
isasjon som heter «Fritt Ord». Vi vet ikke om vi får 
penger derfra, men vi trenger penger til å lage kurs for å 

hjelpe landsbyboere, skolebarn og unge rundt på stedene 
til å komme i gang med skrivegrupper. Jan Bang som har 
erfaring med skrivegruppen på Solborg (og er Landsby-
livs redaktør) vil hjelpe til med å lage flere skrivegrupper. 
Går alt bra, så blir det en skrivekonferanse på Vidaråsen 
til høsten.

Hvorfor står det aldri noe 
om meg i Landsbyliv?

Jul på Rockheim.

Du kan lese mer om dem på hjemmesiden:
www.mentalband.no der du også kan høre smake-
biter av musikken, og kjøpe CD. Red.

fortsatt en utfordring for meg å spille kon-
serter, men det hjelper når jeg fokuserer på 
oppgaven, fokuserer på det som er gøy.”
Jørgen: ”De fleste musikere har vel litt nerver 
før en konsert. Men det er alltid artig å op-
pleve at folk har sansen for det vi gjør.”

Musikk er en viktig del av livet for begge to, 
og det går med ganske mange timer i uken til 
øvelser individuelt og sammen med bandene, 
og til låtskriving etc. Det er ikke mye penger 
å tjene på det, men begge har fått innvilget 
Statens Æreslønn (også kalt uføretrygd) så de 
får da endene til å møtes. Og som Jørgen sier: 

”Å drive med musikk er ikke noe å leve av, 
men det er noe å leve for. Det som gir meg 
mest her i livet er det som jeg ikke skal tjene penger på”

Trondheim Mental Band har utgitt albumene ”Inner 
Glow” (2011) og ”Mentalia” (2012)
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Tekst: Nina Brun 

Mennesker med autisme, vi spesielle, vi som er anner-
ledes, vi som ikke hører til den trygge, funksjonsfriske 
og suksessfulle majoriteten, mangler et viktig redskap: 
det sosiale. 

Evnen til å se andres behov. Evnen til å lytte. 
Det er oss ikke naturgitt. Vi må kjempe for å erverve oss 
dette veldig viktige sosial- og empatiredskapet. 

Empati hadde jeg vel på et vis, hvis jeg så et barn som 
var lam, eller et morløst barn, eller noen som ble mis-
handlet så de blødde eller skrek av smerte. Men ikke de 
”vanlige”, ”populære”, ”bedre enn jeg menneskene” som 
jeg behandlet med en utagerende, utfordrende adferd. 
Sinne, frustrasjon, sjalusi. Dem kunne jeg godt filleriste 
litt, for å se hva som skulle til for å få dem til å erkjenne 
og oppleve min ensomhet, angst og smerte. 

Jeg var også eksperimentell, men da ikke for å direkte 
påføre andre barn og dyr smerte, men for å se hvordan 
det gikk! Når jeg dyttet hundevalper og guttunger utfor 
trappen. Heldigvis gikk det bra. 

Men mamma var mer og mer bekymret. 
Og jeg er hudløs. Men hudløs når det gjaldt andre lev-
ende vesener? 

Alt er og har blitt mye bedre etter tørnen med mamma i 
sommer. Da lyktes jeg, til mammas og mitt store under 
og mirakel, hvordan en med autisme kunne sette seg 
nesten 100 % til side for et annet menneskes skyld. Se 
min lårhalsbrudne 85 år gamle mors behov, stille dem 
foran mine egne såpass mye. 

Alt fra innkjøp, matlagning, medisinering, bestilling og 
kjøp av medisiner, uhell, osv. Alt dette måtte jeg ta på 
strak arm. Og det gikk! 

Da min husmor på Parmann Hus hentet meg i Drøbak 
for å kjøre meg hjem til Solborg igjen, veltet det ut av 
mamma: 

”Tenk, en autist som i fire måneder setter seg selv og sine 
egne behov til side for en annen! Et stort mirakel!” 
Og jeg begynte også å gråte. Min kjære husmor sto som 
fjetret og som vitne til dette storslagne skuespill fra 
virkeligheten.

Kunsten å være annerledes

-Nå, Nina, nå kommer jeg. Takk for at du var så tålmo-
dig! Hun hadde nok litt mye på hjertet i den andre 
enden! Smilte min venninne kjærlig og vennlig og tok 
meg stille med ut i korridoren og fant og ga meg 
nøkkelen. 

Dette er virkelig mer en  å bruke sjiraffspråket! 

Jeg ble gledelig overrasket, forbauset og forlegen, men  
mest  hjertetakknemlig overfor en slik tålmodighet. Så 
jeg takket henne for den grenseløse, velsignede tålmo-
dighet. Og det er jo egentlig det det er mest av her, på 
Solborg. 

Takk for alle dere som holder ut med oss som er ann-
erledes, takk for at dere er så eksemplariske greie. 

Tekst: Nina Brun 

Jeg skulle kopiere et innlegg, og kopirommet pleier å 
være ulåst til og med torsdag, men det var det ikke. Jeg 
banker på kontordøren. Ingen svarer. Jeg banker en gang 
til. Ingen åpner døren. Til slutt åpner jeg døren forsiktig, 
og en av mine kjære venninner sitter opptatt i telefonen. 

Jeg forsøker å hviske der jeg spør etter nøkkelen til 
kopirommet. Men hun er helt uforstyrret av min 
utålmodighet som vokser. Fordi jeg vil rekke å få kopiert 
innlegget før verkstedet begynner. 

Men damen i den andre enden hadde visst uendelig mye 
på hjertet. Og jeg prøver uforskammet alle nøkler jeg 
finner, og min kjære, tålmodige venninne lar seg ikke 
forstyrre. Jeg tenker: Nå får jeg vel lekset opp! Men hva 
hender når telefonsamtalen endelig er slutt? 

Noe gledelig som hendte

LandsByLiv nr 34 • VÅREN 2013
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Tekst: Jan Bang. Foto: Sissel Jenseth.

Landsbyliv traff medarbeider Mette Brun og daglig leder 
Hilde Stensvoll en kald og sur vinterdag mot slutten av 
2012. Utsikten over Sørfjorden og Osterøy var imponer-
ende, og den varme velkomsten fra både medarbeidere 
og beboere varmet sinnet. 

Rostadheimen ble stiftet i 1963 på Garnes litt utenfor 
Bergen av Edwin og Aslaug Nysæther. 5 år senere  kjøpte 
de det huset som ligger midt på stedet. Edwin hadde 
bakgrunn som biodynamisk bonde, og Aslaug vokste 
opp på en gård i området. De klarte å forene vestland-
skulturen og den biodynamiske impulsen til noe sted-
festet og vitalt på samme tid. 

Det ble bygget to nye spesialdesignede hus i 1997 med 
leiligheter som gir litt mer privatliv til hver beboer. Det 
gamle huset ble innredet som kontor, møtelokaler og 
overnattingsleiligheter. 

I 2013 har de 50-årsjubileum. Det er vel bare Granly og 
Helgeseter som kan vise til en lignende fartstid, og 
Rostadheimen kan stille som en av veteranene i det 
norske sosialterapeutiske miljøet. Landsbyliv benyttet 
anledningen til å gratulere! 

Beboerne er mye mer krevende i dag enn de var for 30 
år siden. Da bodde flere av medarbeiderne på stedet 
og de drev både vevstue og skolekjøkken sammen med 
beboerne. I dag er det 8 beboere hvorav to arbeider ute 
på arbeidstilbud og en er pensjonist. Så mye som mulig 
er de med på trefelling, vedsaging og kløyving. Slik kan 
de følge hele vedprosessen. I tillegg går de på tur og har 
muligheten til å være med i arbeidsatmosfæren. De kan 
også være inaktive, det viktigste er å skape en god inklu-
derende stemning. Ting tar tid, og på Rostadheimen tar 

de tiden til hjelp. De har også anledning til å delta på 
husmøter og fellesmøter. I dag er det en stabil beboer-
gruppe i alder 35 til 60. 

Det er 26 årsverk på Rostadheimen, med 50 mennesker 
tilsammen på lønningslisten, av de er omtrent 40 fast 
ansatte. Det er turnus, vakter og helger som må dekkes. 
De har en veldig stabil arbeidsgruppe, det er minst 4 
medarbeidere som har jobbet der 25 år og som har fått 
gullklokke i løpet av de siste 5 år. Omsorgen mellom 
medarbeidere er veldig god, stedet er godt bemannet, 
så de unngår stress på arbeidsplassen. De har gode åpne 
kommunikasjonskanaler seg imellom med en inkluder-
ende møtevirksomhet, hvor de tar utgangspunkt i hva 
andre vil, hva de tenker og hva de ønsker. De har også 
studietider sammen hvor de tar opp blant annet årstids-
feiringer.

Det er klart at utdanning kreves for langtidsmedarbei-
dere. Dette ble tidligere gjort internt for nye medarbei-
dere gjennom en uformell utdanning som Rostadheimen 
utviklet selv ved å ta utgangspunkt i studieplanen som 
Helgeseter hadde utarbeidet. Da det skulle settes i gang 
en felles utdannelse for alle stedene i 1990-årene, var det 
denne utdannelsen fra Helgeseter og Rostadheimen 
som ble flettet sammen med det seminaret som 
Vidaråsen hadde satt i gang. Tre langtidsmedarbeidere 
tar nå bachelor-utdannelsen på Rudolf Steinerhøyskolen. 
(Se side 20 i denne utgaven av LBL) Det er mye for et lite 
sted. De er stolte av at de støtter dette kurset. 

På tur rundt eiendommen kom vi til en flott labyrint 
laget av hellestein, nede ved fjorden. Vi kan bare fores-
tille oss hvor fint det må være her om våren og som-
meren, når fjordens bølger klukker mot stranden og de 
lave klippene, og mennesker sitter i skyggen og nyter 
utsikten.

Rostadheimen 50 år
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utdannelse

Ammerud gård. Foto: Dag Halvor Fjeldstad 
Tekst: Monica Josefine Hjelle, student

Mandag den 10. september møtte vi alle spent opp i 
Rudolf Steinerhøyskolen sine lokaler i Prof. Dahls gt. 30. 
Vi var rundt 25 stykker og de fleste kjente ikke hveran-
dre eller skolen fra før, men vi skulle nå være studenter 
ved denne skolen i fire år fremover. En ganske stor 
forplikt-else kjentes det ut som, men vi ble tatt hjertelig i 
mot av rektor og administrasjonen ved skolen, og vi fikk 
møte hovedlæreren vår i disse fire årene; Bente Edlund. 

Det var mange nye fjes og mange nye inntrykk å ta inn, 
men det som berørte meg mest den dagen var å høre 
skolekoret til Ljabruskolen synge for oss. Det var da 
jeg virkelig skjønte hvorfor jeg var der. Det var jo disse 
barna og ungdommene jeg ønsker å jobbe med. De som 
ikke helt passer inn i det vanlige skolesystemet, men 
som likevel har så mye å gi til oss og til verden. Endelig 
hadde det kommet et studium for oss som ikke ønsker å 
bli lærere eller førskolelærere, men som likevel ønsker å 
lære mer om antroposofi og grunnlaget for de virksom-
hetene og skolene vi jobbet ved. 

Studiet er et deltidsstudium som varer i fire år, og vi er 
de første som tar dette studiet i Norge. Så vi er prøveka-
ninene på godt og vondt, men det føles også stort å få 
være de første som er med på å utforme og påvirke et 
studium som forhåpentligvis mange flere vil ta i årene 
som kommer. Noe av styrken ved studiet er at vi kan gå 
på skolen samtidig som vi jobber. De fleste av oss som 
går der, jobber ved antroposofiske virksomheter, enten 
med voksne utviklingshemmede eller med barn og unge 
med spesielle behov i Steinerskolen. Noen kommer også 

fra det offentlige, men har en interesse for antroposofi. 
Når vi lærer noe nytt på skolen, får vi med en gang sett 
hvordan teorien fungerer i praksis.  Det vi lærer tar 
vi med oss tilbake til arbeidsplassene våre, og slik blir 
studiet til en berikelse ikke bare for oss men forhåpent-
ligvis også de vi jobber med. Vi får mer faglig tyngde 
i spørsmål og problemstillinger som måtte dukke opp 
på jobben og kanskje vil det også gi oss muligheter for 
større utfordringer på arbeidsplassen etter hvert.

Siden studiet er et deltidsstudium får vi undervisning 
i bolker på to uker av gangen. I løpet av et skoleår har 
vi fire slike samlinger. For oss som ikke bor i nærheten 
av Oslo gjør denne ordningen det mulig å gjennom-
føre studiet selv om vi har familie og bor og arbeider 
i andre deler av landet. For mange blir de to ukene i 
Oslo et kjærkomment avbrekk i hverdagen. Ja, det blir 
nesten som en liten storbyferie, og vi passer på å være 
litt sosiale og få med oss noe av det Oslo har å by på av 
kulturtilbud også.

En annen styrke ved studiet er blandingen av foreles-
ninger og mere praktiske fag. Så langt i studiet har vi 
vært innom både eurytmi, bokbinding, forming i leire 
og sang. Det gir et etterlengtet avbrekk i teorifagene 
samtidig som det er gøy å lære nye ferdigheter og gjøre 
ting som vi kanskje ikke har vært borti før. Vi er for eks-
empel blitt gode på å danne femstjerner når vi gjør eu-
rytmi, vi er blitt flinke til å synge, og vi har laget vår egen 
studiemappe. Det er lagt inn en liten ekskursjon i løpet 
av hver samling. Så langt har vi besøk Tamino-prosjektet 
på Ammerud gård i Oslo, som er et privat foreldrestyrt 
initiativ for å danne boliger til 10 utviklingshemmede 
ungdommer, og vi har besøkt Ljabruskolen i Oslo. Vi 
hadde også en inspirerende uke på Vidaråsen i høst 
hvor vi fikk undervisning av Julia Wolfson, som med sin 
entusiasme formidlet noen av sine erfaringer i møte med 
utviklingshemmede til oss, og fikk en omvisning og en 
smakebit av hverdagslivet i en Camphill landsby.
Et annet særegent trekk ved klassen vår er den vari-
erte sammensetningen av oss studentene. Vi har svært 
forskjellig bakgrunn. Fem er fra Tyskland, en fra Estland 
og resten kommer fra alle deler av Norge. De yngste 
studentene er i begynnelsen av tjueårene og de eldste har 
passert femti. Det at vi er så forskjellige, er en berikelse 
for klassen, eller som en av de yngste studentene i klas-
sen sa; – Jeg hater å studere med folk på samme alder 
som meg selv, de er så barnslige og umodne! Det slipper 
hun heldigvis i denne klassen.

Fra livet som 
sosialpedagogikkstudent
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Tekst: Bente Edlund, Rudolf Steinerhøyskolen
Foto: Dag Halvor Fjeldstad

Etter fem års forberedelse og en forhistorie som går 40 
år tilbake er endelig bachelorstudiet i sosialpedagogikk 
nå i gang ved Steinerhøyskolen i Oslo. En fin atmosfære 
av tillit og samhørighet har oppstått i gruppen, selv om 
vi ikke ser hverandre så ofte. 

Tre av de fire to-ukersmodulene i første studieår er alle-
rede gjennomført med godt resultat. Studentgruppen 
er variert sammensatt, men de fant raskt tonen. Når de 
ikke følger kurset, er studentene i arbeid i en sosialtera-
peutisk virksomhet eller på en steinerskole. Vi har 
studenter som arbeider i Trøndelag, i Bergensområdet, 
og fra Oslo og omland, inkludert Vestfold, Østfold og 
Hedmark. 

Det er etablert en ordning med veiledere på arbeidsst-
edene, og de har en fast mentor på høyskolen. Wolfgang 
Köttker og Bente Edlund deler på denne oppgaven. Stu-
dentene skal også ha ekstern praksis, et annet sted enn 
der de arbeider til daglig. Den første praksisperioden vil 
for de fleste foregå i en steiner-
skole, der de særlig skal følge opp 
elever med spesielle behov. Fire 
vil ta denne praksisen i utlandet. 

Studentene har dannet kollok-
vium-grupper, og de arbeider 
sammen om litteraturstudiet, 
referater og skriftlige oppgaver. 
Vi her en læringsplattform på 
nettet som er et godt hjelpemid-
del for kommunikasjon mellom 
studentene og høyskolen, og 
studentene i mellom. 

Den første modulen i høst var 
preget av de store perspektivene. 
Studentene fikk en innføring i 
idégrunnlaget for studiet, det 
vil si så vel den sosialpedago-
giske, som den antroposofiske, 
helsepedagogiske og sosialtera-
peutiske tradisjonen. Også viten-
skapsteori sto på programmet. 
Forelesere var blant andre Trond 
Skaftnesmo, Frode Barkved og 
Bente Edlund. Neste modul 
hadde anvendt yrkesetikk som 
tema, overskriften var 
”Holdninger og handlinger”. Her 

bidro blant andre Eva Lønstad Davis, Rigmor Skålholt 
og Julia Wolfson. 

Tredje modul i januar 2013 var viet den antroposofiske 
menneskekunnskapen som vår praksistradisjon bygger 
på. Gjesteforelesere var Harald Haakstad og Dag-Otto 
Thunold, og Odd Lindbråten bidro med antroposofi i 
praksis i form av modellering. Viktige bidragsytere når 
det gjelder kunstneriske og praktiske øvelser har vært 
Gudrun Sanden (eurytmi og bevegelse), Mary Barrat-
Due (sang og eurytmi) og Tommelise Halderup 
Pettersen, som hjalp studentene slik at de fikk laget hver 
sin mappe i bokbinderteknikk. I denne mappen skal de 
samle dokumentasjon på det de arbeider med og har 
lært i studietiden, ikke bare notater og oppgaver som er 
knyttet til undervisningen, men også dokumentasjon på 
den praktiske kunnskapen de opparbeider seg gjennom 
yrkeserfaringen. I mappen kan de legge fotografier, 
tekster, eller planer de har utarbeidet i forbindelse med 
arbeidet sitt, eller kanskje en artikkel som har vært 

Om studiet og studentgruppen

Bente Edlund overrekker blomster til Berit Ovesen 
som prosjektleder for Tamino-prosjektet.
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utdannelse

Tekst: Maria Lyons
Oversettelse: Jan Bang og Sissel Jenseth 

Under mine studier på universitetet ville jeg finne ut 
hvorfor våre studier var så regulerte. Hvorfor våre fore-
lesninger og seminarer var så forutbestemte, hvorfor vi 
ble tvunget til å delta på ulike kurs for å bli instruert av 
eksperter om hvordan vi skulle skrive, kommunisere, 
skape nettverk og hvordan bli ”effektive” studenter. Fak-
tisk ble vi trenet i å være ”effektive” mennesker. 

Det gikk opp for meg nokså tidlig at grunnen til at vi ble 
bombardert med alt dette som egentlig ikke tilhørte det 
faget vi studerte, var at de ikke stolte på at vi ville tilegne 

oss disse kunnskapene selv. Og de stolte heller ikke på 
våre forelesere, så også de ble instruert i detalj, og stadig 
vurdert om de gjorde alt korrekt. Hvert kurs måtte være 
forutsigbart slik at alt kunne måles og vurderes i etter-
kant. Jeg begynte å oppleve, som mange profesjonelle, at 
utdannelsen min ikke dreide seg om kunnskap, men om 
at vi alle skulle ha en felles forestilling. Jeg ble undervist i 
hvordan å late som om jeg kunne det vi alle var enige om 
at jeg skulle kunne. 

Vi hører ofte i dag at vi står overfor en tillitskrise i 
samfunnet. Det kan virke som om vi, offentligheten, du 
og jeg, ikke lenger stoler på hverandre. Vi stoler heller 
ikke på offentlige ansatte som leger, tannleger, politikere 

Om tillit og kunnskap 
- hvordan Camphill kan hjelpe

publisert i Landsbyliv? Gjennom oppgaveskriving bear-
beider vi de faglige emnene og øver fagskriving. Noe av 
dette vil kanskje kunne nedfelle seg i kommende artikler. 

Å undervise studenter som ikke bare har erfaring fra før, 
men står inne i et daglig arbeid, gir en spesiell inspira-

Hva er sosialpedagogikk? 
Med navnet sosialpedagogikk – på det som i an-
troposofisk sammenheng har gått under betegnelsene 
helsepedagogikk (for barn) og sosialterapi (for voksne) 
– har vi knyttet studiet på Rudolf Steinerhøyskolen til en 
allerede eksisterende tradisjon. Sosialpedagogikk er en 
faglig retning med røtter tilbake til 1800-tallets Tysk-
land, et fag i grenselandet mellom pedagogikk og sosialt 
arbeid eller sosiologi. Hvis vi sier at hovedelementene i 
praktisk pedagogikk er undervisning og oppdragelse, så 
er det oppdragelsen sosialpedagogikken handler om, det 
vil si sosialisering i forhold til fellesskapet og samfun-
net. Men sosialpedagogikken retter også oppmerksom-
het mot dem som befinner seg i samfunnets randsone, 
som står i fare for å falle utenfor, såkalte marginaliserte 
grupper, fremfor andre utsatte barn og unge. Sosialpeda-
gogikken er også en akademisk disiplin. I en periode var 
dette en egen studieretning ved Universitetet i Oslo. I 
dag er sosialpedagogikken først og fremst en faglig res-
surs innenfor barnevernsutdanningene i Norge. 

sjon og støtte for en foreleser, og gjør rett og slett under-
visningen effektiv. Når studentene kan knytte lærestoffet 
til erfaring, har knagger å henge det på som det heter, 
kan teorien bli en personlig kunnskap man bærer med 
seg videre, ikke bare en løsrevet teori som har lett for å 
flagre forbi.

Når vi nå innenfor det antroposofiske miljøet har satt 
betegnelsen sosialpedagogikk på et studium og en 
yrkesutøvelse som vanligvis kalles vernepleie, eller i 
skolesammenhenger spesialpedagogikk, bør man være 
klar over dette. Innenfor utdannelsessystemet i Danmark 
er det en annen tradisjon, der har sosialpedagogene et 
bredere virkefelt. De arbeider med førskolebarn, fritids-
pedagogikk og barnevern, samt voksne mennesker med 
utviklingshemning. Utdanningen på Steinerhøyskolen 
knytter seg mer an til denne tradisjonen. Studentene 
blir pedagoger, men ikke lærere i den forstand at de 
får undervisningskompetanse. De kan virke innenfor 
sosialterapien, eller med sosialpedagogiske oppgaver i 
steinerskolene, eksempelvis med oppfølging av elever 
med sosiale vansker, som sosialrådgivere, eller som 
ledere av skolefritidsordninger. Valget av betegnelsen 
sosialpedagogikk har sammenheng nettopp med dette 
utvidete virkefeltet: Sosialterapi pluss steinerpedagogikk 
blir til sosialpedagogikk. 

Bente Edlund
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og lærere, og ser ikke lenger på dem som naturlige 
autoriteter. Samtidig går vi fortsatt til legen, vi sender 
barna våre til skolen, og vi hører på råd fra venner og 
eksperter. Hvorfor gjør vi det, hvis vi ikke stoler på 
hverandre? Fordi vi vet at dagliglivet blir helt umulig 
uten tillit. Da ville vi ikke kunne stå opp om morgenen, 
for vi ville være for engstelige for alt det forferdelige som 
kunne skje oss! 

Rudolf Steiner mente at vi er ansvarlige for å bygge opp 
tilliten vår til andre. Den medfødte fortroligheten som 
vi har for hverandre i små hverdagslige situasjoner, bør 
vi arbeide med for at den også kan være tilstede i større, 
viktigere hendelser og forbindelser mellom mennesker. 

Tillit må regjere i menneskelige forhold. I denne tilliten 
– for et gyllent ord – i oppøvelsen av denne tilliten, i troen 
på det individuelle i mennesket, i oppøvelsen av denne 
troen på det individuelle i mennesket, ligger impulsen, den 
eneste impulsen, vi har for fremtidens sosiale liv. 

Steiner var overbevist at det bare var gjennom en slik 
opparbeidet tillit at det individuelle mennesket kan ledes 
inn i fellesskapet. 

Det er alltid den laveste fellesnevner som bestemmer 
reglene. Med andre ord vil en usosial eller uansvarlig 
oppførsel av én person kunne bli standarden som vi alle 
måles mot. Derfor er tendensen i tiden å bevege seg mot 
måter å garantere at vi oppfører oss på en bestemt måte 
som ligger over laveste standard. 

Filosofen Onora O’Neill som har arbeidet mye med 
spørsmålsstillinger rundt tillit, mener at vi i våre bestre-
belser for å sikre korrekt oppførsel, også påtvinger oss 
selv og hverandre stadig strengere former for kontroll. 
Dette skjer også på helt vanlige arbeidsplasser, og vi 
godtar denne overvåking, fordi vi alle tror at den  ga-
ranterer for at jobben gjøres ordentlig. For eksempel vil 
arbeidsgiveren min, som kan være en institusjon, være 
ansvarlig for meg og den jobben jeg gjør. Vi har vel alle 
hørt på radioen, eller lest i avisen, klager som: ”Barnet 
mitt kan ikke lese” og så må den ansvarlige ministeren 
i regjeringen svare for hva de vil gjøre med skoleves-
enet, slik at vi kan sikre at ”alle barn lærer å lese.” Dette 
innebærer at jeg som lærer må underkaste meg rigide 
kontrollsystemer for at dette kan skje. Bakgrunnen for 
det hele er at dypt inni oss har vi en uforklarlig tro – ja, 
en blind tiltro til at – samfunnet, politikerne, er an-
svarlige for oss og kan løse problemene våre. Gjennom 
denne mangelen på tillit skjer en frakobling fra våre 
egne liv, en overgivelse av det personlige ansvar. Vi lar 
andre bestemme for oss, bestemme over hvordan vi skal 
oppføre oss i hver situasjon. Og dette skjer mer og mer 
automatisk. 

Den brasilianske pedagogen Paolo Friere har pekt på at 
om vi fremmedgjør mennesker fra sine egne muligheter, 

begynner vi å forvandle dem til gjenstander. Å oppgi sitt 
eget ansvar – d.v.s. at vi leter etter svar utenfor oss selv; i 
samfunnet, politikken, eller standardiserte prosedyrer, så 
fremmedgjør vi oss selv og andre. Vi mister oss selv, og 
vi mister hverandre. Mennesket er ikke lenger menneske 
med hode, hjerte og hender, kropp, sjel og ånd, det er i 
stedet blitt et ”problem” som må løses med politiske eller 
teknologiske tiltak.  

Karl König, grunnleggeren av Camphill, var oppmerk-
som på denne tendensen, at vi lar oss bli behandlet som 
gjenstander, og at det gjør oss mindre enn menneske-
lige. Han mente at bare gjennom å utvikle meningsfylte 
forhold til hverandre kunne vi utvikle vår menneske-
lighet fullt ut. Egentlig er det bare slike verdifulle men-
neskemøter, der ett Jeg forbinder seg med et annet Jeg, 
som kan virke i motsatte retning. 

Denne trusselen mot vår menneskelighet kommer i dag 
i stadig nye former. For å motstå disse sterke kreftene, 
som presser individualiteten ut, må vi ta ansvar for oss 
selv, våre egne liv og alle våre avgjørelser, og vi er nødt 
til å skape meningsfylte og tillitsfylte relasjoner med 
hverandre. 

Forskeren og forfatteren Dan McKanan beskriver Camp-
hill som en bevegelse fundert på ideen ”forvandlende 
tilstedeværelse”, det vil si ideen om at samfunnet foran-
drer seg når små menneskegrupper begynner å leve med 
hverandre på en ny måte”.  (Transformative presence: the 
idea that society changes when small groups of people 
begin living in a new way.) Men som Dan McKanan 
bemerker, for å være forvandlende tilstede i verden, må 
du være en del av den, du må være tilstede i den. 

Det viktigste i dag er ikke å bevise at Camphills metoder 
for omsorg og fellesskap er de mest effektive. Det viktige 
er å vise en at de er mulige og at de finnes, synliggjøre at 
de eksisterer i verden. Vårt ansvar er å gjøre andre opp-
merksomme på at det er mulig å ta ansvar for seg selv og 
sitt forhold til sine medmennesker, og at dette er basert 
på tillit og samarbeid. Vi må tørre si: Se på oss. Vi gjør 
ting annerledes. Det er ikke bare en idé, men en realitet. 
Og vi vil det!

På denne måten kan Camphill også inspirere andre men-
nesker til å ta ansvar for eget liv, gjøre ting på sin måte, 
til å leve på en ny måte. Det er nødvendig at flere og flere 
mennesker gjør opprør mot vår tids kontrollsamfunn. På 
den måten kan Camphill også gi et bidrag til verden og 
menneskene utenfor det indre lokale fellesskapet. 

Maria Lyons arbeider som frilans forsker og språklærer og bor 
i Aberdeen, Skottland. lyons_maria@hotmail.com Innlegget 
ble først presentert på New Lanark Konferansen i mai 2012, 
og deretter i Camphill Correspondence juli/august 2012. Den 
norske oversettelsen er noe forkortet og bearbeidet til norske 
forhold. Red.
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den sosiale grunnlov

Tekst: Elisabeth Husebø. Foto: Jan Bang.

I alle nummer av Landsbyliv som har kommet ut, har 
”Den sosiale grunnlov” i en eller annen versjon stått på 
en av de første sidene. Hvorfor er disse ordene så viktige 
i et blad for sosialterapi? Her er noen av de svarene jeg 
har kommet fram til: 

Samarbeidende fellesskap: På et sykehus eller en institu-
sjon er de som befinner seg der vanligvis delt i to strengt 
adskilte grupper: pasienter og personale; serviceytere 
og brukere. Disse titlene eller oppdelingene av folk gir 
uttrykk for at hjelp og tjenester bare går den ene veien. 
I det sosialterapeutiske arbeidet har det alltid vært 
vesentlig at selv om noen mennesker har et handikapp 
og andre ikke, er vi alle først og fremst mennesker. I 
dette området av likhet kan vi alle både gi og ta imot. Og 
akkurat dette er det som samarbeid går ut på; at arbeidet 
går begge veier: du gjør noe for meg og jeg gjør noe for 
deg. Og i det vi arbeider sammen, oppstår fellesskap. 

Å arbeide for hverandre: Ibland gjør jeg noe bare for 
meg selv, leser en bok for eksempel, fordi jeg har lyst til 
det. Det bør man jo ta seg tid til. Men arbeid kan man 
først snakke om når man gjør noe for andre, fordi man 
ser at det trenges. Ugresset holder på å kvele gulrot-
spirene, brødskuffen er tom, og naboen er forkjølet og 
har vondt i halsen! Da må noen ut og luke, noen må 
bake brød, og noen må veve et deilig varmt skjerf. Men 
tenk om gartneren skulle beholdt alle gulrøttene for seg 
selv, eller bakeren spist opp alle sine egne brød! Det lig-
ger i arbeidets natur at det blir laget en overflod av ting, 
altfor mye til bare en selv, fruktene av arbeidet må deles 
med andre for at arbeidet skal ha en mening. Dette er 
også noe som går to veier: jeg må lære å gi, og å ta imot. 

Behov og ytelse: Dette er to områder hvor ulikhetene 
mellom oss kommer klart til syne. Én person kan være 
stor og sterk, og bare måtte jobbe fysisk fra morgen til 
kveld for å få brukt opp energien, en annen er flink med 
finmotorikken og kan utøve et håndverk som krever stor 
presisjon, en tredje kan være veldig klønete, men flink 
med tall, og en fjerde kan være flink til å trøste og opp-
muntre andre. Det er veldig forskjellig hva vi kan yte. 

Ingen kan alt, alle kan noe, til sammen klarer vi det 
meste. Motto fra Aurora verksteder.

På samme måte er det med behovene våre. Noen trenger 
rullestol, andre kan gå. Noen sliter hardt på klærne, 
andre kan ha det samme i årevis. Noen trenger sko i 
størrelse 34, andre i størrelse 48. Noen har sju barn å 
forsørge, andre ingen. Osv. osv. 

Og det er ikke nødvendigvis slik at den som er flinkest til 
å arbeide, er den som har de største behovene. I en bank 
er det gjerne slik at direktøren tjener 100 ganger mer 
enn den som vasker gulvet, uten at dette sier noe som 
helst om verken hvem som jobber hardest, eller hvem 
som har størst behov for penger. Man har bare definert 
det ene arbeidet (og kanskje personen som utfører det 
også?) til å ” være verdt” mye mer enn det andre. Følger 
man den sosiale grunnlov, kommer man helt vekk fra en 
slik tankegang. Hver og en gir til fellesskapet fruktene 
av sitt arbeid, om det nå har vært mye eller lite man har 
vært i stand til å yte, og hver og en får sine behov dekket 
av fruktene av de andres arbeid, enten behovene er store 
eller små. Arbeid og inntekt blir to helt adskilte ting. 

Arbeid, lønn og lønnsarbeid: Moren min var i mange år 
hjemme og oppdro fem barn og stelte hus og hage o.s.v. 
Dette fikk hun ingen betaling for, men det var da arbeid 
godt som noe! 

Det er fort å sette likhetstegn mellom arbeid og lønns-
arbeid. Jeg mistenker at dette er noe av bakgrunnen 
for at styresmaktene er så trege med å ratifisere FN-
konvensjonen, som blant annet gir mennesker med 
utviklingshemming rett til arbeid – de er redde for at det 
skal bli en merkostnad fordi det da må betales lønn til 
alle. Klarer vi å skape bevissthet om skillet mellom be-
hov – som for utviklingshemmede blir dekket av trygden 
– og arbeid; det å få lov til å gjøre en innsats i verden, 
ville de kanskje se at retten til arbeid for alle er et gode 
for samfunnet, og ikke en belastning.

Marx kalte det ”fremmedgjøring” når arbeidskraft blir 
gjort til en handelsvare som kan kjøpes og selges for 
penger. Kanskje vi kan kalle det ”medmenneskelig-
gjøring” når man finner motivet for sitt arbeid i den 
andre, slik som Steiner formulerer det.

Felles mål: Og hva er så det felles målet som vi arbeid-
er for innenfor sosialterapien? Ser man på ”Visjon og 
Målsetning” til de forskjellige virksomhetene som er del 

Å arbeide for hverandre 
- ikke for seg selv
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av Sosialterapeutisk Forbund, er der en del ord som går 
igjen på alle stedene: ”menneske”, ”verdighet”, ”sammen”, 
”hverandre”, ”helhet”, ”respekt”, ”mangfold”.
Kan man kanskje si at den felles oppgaven og målset-
tingen for de sosialterapeutiske hjemmene og skolene er 
å opprettholde menneskeverdet? Det kan visst trenges 
i vår tid at noen insisterer på at alle mennesker er like 
mye verdt, selv om de kan være veldig forskjellige. Og 
at menneskeverd er noe som ikke kan måles i penger og 
lønnsomhet. 

Karl König formulerte ved oppstarten Camphills målset-
ting slik: ”Å beskytte det sanne menneskebildet overalt 
der hvor det er truet”. Og i Granlys målsetting står det at 
de vil arbeide for ”at menneskets åndskjerne, jeget, kan 
komme til uttrykk.”

Ved å måle et menneskes verdi i forhold til hans/hennes 
arbeidsinnsats, er det akkurat disse kvalitetene som blir 
tilslørt. Her har de som er født med et såkalt handikapp 
en stor oppgave overfor sine medmennesker, i å vise hva 
sant menneskeverd er for noe. 

Og dét er et fellesmål som i hvert fall jeg gjerne vil være 
med å bidra til.

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 
andres. I et menneskelig fellesskap vil alle ordninger som 
motsier denne loven, på lang sikt måtte avle nød og elen-
dighet et eller annet sted. – Denne grunnloven gjelder 
for det sosiale liv med samme konsekvens og nødven-
dighet som en naturlov med hensyn til et eller annet 
bestemt område av naturvirkninger. Men man må ikke 
tro at det er nok å la denne loven gjelde som en generell 
moralsk lov, eller f.eks. å omsette den i holdningen om 
at enhver skal arbeide i sine medmenneskers tjeneste. 
Nei, i virkeligheten lever loven kun som den skal når det 
lykkes for et fellesskap av mennesker å skape ordninger 
som sørger for at ingen noen gang selv kan gjøre krav 
på fruktene av sitt eget arbeid, men så fullstendig som 
mulig lar dem komme fellesskapet til gode. Til gjengjeld 
må man selv bli forsørget gjennom ens medmenneskers 
arbeid. Det kommer altså an på følgende: å arbeide for 
sine medmennesker og å motta en viss inntekt er to helt 
adskilte ting.

Men til det kreves en forutsetning: Hvis ett menneske 
arbeider for et annet, må det i det andre finne motiv for 
sitt arbeid, og hvis noen skal arbeide for fellesskapet, må 
de føle verdien og betydningen av dette fellesskap. Det 
kan de bare når fellesskapet er noe helt annet enn en 
sum av enkeltindivider. Det må være fylt av en virkelig 
ånd, som enhver nærer interesse for. Det må være slik 
at alle sier: Dette er riktig, og jeg vil at det skal være slik. 
Fellesskapet må ha en mening, og hver enkelt må ønske 
å bidra til oppfyllelsen av denne mening.                                                                

Rudolf Steiner, 1905



26 støttekontakt

Å være støttekontakt og 
avlaster for to ungdommer

var 13 år. Og da Thomas og 
jeg flyttet sammen, bestemte 
vi oss for at vi også ville 
være et avlastningshjem i 
tillegg til å være vanlig støt-
tekontakt. 

Vi tok kontakt med Ljabru-
skolen siden Thomas da 
allerede kjente de fleste 
elevene, og vi fikk tips om 
at Maria trengte avlast-
ningsplass. Marias lærer 
kontaktet familien og spurte 
om dette var noe de kunne 
tenke seg. Moren til Maria 
tok kontakt med kommunen 
som igjen tok kontakt med Thomas. Deretter var det 
å levere politiattest, signere kontrakt og underskrive 
taushetsløfte. Det tok cirka to måneder fra vi tok kontakt 
med Ljabruskolen til alt var klart og avlastningen kunne 
starte.

Siden Oscar, som vi er støttekontakt for og Maria som 
vi er avlaster for, går i samme klasse på Ljabruskolen og 
de trives godt i hverandres selskap, bestemte vi oss for at 

Tekst og foto: Kaja Jenseth

Thomas Olsson (24) og Kaja Jenseth (24) har vært 
avlaster og støttekontakt for to ungdommer fra 
Ljabruskolen i snart to år. Kaja har her skrevet 
litt om bakgrunnen for dette og hvordan de legger 
opp besøkene og aktivitetene. Red.

Utgangspunktet var at Thomas, som jobbet på Ljabru-
skolen, først ble støttekontakt for en gutt, Oscar som da 

Hvem kan få støttekontakt/avlastningsplass:
Det er kommunen som godkjenner om en person har 
behov og rett på en støttekontakt eller avlastningsplass. 
Det er foreldre, foresatte, eventuelt personen selv som tar 
kontakt med kommunen/bydelen som man bor i og får 
en slik godkjennelse.

Avlastning: En person som trenger avlastningsplass 
bor hjemme hos deg, som regel en helg i måneden, som 
en avlastning for familien.

Støttekontakt: En person som trenger aktivisering 
eller sosialisering gjennom å gjøre aktiviteter med en 
støttekontakt. Det er forskjellige avtaler om antall timer, 
men 4 timer i uken (en ettermiddag) er vanlig.

Hvordan bli avlaster eller støttekontakt:

Hvordan bli støttekontakt: Du kan kontakte hjem, 
camphillsteder og skoler, og høre om det er noen der 
som trenger støttekontakt/avlaster. Du kan også ta 
kontakt direkte med den kommunen/bydelen du bor 
i og melde din interesse. Når du har funnet noen som 
passer, må du levere politiattest, signere kontrakt med 
kommunen, og undertegne for taushets-plikt. Det tar 
vanligvis noen måneder fra du tar kontakt til alt er klart.

Utgifter: Det varierer mellom kommunene/bydelene 
hvilke avtaler de har/hva de dekker av utgifter. Vanligvis 
får du dekket utgifter innenfor en fast sum i måneden. 
Som støttekontakt får du også gratis inngang mange 
steder som har ordning med ledsagerbevis, og fri reise 
på kollektivtransport. Utgifter til den som du er støtte-
kontakt til, må dekkes av denne selv/familien. 
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de helgene hun er hos oss, planlegger vi en aktivitet som 
også Oscar er med på, enten lørdagen eller søndagen, 
etter hva som passer best.

Ofte må man bruke litt tid i tilvenningen for den som 
skal være på avlastning i helgen, og det er vanlig både 
med ett og flere besøk før dette kan skje. Maria og 
hennes familie kom på besøk noen timer første gangen. 
Vi har to selskapshunder som er sosiale og glade i 
kontakt, og det var disse Maria fattet mest interesse for. 
Vi hadde også laget det spesielt hyggelig på soverommet 
hvor hun skulle sove – så hun skulle oppfatte det som 
sitt sted. I starten gjorde vi bare dagsaktiviteter i helgen 
og en ettermiddag i uken sammen med Oscar, så hun ble 
ordentlig vant til å være sammen med oss før vi begynte 
med overnattingene. Først sov hun over bare en natt, 
og etter noen måneder var hun her hele helgen. Siden 
vi ikke har noe gjesterom, så fikk hun soverommet vårt 
som ”sitt” rom, mens vi overnattet på sovesofaen i stua.  

Den første aktiviteten vi gjorde sammen var å dra på 
Teknisk museum i Oslo. Vi startet dagen med å hente 
ungdommene og dro deretter rett til museet med trikk-
en. De liker alltid trikketurene. Vi var der i 3-4 timer, og 
spise lunsj der. Etterpå dro vi hjem til oss og lagde 
middag sammen og gikk tur med hundene. Det elsker 
de. Da har de hver 
sin hund. Vi har 
også vært på kino 
og teater. På kino 
så vi Løvenes konge 
og på teateret så vi 
Sjørøverfest med 
Kaptein Sabeltann. 
Begge deler var svært 
populært!

Når vi planlegger 
aktiviteter, er det 
viktig at det er noe 
både de og vi har lyst 
til. Om vinteren har 
vi mer aktiviteter 
inne eller hjemme. 
Men vi drar også ut, 
for eksempel var vi 
på det fine julemark-
edet på Folkemuseet 
på Bygdøy. På våren 
og sommer drar vi 
på lengre utflukter 
og kan være ute hele 
dagen. Vi har vært 
på tur med hundene 
til Fornebu hvor det 
er et stort friområde 
helt sør på halvøya. 

Vi har vært på Tusenfryd og på dagstur til Drøbak. Da 
tok vi båten mellom Drøbak og Oslo som også har et 
stopp på Oscarsborg. Det er kanskje den turen de har 
likt aller best. Bildet på forsiden av Landsbyliv nr. 32 er 
fra den turen. Når vi planlegger en aktivitet, sjekker vi 
alltid om stedet har en ordning for ledsagerbevis. Det in-
nebærer gratis inngang for ledsagere, og de fleste stedene 
har en slik ordning, men ikke alle, så det er lurt å spørre 
på forhånd.
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Lite vet vi om livet
men vi vet
at du vil lære oss noe
som ingen andre kan
du vil gi oss noe
som bare du kan gi

Ei lykke rammet oss
da du kom
lille Jakob -
en skatt ble lagt i armene våre

Noen uker før han ble født var det ei god 
venninne som sa til meg: ”Vi må be om at alt 
skal gå bra, om at du skal få et velskapt barn!” 
Da sa jeg noe sånn som dette: ”Men hva vil det 
si å være velskapt? Og hvis barnet for eksem-

pel har et kromosom mer enn oss, da har han det jo 
allerede. Vi har jo ressurser nok til å ta imot det barnet 
som kommer.” Da Jakob ble født, og både leger og sjuke-
pleiere grudde seg for å fortelle at noe var ”galt” med den 
gutten jeg hadde fått, kom jeg dem i forkjøpet. Jakob 
var mindre og annerledes enn storebror, og jeg følte 
på en måte at han kom fra et annet sted. I mine øyne 
var han vakker, sårbar og fin, men det ante meg at han 
hadde Downs. Min unge alder til tross, jeg hadde hatt 
feriejobb på en institusjon for mennesker med psykisk 
utviklingshemming, og jeg hadde latt meg sjarmere av 
noen menn der med god nakke og skøyersmil. Min gutt 
hadde slik nakke. Personalet på sjukehuset trodde jeg 
var naiv eller i sjokk, siden jeg verken gråt eller beklaget 
meg. I dagene og ukene som kom var det faktisk vi som 
måtte trøste og oppmuntre andre. Da vi kom hjem var 
det noen som knapt nok turte å titte ned i vogna for å 
se på den nyfødte,  de visste jo at vi hadde fått en 
”annerledes” gutt.

Litt over ett år etterpå var jeg gravid igjen. Da ble jeg 
spurt av barnelegen om jeg ville ha fostervannsdiag-
nostikk. ”Du har jo rett til det når du har et mongoloid 
barn”, sa hun. Jeg ble sint og indignert.  ”Synes du ikke 
Jakob er velskapt?” var min reaksjon. ”Vi tar imot det 
barnet som kommer.”

Det har altså gått tretti år sia den gang, og jeg innser at 
jeg var ung og optimistisk. Jeg må også innrømme at 
det til tider har vært krevende å ha en sønn som fortsatt 
er så avhengig av andres omsorg og oppmerksomhet, 
som aldri vil klare seg sjøl. Vi har hatt situasjoner som 
har vært vanskelige, særlig da Jakob var tenåring og 
avstanden i forhold til jevnaldrende ble større. Men han 

Jakob og Arnstein i frokostsamtale 

Tekst: Kari Irene Nærlie
Foto: Birka Schmidt-Bäumler

Vår mellomste sønn Jakob har nettopp fylt 30 år. Det 
ble feiret med venner og familie på Granly, det stedet 
han har bodd de siste sju årene. Han var en strålende 
fornøyd jubilant, blid og begeistret for alt og alle. Jakob 
er glad i korte taler, og han elsker sanger og dikt. Han er 
sjøl en mester med gode ord. Derfor leste jeg det diktet 
jeg skrev like etter at han ble født og som jeg også leste 
i konfirmasjonen hans. Det er kanskje det som best 
uttrykker det jeg følte da jeg som 23-åring holdt ham i 
armene mine for første gang på Hammerfest sjukehus.

Lille Jakob
det var ei lykke som rammet oss
da vi fikk deg
det var en skatt 
som ble lagt i armene våre

I ni måneder hadde vi ventet på deg
vi visste ikke hvem du var
like lite som andre foreldre vet
men det var deg
vi hadde ventet på

Da du lå der 
fin og rein, med skjeve, mørkeblå øyne
skjønte vi at framtida vår
di - og vår -
ville bli annerledes
enn vi hadde trudd

Et velskapt barn
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Jakob og Per Olav

har også vært en helt spesielt  sammenbindende faktor 
i familien, og han har en egen evne til å vise omsorg og 
glede. På noen områder har vi vært mindre bekymret for 
han enn for brødrene hans. Han er et harmonisk men-
neske som virker fornøyd med seg sjøl og livet sitt. Han 
minner oss stadig om hva som er viktig i livet, og han gir 
komplimenter og oppmuntringer som ingen andre jeg 
kjenner. Dessuten deler han min interesse 
for dikt, teater, sanger og gode ord. Jeg 
takker Gud for alle mine tre velskapte 
sønner, og jeg takker for at en av 
dem bor på Granly.
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Vaage spør: Fanst det ein veg framover for vårt barn? 
Fanst det ein veg ut av dei lyse romma i rekkehuset? ......
Ho sprang frå rom til rom, inne i seg sjølv, skunda seg 
frå  det vonde til det tome, stoppa aldri, gav aldri opp 
håpet om noko anna. Ho sprang med lette steg, dei verka 
nesten muntre. Ho sprang med krefter som aldri minka. 
Våre liv låg i hennar hender». (side 178). Leseren blir 
med i dette altoppslukende, hvileløse livet. «Endå om me 
var unge, merka me mangelen på kvile og vaksen fritid. 
Og det var ikkje lett å få sova.» 

Vaage tar oss med til offentlige kontorer med bønn om 
avlastning. «Berre nokre timar ei og anna helg ville vera 
bra.» Og her kommer det svar som mange kjenner: Ikke 
penger på budsjettet til slike ting. Vaage setter ord på 
det som pårørende opplever i møte med barnet, fagfolk, 
systemet, og ikke minst i møtet med deg selv. 

Boka Syngja er fortellingen om en troskyldig forfatter-
spire som brødfør seg som bussjåfør på Vestlandet. I 
kiosken på en bussholdeplass møter han T, som han slår 
seg sammen med. Et ungt par som står i sin «ungdoms 
grønne vår» og som gir liv til dette gåtefulle mennesket 
G. 

Det har tatt Amund Vaage mange år før han klarte å 
sette ord på det han lenge ville skrive om, det som han så 
som sin forfatterplikt. «Da jeg hadde passert 60, skjønte 
jeg at det var nå, at jeg ikke kunne utsette det lenger. Og 
selv om jeg stiller flere spørsmål enn jeg kan gi svar, kom 
ordene som et ras, som om jeg fikk dem». («Samfunn for 
alle nr 6/2012)».

«Det finst eit framandt land der slike som G bur. Det 
landet er midt inne i landet vårt, eit usynleg land i 
landet, eit skal inne i skalet, eit reservat som berre få 
kjenner. Eg gjekk med henne til det landet. Det blei slik» 
(side 6). Det er beskrivelsen av denne pilgrimsvandring-
en Vaage har gitt oss, og som han ærlig fortjent har mot-
tatt Brageprisen for i 2012. Denne pilgrimsvandringen er 
kjent for mange som føder et annerledes barn. Ja, hvert 
liv er en roman.

Lars Amund Vaage: Syngja 
Roman / Forlaget Oktober 2012

Tekst: Rigmor Skålholt 

«Den eg skriv dette til kan 
ikkje lesa». Slik begynner 
Lars Amund Vaage denne 
romanen. Han skriver til 
sin datter G som har au-
tisme. Denne første, enkle 
setningen i boka er som 
en fortettet prolog for det 
som skal fortelles i denne 
romanen. Vi aner noe om 
sårbarhet og smerte som 
mange kan kjenne seg 
igjen i; det som barnet 
ikke kan. «Ho kan ikkje så 
mykje anna heller. Ikkje 
fø seg eller kle på seg, 
ikkje finna vegen mellom 
husa....» (side 5)

Så i neste avsnitt kommer de setningene hvor vi aner 
undringen over hvem og hva  G skjuler: «Og ho kan alle 
songtekstane. Ho kan ikkje syngja dei. Men hender det 
at den som syng stoppar, midt i eit vers, kan ho straks 
seia det neste ordet. Det kan ho, men veit ikkje kva ho 
skal bruka det til. Elles kan ho berre vera, med heile si 
nakne, gåtefulle sjel.» side 6). 

I et intervju med Bitten Munthe Kaas i bladet «Samfunn 
for alle» (nr 6 – 2012) forteller Lars A. Vaage: «Jeg er 
ikke bare opptatt av min datters historie, men av men-
nesker med autisme generelt». Hovedpersonen har ikke 
et navn, men bokstaven G. De andre personene i boka 
har heller ikke navn, men benevnes med en bokstav. Vi 
blir ført tett innpå disse menneskene; foreldre, slekt-
ninger og venner. Og kanskje fordi de ikke har navn, så 
kan det være hvem som helst blant oss. Derfor gjenkjen-
ner vi oss i veien fra Pontus til Pilatus i faglighetens 
rettergang. Dette beskriver Vaage mesterlig: «Eg trudde 
ikkje på diagnosen G hadde fått. Eg fødde meg bort fra 
ordet autisme. Det var trass alt berre lydar (eller teikn 
på papiret). Eg var nyfødd, og eg visste ikkje at det fanst 
folk som var klokare enn meg. Eg var nyfødd nokre år, 
og då tenkte eg at diagnosen kunne vera feil. Diagnosen 
var slengd etter meg og stempla på G. (side 182).

Noen betraktninger om Lars 
Amund Vaages bok «Syngja» 
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Tekst: Anne Langeland, lykkelig farmor
Foto: Nils Langeland 

Mormor hadde en drøm. Hun drømte om en liten gutt, 
en som var litt spesiell for han hadde Down syndrom. 
Nå var det slik at mormor ventet på at enda et lite 
barnebarn skulle komme til verden, så hun spurte den 
lille gutten i drømmen om det kanskje var han som 
skulle komme, og det nikket han bekreftende til.

En natt var mormor på vakt på sykehuset der hun 
arbeidet som jordmor. Det var en fin mild mainatt 
og på fødeavdelingen var det svært travelt, for det var 
mange barn som hadde valgt seg nettopp denne natten 
å komme til verden på. Mormors barnebarn skulle ikke 
komme på enda 3 uker. Men hjemme hos mor og far var 
det plutselig blitt travelt for nå hadde han bestemt seg, 
sønn nummer tre i søskenflokken ville ut og møte fami-
lien sin. Det gikk i full fart til sykehuset, men der var det 
ingen ledige senger så mor fikk plass på et kontor, og et-
ter ganske kort tid tok mormor imot det lille barnebarn-
et som hadde det så travelt. Hun så det med engang: det 
var han, han som hun hadde drømt om. Forundret og 
overveldet gav hun den lille til datteren sin, men klok 
som hun var sa hun ingenting. 
Mor og far får et barn, ikke en 
diagnose, tenkte mormor.

Lykkelig og overrasket tok 
foreldrene i mot barnet. Han 
var stor og fin tiltross for at han 
kom litt for tidlig, velskapt og 
vakker, ingenting manglet på 
han. Det tok noen timers tid 
før de så at han hadde med seg 
en ekstra gave til verden. De litt 
skrå øynene og de altfor myke 
lemmene; han hadde med seg et 
ekstra kromosom.  Dagen etter 
skrev mor i den moderne dag-
boka alle leser, Facebook: ”Vi 
har fått en nydelig gutt. Livet får 
kanskje noen flere svinger, men 
de skal vi ta etter hvert.” 

Brødrene kom neste dag og 
strålte av lykke og omsorg 
for den lille broren sin. En ny 
familiekonstellasjon var skapt 

Mormors drøm
og den tredje broren fikk navnet Vegard, det betyr: ”Han 
som beskytter hjemmet”.

Til navnefesten skrev mor en sang til Vegard (utdrag):
”Vi så fort du var litt ”egen”
Med nydlige øyne skrå.
Det skar sånn i hjerteroten,
Hvordan skulle dette gå?
Men Vegard du hadde ”roen”,
Vår redsel ble kjærlighet:
Et ekstra-gen med på veien
Går bra det vi sikkert vet.”

Frykt ble kjærlighet. Er det ikke dette som må skje i 
verden i dag: at vi forvandler frykt til kjærlighetskraft? 
Vegards ro og tillit til verden er det vi trenger. Kjærlighet 
og fred. Kan vi ønske oss noe mer? Disse to gaver er det 
barna med Down syndrom bringer med seg til jorden. 
Det er gaver fra paradiset som hele menneskeheten 
trenger for verdens fremtidige utvikling. Barn som 
Vegard gir det gjennom sitt vesen til oss, det blir vår opp-
gave å ta i mot og si om vi er villige til å forvandle dét 
i oss som hindrer dette å bli virkelighet. Kjærlighet og 
fred. Mormor hadde en drøm, har vi ikke alle en drøm?
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tema

ken ble utgitt på norsk, Broen San Luis Rey, 
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1957, og hvor de 
siste ord lyder: ”Det finnes et land for de 
levende, og et land for de døde, og broen er 
kjærligheten, det eneste som lever videre, det 
eneste som har mening.”

I denne utgaven av Landsbyliv fokuserer vi på 
overgangen mellom liv og død, og minnes noen 
av de som har gått bort, hvordan vi tenker på 
dem, og hvordan denne begivenheten behandles 
på noen av våre steder. Overskriften er tatt fra 
Thornton Wilders bok ”The Bridge of San Luis 
Rey”, som ble oversatt av Ronald Fangen da bo-

Kjærlighetens bro
- om de døde og de levende

nære som var gått bort, og de som ønsket det, kunne 
bidra med det de hadde på hjertet. Vi avsluttet med 
å lese et vers for de døde. Nå følte Elisabeth et behov 
for noe lignende i Vallersund og tok initiativet til vår 
samtale. Jeg foreslo at de som allerede bodde i 
Vallersund kunne møtes.
    
Alle som møtte Elisabeth vil huske bamseklemmen hun 
ga når du møtte henne. Hun hadde et stort hjerte for 
sine medmennesker. Her vil jeg skrive litt om Elisabeths 
liv for å vise at hennes spørsmål var vel fundert i hennes 
aktive liv.
   
Da Elisabeth ble født var det ikke sikkert hun ville over-
leve, for hjertet hennes var så svakt. Men overleve gjorde 
hun. Da hun var fem år gammel kom hun under Bera 
Baalsruds pedagogiske vinger, og da Karl König besøkte 
Norge i 1954, ble Elisabeth tatt med for å møte han 
som hadde grunnlagt Camphill omtrent 14 år tidligere. 
Besøket fant sted på den tiden Karl König hjalp til med 
å etablere den første Camphill-landsbyen for voksne, 
Botton Village i Yorkshire i England, som ble åpnet året 
etter. Den kloke doktoren som hadde hjulpet til med 
å grunnlegge Camphill-landsbyene og den lille piken 
som skulle utvikle seg til å bli en av støttene i Camphill-
landsbyene i Norge, møttes. Elisabeth var en av de første 
elevene på Hestafivel Helsepedagogiske Skole i Oslo da 
den ble grunnlagt i midten av 1950-årene. Med en sikker 
historisk følelse fortalte Elisabeth senere at Hestafivel var 
en av trådene som ledet til grunnleggelsen av Vidaråsen. 

Det var i gruppen rundt Hestafivel at de som tok initia-

Tekst: John Baum. Oversatt fra engelsk av 
Hans Jacob Brinchmann.

Det finnes et land for de levende og et land for de døde, 
og broen er kjærligheten, det eneste som lever videre, 
det eneste som har mening.

Thornton Wilder (1897-1975)

Forhold mellom mennesker er spesielle. Forbindelsen 
til dem som står oss nær er personlig. Slik er det også 
med vår forbindelse til dem som er døde. Jeg vil skrive 
om to personligheter som på forskjellige måter levde 
med de som sto dem nær også etter at de døde. Elisabeth 
Rødven (1949-94), en landsbyboer gjennom mange år 
i Camphill i Norge, hadde et slikt nært forhold. For-
fatterinnen Selma Lagerlöf (1858-1940) opplevde de 
døde fra tidlig alder og levde med dem hele livet. Hun 
forsøkte å uttrykke disse erfaringene i bøkene sine.

Elisabeth Rødven hadde et spesielt ønske da jeg besøkte 
Vallersund i 1992. Hun spurte om jeg kunne ha en 
samtale med henne og Torbjørn. Jeg skjønte på Elisabeth 
at det hastet, vi satte oss ned sammen like etterpå. Hun 
var som alltid direkte på sak og kom fort til poenget. 
Kunne jeg komme til Trøndelag og begynne å lese for de 
døde, slik vi hadde gjort det fra midten av 1970-årene 
på Vidaråsen? Den gangen hadde jeg tatt initiativet til å 
invitere alle på Vidaråsen som var interessert til å møtes 
hver torsdag en kort stund før middag for å minnes de 
døde. Snart møtte en trofast gruppe landsbybeboere opp 
hver uke. Vi snakket meget åpent sammen om de av våre 

Broen er kjærligheten
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tivet til Vidaråsen fant støtte. 
Phyllis Jacobsen hadde arbeidet 
på Hestafivel, og der ble det 
laget vokslys som hjelp til å 
finansiere starten på Vidaråsen. 
Det var også noen elever fra 
Hestafivel som flyttet til 
Vidaråsen da de ble større. Fra 
sitt ståsted visste Elisabeth at 
tråden fra Hestafivel var viktig 
da Vidaråsen ble grunnlagt. 
Som ung hadde Elisabeths mor 
vært offiser i Frelsesarmeen, 
og senere ble hun formann 
i Hestafivels vennekrets. Da 
Elisabeth var 22 år, døde moren. 
Elisabeths livslange interesse for 
Frelsesarmeen syntes å være en 
fortsettelse av morens kall. 

Mange år senere leide vi en 
leilighet i Welhavens gate i Oslo. 
Det viste seg å være den samme 
leiligheten som Elisabeth hadde 
vokst opp i, og hvor hennes far 
hadde bodd før han døde. Disse 
opplysningene fikk vi vite etter 
at vi hadde flyttet inn. Elisabeth 
kom på besøk til oss, så seg 
rundt, smilte og sa at hun syntes 
det var meget bra at vi bodde 
der.
    
Etter samtalen i 1992 med 
Elisabeth og Torbjørn i Valler-
sund, begynte menneskene der å 
møtes regelmessig for å minnes 
de døde, slik Elisabeth hadde 
følt så sterkt behov for. Elisabeth døde i mai 1994.

Selma Lagerlöf hadde et nært forhold til de døde. Hun 
forsøkte å beskrive sine opplevelser gjennom fortel-
lingene hun skrev. En av de mest kjente er fortellingen 
“Sjelen“, der hun skriver om en sjels opplevelser etter 
døden. Fortellingen har sin opprinnelse i en brevutvek-
sling mange år tidligere. En kvinne fra Holland hadde 
kontaktet Selma Lagerlöf og fortalt en merkelig historie. 
De døde hadde advart henne, og hun mente de hadde 
reddet livet hennes. Hvordan kunne hun takke dem som 
hadde hjulpet henne? Det tok ett år før Selma Lagerlöf 
skrev tilbake, for hun var i villrede om hvordan hun 
skulle besvare brevet. Da fikk hun en idé og hun svarte:
Mårbacka, Sunne, Sverige 18.3.1931

“ Jeg antar at De ikke har glemt det lange brevet De skrev 
til meg for mer enn ett år siden om den døde kvinnen 
som så elskverdig og mirakuløst hadde kommet til Deres 
hjelp, og at De spurte meg om jeg kunne fortelle om De 
på noen måte å gi henne et tegn på Deres takknemlighet. 
Jeg har ikke besvart det brevet. Det interesserte meg 
svært meget, og jeg har ofte tenkt på det, men det var et 
ganske merkelig spørsmål, og jeg visste ikke hvordan jeg 
skulle svare på det. Men i dag fikk jeg en idé, og jeg vil 
fortelle Dem en meget åpenhjertig historie fra mitt eget 
liv.
    
Som De kanskje vet, så bor jeg langt ute på landet på 
samme sted som min far og hans far bodde. Mine forel-

Tore Janicki, “Der Mensch im 
Geiste” etter Rudolf Steiner, 
Malerverksted 2012.
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dre og bestefar og bestemor og andre slektninger har 
sin gravplass på kirkegården i dette sognet, alle på det 
samme stedet. Men på denne graven har det aldri vært 
noe monument, ikke et kors, selv ikke en enkel grav-
stein med navnene deres, men bare en rosebusk i midten 
og en hekk rundt det hele. Jeg vet virkelig ikke hvorfor 
graven er så enkel, men den har alltid vært slik.
    
Vel, da jeg kjøpte tilbake foreldrehjemmet mitt i 1910, 
og ble boende her, var min første tanke å sette opp et fint 
monument på graven til mine forfedre, men den tanken 
ble ikke realisert før i fjor. De skjønner, jeg ønsket å ha et 
vakkert monument, og jeg visste ikke hvilket jeg skulle 
velge som det beste. Jeg besøkte mange kirkegårder, men 
alle de forskjellige monumentene som var satt opp ved 
gravene tiltalte meg ikke. Og jeg var ikke rik. Jeg skulle 
bygge så mange nye bygninger på gården min og mange 
av de eldre bygningene trengte restaurering, og jeg 
hadde mange, mange unge mennesker blant mine slekt-
ninger å hjelpe med studiene, så de døde på kirkegården 
måtte vente. Men min samvittighet var dårlig, så jeg fikk 

en arkitekt til å gi meg et utkast, og sist sommer var det 
hele ferdig.
    
De spør meg i brevet Deres om jeg kan tro på Dem, nå 
må jeg spørre Dem om de kan tro på meg.
    
Jeg må fortelle Dem, at mens jeg har vært meget lykkelig 
med mitt forfatterskap, så har jeg hatt mange vanske-
ligheter i mitt privatliv. Det har i det hele tatt ikke vært 
lett. Blant andre ting, økonomiske problemer som jeg 
ikke trenger å gå inn på. Men i høst og også i det nye 
året har tingene vært mye bedre. Mens jeg lå i sengen 
i morges, reflekterte jeg over hvor mye bedre tingene 
var blitt sammenlignet med tidligere år, og mens jeg 
spekulerte over dette, tenkte jeg på mine døde. Jeg spurte 
meg selv om det var dem som nå hadde hjulpet meg 
i takknemlighet for monumentet på graven deres. De 
må ikke le, men De vet ikke hvor mange spørsmål som 
er blitt løst, hvor mange ting som har gått galt i årevis 
og som plutselig har begynt å endre seg. Det er virkelig 
meget merkelig. Og så besluttet jeg meg til å skrive til 

Bo Setterlind 

Det är tid för en lång resa
en färd till et annat land
ett land som finns i vårt inre
osynligt och utan band
Där är ljuset ett sätt att leva
Ett smycke är mörkret där
Och det största berget man har att bestiga
är att lämna sin egen värld
Det är tid för en lång resa
för ett möte med honom som är

Da Solveig Buen døde 6.januar 2012 hadde hun lenge 
forberedt seg på døden. Dette diktet av Bo Setterlind 
betydde mye for henne. Hennes datter Brit, som bor på 
Vidaråsen Landsby, fikk etter morens død dette diktet 
håndskrevet og innrammet fra sin søster. Diktet er et 
kjært minne om hennes gode mor som hun savner.

Rigmor Skålholt
Foto: Veronika Schmid

Et dikt å leve med
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Koma frå alt du veit,
inn i eit ukjent rom.
Sitja ei anings stund
og vente.
Og vera tom.
Koma ein kveld
til eit framandt hus,
når vegen er gått til ende.
Fumle med hendene -
ane det usedde
som ei kviskring.
Finne eit ljos
- og tende.

opplevelser for å finne ut hvordan hennes døde hadde 
hjulpet henne. 

Vårt forhold til dem som er døde springer ut fra per-
sonlige erfaringer slik de også med vårt forhold til dem 
som lever. Jeg har valgt to personligheter, den ene som 
uttrykte seg gjennom en sterk vilje, den andre gjennom 
sterke ord, for å forsøke å belyse dette viktige område 
av menneskelig eksistens. For broen fra sjel til sjel er 
dyrebar, slik Åse-Marie Nesse erfarte: 
“Kjærligheten er den eneste bro mellom livet og døden.
Skjør som en spindelvevtråd, sterk som et redningstau.”

Kilder:
Thornton Wilder, Broen San Luis Rey, oversatt av Ronald Fangen, 
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1957.  
Selma Lagerlöf, Fortellinger, Ansgar 1968. Inneholder fortellingen Sjelen. 
Stine de Vrieze, De döda kommer en så nära, Selma Lagerlöfs posthuma 
novell Själen – verklighetsbakgrund och förhistoria. Lagerlöf Studier 
1976. Selma Lagerlöf Sällskapet, Biblioteksforlaget, Stockholm, 
Sverige 1976.
Åse-Marie Nesse, Elegier, Lysår Dikt, J. W. Cappelens Forlag A/S 1985.

Dem og si at det kunne være en mulighet for at de døde 
liker at vi som lever minnes navnene deres. Ingen vet, 
men det er en mulighet.
   
Kanskje De i sykehuset et sted kunne sette opp en tavle 
med navnene til de som arbeidet der før Deres mann og 
navnene til deres hustruer, eller på en eller annen måte 
gi dem en anerkjennelse?”

Deres ærbødige 
Selma Lagerlöf.

Selma Lagerlöf fortsatte å leve med spørsmålene kvinn-
en hadde stilt i brevet. I de ni årene frem til hun døde i 
1940, forsøkte Selma Lagerlöf mange ganger å skrive en 
kort historie om livet etter døden. Hun forsøkte å nærme 
seg emnet på mange måter, og etter hennes død ble et 
av hennes forsøk, “Sjelen“, publisert. I “Sjelen“ er det 
tatt med mange elementer fra kvinnens historie fortalt i 
hennes originalbrev. Det tok Selma Lagerlöf et helt år før 
hun svarte på brevet fordi hun måtte granske sine indre 

Koma ein kveld? 

Ein kveld skal du leite
fram til ein stad
du aldri har vore før.
Famle deg fram til huset,
opne ei dør -
Stå der og stryke
med blinde fingrar
over ting
som du ikkje kann sjå.
Veta dette:
Det er i kring deg
og til å nå.

Jan-Magnus Bruheim. Frå samlinga 
«Bilete med bakgrunn». Aschehoug 1957.
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Tekst: Liv Kjærnes

Granly Stiftelse, et bofellesskap med antroposofisk verdi-
grunnlag, blir 75 år i år. Med en slik alder følger også at 
døden de siste årene har blitt en kjent gjest på Granly.
I det norske samfunnet møtes døden på mange måter, 
men tendensen er nok mest at den skjer på sykehus og 
sykehjem ganske bortgjemt og fjernt for de fleste. Det 
gjør at den er ukjent, menneskene har liten erfaring med 
den. Og det vi ikke kjenner virker ofte skremmende.

Slik var det også på Granly i begynnelsen. Mange 
gråt, holdt seg borte, ville ikke forholde seg til det 
som skjedde. Men heldigvis har vi noen gode venner 
der – de som bor på Granly. Det er mennesker med 
utviklingshemming, og de har mye å lære oss. Virke-
ligheten blir tatt som den er. Som en sa da hun så sin 
døde venninne – ”Nei – hun er ikke der lenger, jo”

Sorgen er sorg, vi sier farvel, og livet går videre.

Vi har hatt en stor hjelp i de ritualene som de fleste 
antroposofiske felleskap gjennomfører omkring døden. 
Vi trenger noe å holde fast i, klare ytre omstendigheter, 
når det skjer så sterke ting.

Først og fremst å ta vare på det nære og kjente, å få ligge 
i sin egen seng, med kjente mennesker omkring seg. 
Det er godt for den døende, som ikke har ekstra krefter 
til å forholde seg til nye omgivelser. Og det er godt for 
de menneskene som står nær, som kan være hos den 
døende, besøke så mye de vil. Da blir avskjeden lettere 
å leve med. Hos den døende kan det virke som om alle 
stengslene vi vanligvis har mot omverden er borte og at 
alle sansene er vidåpne. Da blir alt som skjer i omgiv-
elsene veldig sterkt. Derfor forsøker vi at rommet der 
den døende ligger er vakkert, lyst, luftig, rolig, trygt. Og 
det er jo lettere å få til hjemme. Men det er ikke alltid 
mulig. Noen ganger trengs det større menneskelige og/
eller medisinske ressurser enn vi har, og da har døden 
skjedd på sykehjem eller sykehus. Slikt lar seg jo ikke 
bestemme på forhånd, uforutsette situasjoner kommer. 
Det som er spennende er at når vi ser tilbake på de 
dødsfallene vi har hatt, så ble det alltid ”riktig”, enten 
det skjedde sånn eller slik. Vi kan jo bare gjøre så godt 
vi kan, og ikke miste tilliten til at andre krefter legger til 
rette for det som skal skje. 

Jeg må nesten fortelle om vår gode venninne som døde 
for noen år siden. Det skjedde ganske uventet en natt. 
Hun var alene. Vår venninne var en sterk dame med 
mye humor og særpreg. Vi stelte henne der, og la henne i 

kisten inne på hennes eget rom. Mange hadde møtt opp 
for å følge henne opp til forsamlingssalen. Men vi greide 
ikke å få kisten ut av huset! Det var for trangt. Til slutt 
måtte vi ta kisten ut av vinduet. Humoren i det gjorde 
godt i en alvorspreget stund. 

En annen venn av oss fra Granly elsket sykehus og alt 
det innebar.  Vi ville gjøre det beste for han, og han lå for 
døden hjemme. En av de aller siste dagene fikk han så 
store pustevansker at han ble lagt inn på sykehus for å få 
hjelp med det, og han døde der. Etterpå skjønte vi at for 
han var det det eneste riktige, han fikk dø på det fineste 
stedet han visste. 

Vi har visst at døden ville komme hos flere av våre 
beboere og det har gitt oss mulighet til å kjenne på våre 
egne følelser i forhold til døden. Først og fremst angsten 
for det vi ikke kjenner. Men like sterkt tror jeg vi får 
angst fordi vi føler at vi ikke strekker til, ikke gjør nok 
eller det riktige for å forhindre døden. Vi har brukt mye 
tid sammen på å tenke gjennom hva vi kan gjøre for å 
bygge tillit til oss selv og hverandre. Vi gjør så godt vi 
kan! Da blir det riktig. Det har gitt en større trygghet og 
ro hos alle. Den døende føler denne tryggheten og kan 
hvile i den, gi seg hen til løsrivelsen. Noen har et forhold 
til et liv etter døden, noen ikke, men roen og tryggheten 
trenger vi alle.

Enten døden kommer uventet eller den har vært lenge 
forestående, skjer den plutselig. Fra det ene øyeblikket til 
det neste har et menneske forlatt oss. Det er voldsomt. 
En må minne seg selv på å puste da. Minne seg selv på at 
nå har vi som er igjen god tid. Det er en viljesanstreng-
else! 

Noen ganger inntrer døden akkurat når vi ikke er der, 
eller uventet om natten. Menneskene rundt lider store 
kvaler. De ville så gjerne vært der, og tenker at det å dø 
alene er det verste som kan skje. Jeg er ikke sikker på at 
det er sånn. Det kan virke som om noen trenger å være 
alene for å dø, og jeg spør meg: forstyrrer vi da, holder vi 
igjen? I hvert fall er det slik at det skjer av og til selv om 
vi anstrenger oss for å være hos den døende. Igjen, jeg 
tror vi må ha tillit til at det blir riktig, så lenge vi gjør så 
godt vi kan. 

Det å stelle den døde skjer etter ca. 2 timer. Vi har gjort 
det selv enten det har skjedd på sykehus, sykehjem eller 
hjemme på Granly. Det er en høytidelig stund, det sist 
vi får gjøre for dette legemet som har båret et menneske 
vi er glad i gjennom et langt liv. Ofte er en av de som 
sto den døde aller nærmest med. Det er en høytidelig 

Døden – en del av livet
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stund. Når begravelsesbyrået steller den døde har de en 
likskjorte med. Vi har i stedet ikledd den døde et plagg 
de gjerne bar, alt fra busserull til bunad. Det kan være 
svært forskjellig, men føles riktig. Disse klærne har vi 
ofte forberedt i samarbeid med pårørende på forhånd, 
engang da det var tid og rom for å snakke om dette og 
det blir en fin anledning til å snakke om døden og 
usikkerheten i forbindelse med det.

Den første tiden etter døden skjer det enda mye med 
det døde legemet. Det tar enda omtrent tre døgn for 
livskreftene er helt borte. I denne tiden våker vi over den 
døde. Vi pynter med blomster i forsamlingssalen vår. 
Den døde blir lagt i kiste og båret dit, eller brakt dit fra 
sykehus eller sykehjem. Lys brenner døgnet rundt. Alle 
som vil kan komme og se den døde, sitte der litt eller 
lenge. Da det var nytt på Granly var det vanskelig for 
mange å se den døde. Det var en høy terskel å gå over. 
Nesten alle som har greid å gå over den terskelen er glad 
for det i etterkant. Døden blir nærmere, mer virkelig, 
ikke så skremmende. Å se hvordan legemet forandrer 
seg, andre trekk blir synlige, noen ganger svært, svært 
vakkert, noen ganger fremmed. Trekkene fra Downs 
syndrom viskes ut. Hos noen blir arvede trekk veldig 
tydelige. Vi har lest tekster fra Johannes evangeliet, noen 
har lest ”Fadervår”. Vi har latt klare tanker leve der vi har 
greid det.

Etter tre døgn har vi hatt en seremoni med musikk, sang, 
noen ord om den avdødes liv hvor alle som ville kunne 
delta. Lokket har blitt lagt på kisten. Kisten har blitt 

båret ut til begravelsesbilen. Vi har fulgt kisten ut. Vi har 
vinket den siste gangen og sett bilen kjøre ned alleen.

Det er så forskjellig hva slags begravelsesseremoni de 
pårørende har ønsket. Det må jo bli sånn. Vi har ofte 
hatt sammenkomsten etterpå på Granly. Det har kom-
met mange gamle venner og kjente. Mange historier 
utveksles. Det blir mulig å se de store linjene i levd liv. 
Da blir begravelsen også en fest, en feiring av et levd liv.

Når jeg tenker tilbake på mitt møte med døden på 
Granly, tenker jeg mest på tillit. Jeg har erfart at jeg kan 
ha tillit til at det blir riktig. Vi vil så gjerne forberede, 
tenke ut, ha alt klart. Det skal vi også gjøre, for oss selv 
og for andre. Men livet og døden lar seg ikke alltid forut-
si. Men det legger seg til rette. Vi må bare tåle å stå i det 
i øyeblikket. Når vi i ettertid ser tilbake, ser vi at det er 
blitt riktig, for den avdøde og for menneskene omkring. 
Ikke lett, men riktig. Høyst individuelt, og riktig.

Det som også har vokst fram de siste årene er at døden 
er med oss i hverdagen. Vi er blitt mer fortrolig med 
den. Vi snakker om den, noen mer, noen mindre. Vi 
snakker om de som er døde og om og med de som snart 
skal dø. Hver uke møtes de som vil for å tenke sammen 
på de som er døde. Det kan være familiemedlemmer 
eller venner eller mennesker ute i verden. De blir ikke 
glemt. 

Døden er blitt en del av livet. 

Tekst: Cecilie Moxnes
Foto: Cecilie Moxnes privat eie

Jeg tenker veldig mye på Bestemor mi. Bestemor døde 
av slag, og jeg så at hun lå på golvet i huset sitt. Da måtte 
jeg springe og hente pappa. 

Jeg så at Bestemor mi døde på sykehus, da kunne hun 
ikke snakke etterpå.

Da hun ble begravet var jeg med og bar kista ut til grav-
plassen der hun skal ligge. Da begynte jeg nesten å gråte.

Jeg savner henne veldig mye. Jeg drømmer om henne, og 
tenker natt og dag på henne.

Bestemor

Cecilie og bestemor.
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Rudolf Steiner om døden

Tekst: Elisabeth 
Husebø

Ein mørk novem-
berkveld i Ametyst-
salen på Rotvoll:
På bordet ligg to 
skiferheller. Ved sidan 
av står det skåler med 
telys i. Det einaste lyset 

er eit tent vokslys midt på bordet. Stilt kjem folk inn og 
sett seg i ringen av stolar.
Så står vi opp mens eit vers vert lest for dei som har 
”kryssa terskelen”.
Etterpå er det fritt fram å tenna eit lys for menneske vi 
kjenner som har gått bort. 

Ein nemner nokon som har budd her som no er død. 

Ein kveld for å minnas 
dei som har gått bort

Ein annan nemner foreldre eller besteforeldre. 
Det vert kanskje tent lys for ei gruppe menneske som har 
dødd i ein katastrofe, som ofra frå 22. juli.
Nokon fortel litt om mennesket som dei minnes.
Andre seier berre namnet.

Eit lys  for ein som gjekk bort gammal og mett av dagar.
Eit lys for ein som ikkje orka leva lenger.
Eit lys for ein som aldri kom så langt som å bli fødd.

Sakte veks det fram eit hav av lys på steinhellene på 
bordet. Og vi kan oppleva at rommet vert fylt av alle dei 
som vi minnest. Det kjennes lyst og godt både i rommet 
og i hjarta.

Til slutt les vi ein bibeltekst.
Så går vi stille ut av rommet, og tar med oss opplevinga 
av at dei som er døde er med oss og rundt oss, heile tida.

I boken ”Opplevelsene etter døden - En sammenfat-
ning av Rudolf Steiners skildringer”, fremlegger Martin 
Burckhardt et utvalg av Steiners tanker om livet mellom 
døden og en ny fødsel.

Vi presenterer her noen utdrag fra boken:

”Døden er en lang søvn – søvnene er en kort, kort død 
som gir deg lindring …” – slik begynner en kjent kanon 
av Josef Hayden (med tekst av Martin Luther. Red). 
Siden de eldste tider har menneskene lært søvnen å 
kjenne som dødens lillebror”. Og Rudolf Steiner føyer 
til: De adskiller seg bare fra hverandre ved at mennesket 
under normale omstendigheter i livet ikke har noen 
bevissthet om den verden det befinner seg i mens det 
sover, mens det mellom døden og en ny fødsel har en 
bevissthet. Da vet mennesket hva som skjer med det. Det 
er den vesentligste forskjellen. 

Rudolf Steiner i Norge 1908. Foto: Ole Reitan.
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tive i enhver form for egoisme og materialisme. I denne 
tiden har mennesket bevisstheten rettet helt mot seg selv 
og utvikler sterke viljeskrefter. Disse danner grunnlaget 
for å kunne skape skjebneforhold hvor det forgangne liv 
utlignes i et nytt jordliv.

Opplevelsene etter døden - En sammenfatning av 
Rudolf Steiners skildringer.
Martin Burckhardt. Oversettelse Harald Haakstad. 
Antropos Forlag (2003)

Illustrasjon: Det fiolette vinduet i nord fra det 
første Goetheanum. Illustrasjonen er hentet fra 
www.anthrowiki.at.

Døden er skrekkelig 
for mennesket, eller 
kan i det miste være 
det så lenge men-
nesket oppholder 
seg innenfor livets 
grenser. Men når 
mennesket har gått 
gjennom dødens 
port og ser tilbake på 
døden, så er døden 
den vakreste opplev-
elsen som overhodet 
er mulig i det men-
neskelige kosmos.

For selv om døden 
sett fra livets fysiske 
side også er en ut-
slettelse, så er den 
det herligste, det 
største, det vakreste, 
det mest opphøyde 
som hele tiden kan 
ses fra den andre 
siden av livet. 
Der vitner døden 
vedvarende om 
åndens seier over 
materien, …

… at disse skrankene 
har falt, at men-
nesket ikke mer er 
hemmet av disse 
lenkene, bærer i seg 
en følelse av lykksa-
lighet. Devachan-
tiden er altså en tid 
hvor man fritt lever 
seg ut til alle sider, 
på en så rik, så utstrakt og uhemmet måte som men-
nesket aldri før har lært å kjenne.

Og denne oppstandelsen av det åndelige, ved at man 
helt og fullt legger av seg det fysiske, det er en hendelse 
som hele tiden står der mellom død og ny fødsel. Det er 
en bærende, en vidunderlig storslått hendelse, og sjelen 
vokser litt etter litt inn i forståelsen av den; …

Når mennesket har gått over dødens terskel, får det først 
et overblikk over sitt liv i et stort panorama. Deretter 
gjennomlever det baklengs hele sin biografi og erfarer 
selv alt som det har påført sin omverden. Slik må det 
smertefullt løse seg fra dragningen til sanseverdenen og 
med utgangspunkt i sitt livsløp erkjenne det destruk-
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fra broder dyr

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

Storkene bygger sine reder på husene til menneskene. 
Og ved dette minner de dem på at ufødte sjeler venter på 
å bli båret fra de himmelske enger til jordelandet. Denne 
mytiske sannhet har i løpet av de siste århundrene blitt 
bagatellisert og spolert av intellektet. Det oppsto dumme 
og latterlige bilder av storkene som kommer med 
spedbarn i nebbet. Men bak dette avsløres den sanne 
forkynnelse, som storken engang brakte, et bud om vår 
til Nordens mennesker.

Den hvite stork ble fulgt – og blir det ofte ennå i dag – av 
sin mørke bror. Men svartstorken (Ciconia nigra) den 
flykter fra menneskene. Den bygger sitt rede på noen 
høyder og i helt spesielle trær dypt inne i skogene. Der 
forsørger den sine unger og trekker om høsten, slik som 
sin hvite bror, tilbake til Afrika. Storkenes vandringer er 
nå godt forsket på. Under omkjøringen rundt Middel-
havet trekker de hovedsakelig på to veier fra Norden til 
Syden. Den østlige rute fører over Bessarabia, (Øst-
Europa,) langsmed Svartehavet til Lilleasia. Så går den 
videre over Syria og Nord-Arabia og tvers over Røde-
havet mot Sudan og derfra gjennom Øst-Afrika mot 

Rhodesia (dagens Zim-
babwe) og de forskjellige 
provinser i Syd-Afrika. 
Den vestlige ruten fører 
over Syd-Frankrike og 
Spania mot Marokko og 
Algerie og sannsynlig tvers 
over Sahara til Kenya og 
Uganda.

Ingen andre storker gjør 
denne lange reisen som 
spenner over nesten halve 
jordkloden. Blåmaskestork-
en i Sudan (Abdimstorken) 
og den mektige sadelnebb-
storken, som lever ved den 
blå og hvite Nilen, trekker 
ikke. Også kråsstorkene, 
som marabuene, blir hvor 
de er og streifer bare til 
forskjellige årstider. Denne 
familien, med naken 
hals og kjempestor krås 
nærer seg fortrinnsvis av 

åtsel. Som gribbene (som også har naken hals) søker 
de vilt som andre har drept. I det sydlige og midtre 
Afrika lever ”klaffschnablen” (gape-nebb)  og ”nim-
mersatt” (aldrimett). Og oppe i India lever den indiske 
”aldrimett”. 

Alle disse storker som lever i India, Afrika og i Syd-
Amerika er sjeldne skapninger. I sammenligning med 
dem, virker den hvite storken som et barn, som ennå 
ikke har fått med seg verdens mørke og nød, men som 
har beholdt sin opprinnelige renhet. Den ligner mer 
på urformen til storkenes gruppevesen. De andre har 
forbundet seg for dypt med jordens slam. Dypest synes 
marabuenes art å ha sunket. For de ser seg fornøyd med 
kadavre, og kunne bli kalt storkenes hyener. Hos ”gape-
nebb” og ”aldrimett” (navnet sier noe om dens karakter) 
er tyngden og deres nebbs grådighet, forfallende arter.

Ut over disse hever seg husstorken tydelig opp. Den for-
later Afrikas næringsrike enger og trekker hvert år opp 
til Norden for å bringe menneskene sitt budskap.

Men siden menneskeslektene har trått veien til frihet 
og deres barn nå blir født til alle årets tider, er storkens 
oppdrag kommet til en ende. Siden begynnelsen av for-
rige århundre forsvinner den tilsynelatende fra midt- og 

Storken
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I Grimms samling finnes eventyret om de seks svaner. 
Det forteller historien om en konge, som gikk seg vill 
i en dyp skog og kom til en hytte, der en vakker ung 
pike ventet på ham. Hennes mor var imidlertid en heks. 
Hun tvang kongen til å gjøre datteren til kone; bare da 
først ville han kunne bli vist utgangen av den tette skog. 
Så gikk det slik at kongen tok den skjønne heksedat-
teren til sin hustru. Men han gjemte sine syv barn fra 
første ekteskap – seks gutter og en pike – på et ensomt 
slott; veien til dette slott ble vist ham av en trylle-dverg, 
og med hans hjelp kunne han ofte besøke sine barn. 
Den onde kvinne gjør seg mektig ved å forråde trylle-
dvergen. Og hun forvandler de seks guttene, som på 
vei til slottet var blitt villedet, til seks svaner. Piken som 
var blitt i hjemmet, ble forskånet fra forvandlingen som 
hennes brødre var blitt utsatt for.

Dette er den første del av eventyret, som tydeligvis 
ble dannet av to 
sammenfiltrede 
historier. Den 
første fortellingen 
beretter om kong-
en, mennesket, 
som er viklet inn 
i  jordens verden, 
den mørke skog, 
og nå er tvunget 
til å gifte seg 
med det skjønne 
bilde, datter av 
arvesynden. Den 
hellige spiren av 
det første, det syn-
defrie ekteskap, 
blir oppbevart i et 
utilgjengelig slott.

Er da ikke dette 
slottet som bare 
kan nås gjennom 
trylle-dvergen, 
det høye Norden, 
Hyperboreernes 

mytiske land? Dit inn kan trolldommen trenge seg og 
forvandle barna til svaner, men ikke tilintetgjøre. De 
seks fortryllede brødrene er sjelekrefter, som riktignok er 
skjult, men likevel er for hånden og engang skal bli for-
løst igjen. På disse sjelekrefter – svanene – drar Apollo 
hvert år fra Norden til Delfi for å bringe menneskene 
ernærings- og solkrefter.

Det er de samme kreftene som de innviete i tredje grad 
hadde ervervet seg og de man derfor kalte ”svaner”. I 
et (uoffisielt) foredrag fra 3. desember 1905, sa Rudolf 
Steiner om dette: ”Det tredje trinn (i innvielsen) er 
Svanens. En svane er den som er kommet så langt at alle 
tingene taler til ham, også de som har bevisstheten på 
høyere trinn. Man må heve seg til høyere verdener, for å 
finne ”jeget”, navnet på de andre vesener. Der uttaler tin-
gene egne navn …. Svaner var de som ikke lenger skulle 
bære sine navn, men hvis navn hele verden åpenbarte.”

Fra svaner og storkers sjelebilde

med dem? Skjebnen til dyrenes gruppesjeler er likeså 
mangfoldig som de menneskelige individualiteter. Bare 
sjelden er det oss gitt å få tak i en anelse av deres virke-
lige oppgave.

nord-Europa. Den har nå begynt å slå seg ned i Syd-
Afrika, og mange enkeltstående storkefamilier har blitt 
sett å bygge rede. Vil den for alltid gjøre dette landet til 
sitt hjemland og helt glemme Europa? Er det til og med 
slik at den følger de hvite kolonister og sosialiserer seg 
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Broder Dyr og moder Sigrun
Landsbyliv har nå kommet til 34 utgaver, inkludert dette 
bladet du leser i nå. Siden utgave 1 har vi hatt overset-
telser av Karl Königs ”Broder Dyr”, og arbeidet oss 
gjennom mange dyr og fugler. Den trofaste medarbeider 
som står bak dette arbeidet har ikke sviktet en eneste 
gang, og det er med stor glede og takknemlighet at vi nå 
gratulerer Sigrun Balavoine på sin 80-årsdag som hun 
feiret den 15. mars. 

Sigrun er mor til Dag Balavoine, som var en av initia-
tivtakerne til Landsbyliv, og det var han som foreslo at 
hun skulle oversette Königs bok. Dette er kanskje den 
spalten som har stått lengst i bladet, og kan følges som 
en rød tråd gjennom alle våre utgaver. 

Ikke bare er Sigrun oversetter, men var i fjor med som 
aktiv deltager på Skrivegruppekonferansen som ble 
holdt på Solborg. Det var stor glede blant deltagerne 
over å få treffe henne. 

Redaksjonen ønsker Sigrun alt godt, og gleder seg til 
flere oversettelser fra ”Broder Dyr”. Tekst: Redaksjonen. Foto: Jan Bang.
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Dialogos medie- og ressurssenter fokuserer i år på 
biologisk-dynamisk jordbruk. I den forbindelse har 
de utarbeidet ”10 Kjappe” som skal bidra til en 
rask innsikt i temaet. De tar gjerne i mot innspill 
til forslaget. Red. 

1. Det biodynamiske jordbruk er et kretsløpsjordbruk 
basert på lokale og fornybare ressurser. I driften inngår 
husdyrhold, overveiende drøvtyggere, og gården søker å 
være selvforsynt både med grovfôr, kraftfôr og gjødsel. 
Gårdens individualitet utvikles ut fra stedets naturgitte 
forhold som topografi, jordsmonn og klima. Plantesort-
er, dyreraser og vekstskifte tilpasses stedets økosystem 
og egenart.  

2. Prinsippene stammer fra «Landbrukskurset» som 
Rudolf Steiner holdt i 1924, da det moderne landbruket 
med bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler var i sin 
spede begynnelse. Steiner advarte mot følgene av at 
jordbruket trekkes ut av naturens sammenheng. I det 
biodynamiske landbruket tilstreber gårdbrukeren å 
forstå naturens livsrytmer og prosesser for å forbedre og 
styrke jordkvaliteten.

3. Særegent for den biodynamiske bonden er at han 
tar hensyn til månefaser og planetenes posisjoner i 
forbindelse med såing og høsting. Dessuten benyttes 
sprøyte- og kompostpreparater for å styrke livskreftene 
i kompost, jord og planter. Preparatene fremstilles med 
utgangspunkt i mineraler (silisium), gjødsel (kugjødsel), 
kjente helseplanter (ryllik, kamille, brennesle, eikebark, 
løvetann, vendelrot) og organer fra husdyr (horn, blære, 
tarm).

4. Biologisk-dynamisk er en egen landbruksmetode, 
og inngår under fellesbetegnelsen økologisk landbruk. 
Metoden er et resultat av over 80 år med forskning, 
eksperimentering og praktiske erfaringer. Flere vitenska-
pelige forsøk viser at metoden styrker og opprettholder 
matjordas fruktbarhet, bygger opp matjordas humusinn-
hold og styrker dens evne til å binde CO2, samt bidrar til 
plantenes sunnhet.  Det biodynamiske jordbruket sørger 
for en forbedring av jordstrukturen, noe som gir et ro-
bust landbruk. Internasjonalt har dette i senere tid vakt 
oppmerksomhet især blant vinbønder som i hopetall 
adopterer biodynamiske dyrkingsmetoder. 

5. Metoden har vært praktisert i Norge fra 1931 da Nor-
dre Sletner gård la om til biologisk-dynamisk.  Det er 25 

biodynamisk godkjente gårder, men langt flere benytter 
prinsippene. Biodynamisk dyrking drives i ca. 50 land. 
Biodynamiske bønder har vært sentrale innen forskning 
og har vært pionerer i utviklingen av økologisk jordbruk. 
De samarbeider aktivt med det økologiske miljøet som 
teller rundt 2800 gårder i Norge. 

6. Gården ses på som en levende organisme som kan 
gi plass til mange mennesker og utvikle ulike samar-
beidsformer; både mellom gårder og forbrukere. Mange 
gårder søker å være en pedagogisk arena for barn og 
unge voksne. Den er et viktig alternativ til de ”tause 
gårdene” der monokulturen råder. 

7. Den biodynamiske ideen omfatter også nødven-
digheten av et assosiativt samarbeid mellom produ-
senter, omsetningsledd og forbrukere. Dette kan foregå 
gjennom avtaler om hva som produseres, hvordan 
dette skjer, til hvilken pris, distribusjon og omsetning. 
Samarbeidet kan skje gjennom andelslandbruk, verdi-
samvirke eller kooperativ. I Norge var Helios et suksess-
rikt distribusjonsforetak for biodynamiske produkter fra 
1969 til 2008. 

8. Den biodynamiske produksjonen har Demeter som 
sitt eget godkjenningsmerke, og stiller strengere krav 
enn vanlig økologisk drift. Bl.a. er det ikke tillatt å 
importere gjødsel fra konvensjonelt dyrehold. Demeter-
sertifisering kan først skje etter minst tre års drift etter 
biodynamiske prinsipp. Merket kommer i tillegg til 
det økologiske Ø-merket. Demeter har egne regler for 
produktbehandling, f eks skal melkeprodukt ikke homo-
geniseres og juice kan ikke lages av konsentrat. Korn skal 
helst males på steinkvern og ikke på hammerkvern. All 
bruk av kjemiske hjelpemidler må unngås.

9. Salg av Demeter-produkt skjer i butikkene blant 
annet under merkevaren Helios. Mange biodynamiske 
gårder har direktesalg, flere leverer matkasser til skoler, 
barnehager, enkeltforbrukere og andelshavere. Noen 
gårder selger produktene på Bondens marked og gjen-
nom lokale distributører. Oversikt over gårdene finnes 
på www.biodynamisk.no.

10. Biologisk-dynamisk Forening er en interesseorgan-
isasjon og sammenslutning av gårdbrukere og andre som 
vil støtte opp om utviklingen av dette jordbruket. I det 
inngår også en interesse for ethvert menneskes utvikling 
og behov, både ernæringsmessig, sosialt og åndelig. 

10 Kjappe om Biologisk-
dynamisk jordbruk  

jordbruk
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Tekst: Frode Barkved. Foto: Jan Bang.

En av de grunnleggende spørsmål mennesketilværelsen 
konfronterer oss med, er at vi stadig forlanger mer av 
livet enn det livet umiddelbart gir oss.  Fjellet hviler i 
sin egen mektighet, bjørken drikker vann og strekker 
greinene drømmende ut mot luft og lys, løven sender 
sitt kraftoverskudd i brølende kaskader utover savannen. 
Grisen grubler ikke over meningen med å være gris, ros-
en rødmer ikke av skam, svaberget tar i mot havet enten 
det raser eller smyger. Alle disse jordboerne er tilfreds 
med å være det de er. Bare mennesket vil noe mer.

Hvorfor alltid dette ”mer”? 

Kan det tenkes at dette ”mer” er et ektefødt barn av 
selverkjennelsen? 

Et sted og en tid i våre liv opplevde vi å se oss selv uten-
fra for første gang. De fleste vil ha vanskeligheter med 
å huske dette øyeblikket. Men erindringene finnes der. 
Svært gamle mennesker kan oppleve at skarer av minner 
dukker uventet opp, med en ny og livsfrisk klarhet de 
ikke hadde trodd var mulig. Mennesker som har vært 
utsatt for sterke sjokk eller vært såkalt skinndøde, har 

Er solen Guds hjerte?

skoleringsveien
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kunnet fortelle at livet foldet seg ut i sterke, klare tablåer 
av samtidighet, at tiden ble til rom. Dette minner om 
den forskningen som er gjort innenfor fenomenet drøm, 
der man har påvist at en indre opplevelse av tid kan 
stå i grell kontrast til den ytre. To fysiske sekunder kan 
tilsvare en indre tidsopplevelse på en dag, ett minutt, et 
liv. 

Som barn levde vi sammen med verden. Opplevelsen 
som er beskrevet er en unntakstilstand. Mer eller mindre 
intensivt, i kortere eller lengre tidsrom, befant vi oss i 
slike unntakstilstander. Kanskje grunnet vi over hva som 
var før alt var, eller hvordan Gud så ut. En fem år gam-
mel gutt spurte meg en gang: ” Er solen  Guds hjerte, og 
bor vi i magen hans?” 

Barndommen er vårt livs mythos. Slik det tapte etter 
hvert får trekk av en drøm, slik duver vår egen mytologi 
i vår bevissthets undergrunner, som et sunket Atlantis. 
Og på samme måte som vi nå og da kunne ane at vår 
mytes gullalder hadde sin tid, selv om vi kunne oppleve 
stunder av indre uro over gåten ved det å være, kunne 
vi også komme livet så uendelig nært. Dryppene fra en 
åre som dannet verdener av ringer i det stille vannspeilet 
lekte seg inn i oss, smørblomstens blanke gulfarge smilte 
seg inn i oss, lyden av den brusende elven drømte i oss. 
Verden var sjel. Og kanskje er det feilaktig at vi som 
voksne rasjonaliserer bort denne verdenssjelen ved å si 
at barnet besjeler tingene. Kanskje er det omvendt; at vi 
som voksne avsjeler dem?

Dikteren Edith Södergran opplevde verden som sjel. En 
av hennes venner fortalte om henne at ”når hun talte om 
et tre, så var det ikke dette tre men en sjel som led og 
gledet seg.” 

Selv kunne hun skrive helt nær og personlig poesi som 
dette:

Och marken och blomstren och stenarna tala till barnet 
sitt språk,
och barnet det svarar och jollrar tillbaka på skapelsens 
språk.
Och Gud är dold i den minsta blomma
och tingen förkunna hans namn.
Men människohjärtat som utstötts av Fadren
vet icke hur nära han bor.

Hun beskriver videre hvordan hun drikker visdom av 
grantrærnes saftige krone, sannhet av bjørkens tørre 
stamme, makt av det minste og spedeste gresstrå.

Når det gjelder Södergran rekker det ikke med å 
rasjonalisere bort dette ved å kalle naturbildene for 
metaforer for indre tilstander. Også det - men så mye 
mer. For henne var naturen porten inn til en skapende, 

sjelelig, spirituell verden. Og hun lot det ikke forbli i 
noe ubestemt tåkete, men pleiet og skolerte naturiakt-
takelsene. Hennes hovedkilde var øvelsesboken 
”Hvordan oppnå erkjennelse om høyere verdener” av 
Rudolf Steiner. 

I følge Edith Södergran taler verden til oss. Marken, 
blomstene. stenene, forkynner Guds navn. ”Den som har 
øre, den høre” – og barnet har øre for den slags tale. Men 
vi – det voksne mennesket – vet ikke hvor nær Gud er. 
Vi er utstøtt. 

I vår mytologis gullalder åt vi av livets tre, og alt var såre 
godt. Men det vokste også et annet, og langt farligere tre 
der: Erkjennelsens tre. Etter hvert åt vi også fruktene av 
dette treet, og nesten uten at vi merket det begynte disse 
sære fruktene å ete i oss. For hvor henter kunnskaps-
prosessen sin næring om ikke av livstreet? Siden ble det 
slik at ”nervetreet”, nerveprosessene, brøt oss ned og 
gjorde oss eldre, mens ”blodtreet”, livsprosessene, gjorde 
sitt beste for å bygge oss opp hver natt. Sykdom og død 
kom inn i verden. 

Ikke ville vi vært uten kunnskap. Den gjorde oss selv-
stendige, den gjorde oss frie. Men denne friheten betalte 
vi med et tap. Vi mistet himmelen. Kanskje levde minnet 
om gullalderen videre i religion, i kunst, i eventyr, i 
poesi; men den umiddelbare erfaringen av den tonet ut, 
og opphørte. Til slutt deltok vi alle i Guds begravelse, 
og kloke menn snudde opp ned på selve skapelsesideen 
i det de sa at Gud var skapt i vårt bilde, og at vi malte 
dette bilde ved å dyppe penselen i vår egen dødsangst.

Gjennom dette tap av en allmektig allskapende Gud, er 
det gitt mennesket muligheten til å skape seg selv. Så 
lenge minnet om gullalderen ble forvaltet av autoriteter 
som påberopte seg å representere himmelen, var men-
nesket ennå ufritt. Utvikling av menneskets eksistens-
opplevelse har beveget seg fra det å være et vesen som 
omsluttet og rommet naturen og en guddommelig 
verden på en selvfølgelig og nærmest instinktiv måte, til 
gradvis å spaltes av fra denne, for til slutt å stå helt uten-
for den. Men selv om dette kan beskrives som en tragisk 
prosess, bærer den en kime til noe nytt i seg. Nettopp det 
å føle seg avsondret, ensom, avkledd, danner muligheten 
for å skape en bevisst og selvstendig forbindelse med 
verden igjen. 

For når min verdensopplevelse gjør meg ensom, banker 
frihetens mulighet på døren. Jeg kan nå ikke lenger, 
som et barn, bare smelte inn i naturen og en åndsgjen-
nomtrengt verden. Jeg kan nå ikke kles varm gjennom 
gamle autoriteter og tradisjoner, men må selv skape en 
forbindelse, eller, for å holde oss til metaforen; jeg må sy 
mine egne klær.
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Tekst og foto: Nils Langeland 

Jeg tror at min første kontakt med bier var da jeg var 
rundt 13 år gammel. Familien var i California ett års 
tid og vi dro ofte ut i Mojaveørkenen, ikke så langt fra 
der vi bodde. På en av våre turer, i et av husene på en 
fraflyttet gård, fant vi en stor lærkoffert som så fryktelig 
spennende ut. Lokket satt bom fast og min søster og jeg 
måtte bruke all vår kraft for å få den opp. Tenk deg hvor 
overrasket vi var, da det endelig slapp taket, og vi fant at 
den var fylt av vokskaker fulle av gylden honning. Det 
dryppet honning over alt og vi ble veldig klissete da vi 
prøvde å få med oss hjem så mye av solgullet som mulig, 
uten å ha noe å ha den i. Etterpå har jeg tenkt på at vi jo 
var veldig heldige at det ikke var noen levende bier der. 
Erindringen av opplevelsen ville nok vært mindre søt.

Resultatet av opplevelsen ble at jeg bestemte meg for å 
bli birøkter. Våren etter at vi kom tilbake til Norge skulle 
jeg konfirmere meg og jeg håpet på at jeg kanskje ville 
få nok penger til å skaffe meg noen bifolk. Hele vinteren 
leste jeg alt jeg kunne komme over om bier. Utfallet av 
konfirmasjonen ble, blant annet, at jeg kjøpte meg to 
bikuber. Oppe i skråningen, bak huset vårt var en fin 
plass og der satte jeg dem opp. Jeg hadde fått kontakt 
med en birøkter ikke langt unna og av ham skulle jeg få 
en sverm – og nå ventet jeg bare på telefonen. 

Så en dag, i kveldingen, ringte han og jeg kastet meg på 
sykkelen og flådde ned bakkene til der han bodde. Han 
sto og ventet på meg og vi gikk inn i bryggerhuset. Der, 
i kroken, sto en halmkube støttet opp på en liten stein, 
så det kom luft inn. Den summet svakt. Vi bandt en 

sekk over åpningen, jeg hengte den på sykkelstyret og 
plutselig var jeg blitt birøkter.

Veien hjemover gikk i roligere tempo. At jeg ville måtte 
trille sykkelen, skjønte jeg fort da jeg traff en liten hump 
og hele svermen slapp taket og falt ned på sekken med 
et sukk. Det søkk i meg. Jeg kjente under, på sekken og 
kunne kjenne vekten av biene på den andre siden av 
duken. Heldigvis var sekken bundet godt fast. 

Jeg kom meg vel hjem hvor jeg hadde forberedt alt etter 
boka. Foran kuben hadde jeg lagt en skapdør, med et 
fint, hvitt laken på. Forsiktig løsnet jeg sekken fra halm-
kuben, holdt den over brettet og med hjertet i halsen ga 
jeg halmkuben et kakk og hele svermen falt ned. Biene 
rant ut over brettet som en stor klump med tjukk sirup 
og mange av biene hang seg til under brettet. De krøp 
omkring i alle retninger og noen ganske få fløy rundt 
omkring, som for å se seg om. Det gikk en stund, så var 
det endelig noen bier som hadde funnet kubeåpningen 
og etter å ha inspisert kuben og funnet at den jo var full 
av flotte bivokstavler, stilte de seg opp og begynte å vifte 
med vingene. Dette er noe biene gjør for å påkalle seg de 
andre biene – de sender ut en duft som betyr: kom hit! – 
og plutselig er det noe som skjer. Fra å være en kaotisk, 
uorganisert masse med bier som krøp i alle retninger 
ordnet de seg og marsjerte inn i sitt nye hus. I løpet av 
noen minutter var lakenet helt fritt for bier, bare noen få 
av dem fløy rundt før de slo seg til ro.  Morgenen etter 
var det full aktivitet og det fløy bier inn og ut av kuben, 
mange med blomsterstøv på bakbeina.

I hele mitt voksne liv har jeg levet i tett fellesskap med 
andre mennesker og hele tiden, med noen få avbrekk, 
har jeg også holdt bier. Biene har alltid stått for meg som 
sinnbildet av Fellesskapet: Ordnet, differensiert, fleksi-
belt, omsorgsfullt og konsekvent. Jeg kunne skrive en 
bok om hvordan biene er organiserte, hva som trigger 
svermtrang, hvordan de kan «fortelle» hverandre om 
hvor det akkurat nå er mye nektar å finne og mye mye 
mer. Det ville føre for langt her.  Viktigst å vite, kanskje, 
er at når vi ser på et bifolk, så må vi se hele folket som 
organismen. De enkelte biene er som cellene, de enkelte 
aldersgruppene av bier, med sine differensierte oppgaver, 
som organene og kanskje man kan se på vokskakene 
som skjelettet som holder det hele sammen. 

Et bifolk kan finne husvære i en hul vegg, en tomkar-
tong, i bagasjerommet på en bil, i en gammel koffert 
eller i en bikube hos Nils på Nadderud. 

Å være birøkter midt inne i et borettslag hadde sine 

Mitt liv med biene

Svermfanging.
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utfordringer. Det tok tid før folk ble klar over hva det 
var som var i kassene som sto bak huset vårt. Det var vel 
våren etter, at jeg fikk en reaksjon av naboen. Hun klaget 
over at det var masse gule flekker på vasken som hun 
hadde hengt ut og jeg måtte fortelle at det nok var biene 
mine som hadde likt de rene, hvite lakenene hennes. 
Bier overvintrer inne i kuben og «holder seg» hele denne 
tiden.  På den første varme vårdagen flyr de ut, finner 
seg en fin, lys flate å sette seg på for å gjøre fra seg. 
Avføringen er sterkt gulfarget fordi det inneholder mye 
pollen.  -Løftet om et glass med honning til høsten rettet 
opp naboforholdet.

For det meste klarte jeg å unngå for mye sverming. Det 
er litt dramatisk å plutselig stå midt inne i en sky av bier 
– tusenvis av dem – som flyr rundt, i alle retninger med 
en kjempesumming. Heldigvis er det sånn at når biene 
svermer så er de også på sitt aller snilleste. Det siste de 
gjør før de flyr av sted er å fylle seg med honning. Niste 
på ferden, må vite og med 
full mage er de godlynte. 
Snart finner de seg en busk å 
sette seg på og etter en stund 
henger det en fin klump med 
bier og bare venter på å bli 
invitert inn i en ny kube. Jeg 
tror en av de mest fantastiske 
følelser jeg kan tenke meg, 
er å holde hendene under en 
sverm og ganske langsomt 
løfte dem opp så svermen 
ligger i dem: Varmt, uendelig 
mykt, kriblende, elastisk og 
ikke minst levende! Har du 
en sjanse til å prøve dette må 
du ikke la anledningen gå 
fra deg. Biene er, som sagt 
veldig snille når de svermer 
og jeg har aldri blitt stuk-
ket - da.

Å fange en sverm kan være 
spennende. Greit er det når 
svermen henger pent og 
pyntelig i et lite tre eller en 
busk og man bare trenger å 
sette en tom kube ved siden 
av og riste biene oppi. Verre 
er det om de sitter i toppen 
av en gran. Da var det bare 
å gå og spørre bonden om 
å komme med traktoren og 
frontlesseren, spørre husmor 
pent om å få låne et dyne-

trekk, bli heist oppunder svermen, tre dynetrekket rundt 
greina og sage den av med sverm og det hele. Er man 
da heldig og har fått dronninga med, så går alt bra. Om 
ikke, så flyr alle biene tilbake, opp i grana og så må man 
finne på noe annet lurt. 

I perioder har jeg også hatt en observasjonskube heng-
ende på veggen i stua. En ramme med plass for to voks-
tavler over hverandre, med glass på hver side så man kan 
se alt som skjer og et rør ut gjennom veggen så biene 
kan fly inn og ut. Her kan jeg så se alt det hemmelighets-
fulle som skjer, hvordan arbeiderne svetter ut bivoks og 
bygger sine perfekte sekskantede celler eller at de for-
bereder seg for å sverme, eller hvordan en bie drukken 
på søt nektar danser for sine søstre for å fortelle om en 
fantastisk eng full av kløver eller lyng akkurat så langt til 
venstre for der sola står og akkurat så langt borte.

En gang, da vi satt og spiste, hørte vi en sterk summing 

Dag Olav, birøkteren.
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fra biene på 
veggen og da vi 
åpnet for å se, 
da så vi noe Nils 
ved kuben. 

merkelig. Jeg 
visste at folket 
holdt på å for-
berede seg på å 
sverme og nå så 
vi at alle biene 
gikk som i en 
spiral, innover 
mot midten 
av vokstavla. 
Det var som en 
skive av bier 
som roterte, 

som en sol.  Så, plutselig, strømmet de ut av kuben og 
fløy avgårde. Det var en fantastisk opplevelse.

Det vi tenker på først når vi hører «BIER» er kanskje litt 
forskjellig, alt ettersom hvilke erfaringer vi har hatt med 
disse fantastiske småkrypene. Noen vil tenke på bistik-
ket de fikk en gang – kanskje det var en veps? – andre 

vil tenke på søt honning, mens andre vil tenke på det 
kjempearbeidet som biene gjør ved å bestøve planter. Er 
det regn i epleblomstringstida og biene ikke kommer til 
blomstene, ja så blir det bare ikke epler. Dette er også 
den store bekymringen som mange har begynt å ha de 
siste årene. Ensidige dyrkningsformer, bruk av genmodi-
fiserte såmidler og ikke minst nye sprøytemidler har ført 
til at mer enn halvparten av bifolkene i USA har dødd. 
En liknende trend er å se i alle land med utpreget in-
dustrilandbruk. I Europa regner man med at verdien av 
pollineringen som honningbia utfører på kulturplanter 
utgjør 22 milliarder euro. Mer skremmende er det at 
om vi ikke hadde hatt honningbia så ville vi hatt store 
problemer med å brødfø oss.

Det er en del år, nå, siden jeg har klart å holde bier. Det 
er blitt for tungt En skattekasse full med bier og honning 
veier kanskje 25 – 30 kg. Det er ikke bare moro å miste 
en i bakken, det blir lett ganske kaotisk, for ikke å over-
drive – spesielt om man kommer på undersida. Så det 
jeg setter uendelig stor pris på er å være ute og se at det 
flyr honningbier på blomstene i omegnen, å sette meg i 
bigården, lukke øynene og lytte til summingen av biene 
som travelt flyr fram og tilbake og ikke minst, å nyte en 
brødskive med godt smør og honning som jeg vet er blitt 
samlet av biene våre. Et siste savn er å ikke lenger å få 
noen bistikk. Birøktere får veldig sjelden gikt.

Tekst: Hanne Kveli. Foto: Jan Bang.

Lysdypping foregår på Asbjørnsen og Moe 
Hus på Solborg hver ettermiddag. Biene lager 
bivoks som blir til lys. Lysene blir dyppet i 
voks som varmes opp av vannbad. Først lager 
de veker, så dyppes de i voks, en etter en gjør 
det samme, og lar lysene tørke før hver dypp. 
Så pakker de lysene i cellofan med sløyfe-
bånd. Lysene blir gitt bort til andre folk, for 
eksempel til bursdager, avskjeder, konserter, 
osv. Hvem jobber der? Det er Lone, som 
sier: Kjempefint!  Toril, som syns det er litt 
bråkete, for mange folk.  Og Aleksander, som 
liker lysdypping godt. Hjelpere er Ewa fra 
Polen og Jane fra Filipinene. 

De har laget mange lys, de er populære. De er 
de beste lys som fins, de brenner langsomt og 
de holder seg ganske lenge. Lysene er gule.

Bivoks og lysdypping

Ewa og Lone dypper lys.
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Tekst Nina Brun 

De fleste vet vel at bislekten er truet med å dø ut. Deres 
verste fiende og største trussel er for meget sprøyting 
og kunstgjødsel. Det er også noe annet som ikke er noe 
godt for våre bier, nemlig at vi om høsten rasker til oss 
deres hardt tilegnede honning og gir dem sukkersøl 
isteden! Det er vel det nest verste, og et sjofelt bedrageri! 

Honningen kan vi vente med til våren, når biene allike-
vel kan fly fra blomst til blomst og samle seg ny honning 
å ernære seg av. Menneskene må ikke fortsette å være så 
grådige og tillitsløse, at det liksom ikke blir nok honning 

igjen til oss til våren. For det er bare en liten brøkdel 
biene selv kan greie å sette til livs med sine bittesmå 
munner, så det blir nok i massevis til oss allikevel. 

Dessuten holder honning seg i uendelige tider. Tenk 
bare på den honningen som ble funnet i en av Egypts 
pyramider! Den var over 3 000, tre tusen, år gammel og 
like brukbar, like god! 

Her på Solborg driver vi bio-økologisk biavl. Husk: 
Biene er jordens, naturens hode! Dør de ut, så dør hele 
jorden og menneskeheten ut. Dette som et varsku for 
våre hardt arbeidende, trofaste og hellige tjenere – biene! 

Berg våre bier! 

Den danske Miljøstyrelsen har nylig gått inn for at 
sprøytemidler som truer bi-bestanden skal forbys alle-
rede fra 1. juli i år. Forslaget kommer i etterkant av at 
EUs kontor for mattrygghet EFSA har konkludert med 
at såkalte neonikotinoider ikke lenger bør brukes på 
planter som tiltrekker seg bier og foreslår å forby bruken 
av dem i to år fra juli i år. Imidakloprid og  tiakloprid 
er to stoffer i gruppen neonikotinoider- som er en av 
sannsynlige årsaker for bi-døden.

”Nå må Norge følge etter og forby insekt-
midlene som tar livet av biene. Vi for-
venter rask handling fra landbruks- og 
matminister Trygve Slagsvold Vedum”, 
sier daglig leder Regine Andersen i 
Oikos — Økologisk Norge. ”Biene pol-
linerer en tredel av all mat i verden og er 
uerstattelige i vårt økosystem. Verdien av 
å benytte sprøytemidler kan ikke måles 
opp mot verken det økonomiske eller 
økologiske tapet på lengre sikt.” 

Les mer: 
De omtalte tilfellene av massedød blant 
bier i bl a USA kan ha sammenheng med 
bruk av plantevernmidler. Forsøk gjen-
nomført av Bioforsk viser at biefiendtlige 
plantevernmidler også brukes i 
norsk landbruk. Se www.nationen.no 

Bier og kjemikalier
4.01.2013. Økologisk Norge krever at landbruks- og 
matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) innfører 
forbud mot plantemidler som er en trussel mot biene. Se 
www.nationen.no 13.02.2013. – Landbruksministeren 
må forby biegift, sier daglig leder Regine Andersen i 
Oikos - Økologisk Norge. Se www.oikos.no 13.02.2013.

Honning på glass, med etiketter laget av elevene på 
Ljabruskolen. Foto: Jan Bang.
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studenter og til alle andre som vil vite mer om unge med 
utviklingshemninger.” 

Sabrina er en svært aktiv ung kvinne som det siste året 
har begynt å jobbe på en tilrettelagt arbeidsbedrift. 
Øyvind ser frem til å bli ordentlig voksen og vil helst 
betraktes som en ung mann, ikke en ungdom. Kristin er 
en feminin ung dame, hun går alltid smakfullt kledd og 
ordner det tykke flotte håret sitt pent på plass. Knut er 
flink til å formidle seg, først og fremst gjennom dikt, sms 
og e-post, og kan også si direkte til personer hva han 
føler og mener. 

Dette er en varm rørende bok om mennesker som 
gir kjærlighet på en spesiell måte fordi de har Down 
syndrom. En gjeng glade gutter og jenter. Boken gir noe 
som gjør at en blir rørt og glad av og lese den. Boken kan 
anbefales til alle. 

Er jeg ungdom eller har jeg Downs syndrom? 
Erfaringer fra en samtalegruppe
Caroline Tidemand-Andersen, Skauge Forlag 2010.

Anmeldt av 
Nils Erik Bondeson 

Fra innledningen: ”På 
slutten av 1980-tallet 
ble det i løpet av noen 
få år født en relativt 
stor gruppe barn med 
Downs syndrom i 
Oslo. Denne boka 
handler om 10 av 
dem, om hvordan de 
tenker og snakker og 
hva de er opptatt av. 
Også om hvordan 
vi kan få til gode  
samtaler, samtaler som 
bidrar til at de utvikler 

seg og vokser. Det er erfaringer ifra disse samtalene 
pluss annet uformelt samvær med dem og familiene som 
nå er blitt bok. Boken er skrevet til foreldrene, fami-
lier, profesjonelle hjelpere, idretts- og fritidsledere, og 

Er jeg ungdom eller 
har jeg Downs syndrom?

Knut Ariels nye 
CD, anmeldt av 
Nils Erik Bondeson 

Jeg synes CD’n er 
bra men det er ikke 
min favorittmusikk. 
Jeg hørte på hele 
CD’n sang for sang 
og sitter igjen med 
gode følelser. 

”Eg sønger ut” er en kjærlighetssang om livet i Norge. 
I ”Løftede stener” synger han om et annerledes liv i 
fortiden.  ”Øyeblikkets kunst” handler om en barn-
domsvenn, og om livet som barn. ”Vår kjæreste båt” 
som gir CD’n sitt navn, er om en båt, blomster, en fest, 

om evigheten men mest om vår jordklode. ”De ufødtes 
ære” handler om himmelen og engler. ”Himmelen nær” 
er om å se verden og om stjerner, men den er full av 
mørk dysterhet. ”Vår sang gikk vill” er om en som står 
i natten og tenker på livet. ”Din Huyndai” er en kjær-
lighetssang, om en bil og et par. De tre siste sangene er 
”Alt står så stille”, ”Mine helter” som handler om frihet 
og kjærlighet, og ti slutt ”Moder i støvet”.  

Line er en av Knut Ariels største fans på Solborg. Hun 
sier hun liker hans musikk fordi ”Han er snill, musikk-
en er bra og han spiller gitar.” Hun ble kjent med Knut 
Ariel i Hønefoss. Jeg spør henne om hvorfor hun har 
Knut Ariels CD med seg alltid. ”Jeg er veldig glad i CD’n 
og vil ikke at noen tar den!” Line ringer Knut Ariel hver 
måned og tar en prat. Line blir glad hver gang hun får en 
plakat av Knut Ariel.

Vår Kjæreste Båt

CAROLINE TIDEMAND-ANDERSEN 

Er jeg ungdom 
eller har jeg 

Downs syndrom?
Erfaringer fra en samtalegruppe
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Anmeldt av Rigmor Skålholt. Foto: Kongehuset.

Sist høst kom boka om Dronning Sonja ut. Ingar Sletten 
Kolloen som er kjent for biografibøker bl.a. om Knut 
Hamsun og Joralf Gjerstad, har gjort et grundig arbeid. I 
fire kapitler på 513 sider beskriver han Dronning Sonjas 
liv fra barndom og oppvekst. Vi rives med i fortellingen 
om Sonja Haraldsens møte med Kronprins Harald og 
den lange ventetiden med hemmelig «ulovlig» kjær-
lighet til bryllupsfeiring i 1968. Vi som satt pyntet foran 
TV-skjermene den gang visste ikke hva som foregikk 
bak kulissene av politiske overveielser. Kolloen åpner 
sceneteppet og beskriver bekymringen i Stortingssalen: 
Skulle dette giftermålet, -  en kvinne fra folket, være 
slutten på kongedømmet? 

Livet som landets førstedame på slottet var utfordrende 
for Kronprinsessen. Hennes engasjement for kvinnesak 
møtte en borgmur av motstand i den kulturen som var 
bygd opp på slottet. Nesten alle ansatte var menn med 
militær bakgrunn. Kong Olav ledet det kongelige hoff til 
sin død i 1991. Da begynte den store omorganiseringen 
og oppussing av slottet. Her fører Kolloen oss inn i både 
den indre og ytre opprustning.  I dag er 56% av de 150 

ansatte på slottet kvinner. Slottet som var i ferd med å 
mugne og smuldre bort er blitt en staselig representa-
sjonsbolig. Tilreisende statsoverhoder slipper nå å dele 
bad med 8 andre!  

Boka gjør oss nærmere kjent med et usedvanlig energisk 
og interessert menneske med stor kjærlighet til det folket 
hun har sagt ja til å tjene. For oss som er glad i Dronning 
Sonja og takknemlig for vårt forbilledlige kongehus, har 
Kolloen bare forsterket den opplevelsen. Vi får detaljerte 
innblikk i klær, smykker, menyer og mye mer. Den gir 
gode historier om reiser i inn og utland, og Kolloen er en 
god forteller. 

Boka anbefales som høytlesning for de som ikke kan lese 
og som elsker konger og dronninger, kronprinsesser og 
kronprinser. 

Boka veier nesten 1,3 kilo og ligger tungt i fanget. Kan-
skje kunne Ingar Sletten Kolloen kjent mer til begrens-
ningens kunst? Med stor beundring for Dronning Sonja 
og monarkiet anbefales boka på det varmeste!

”Dronningen”, Ingar Sletten Kolloen, Gyldendal, 2012. 

«Dronningen»
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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 skole-
uken og to helger i måneden. Vi har også et tilbud i 
inntil tre år etter videregående skole, Grobunnlærlinger.

Henvendelse:

Frenningvn. 102
2344 Ilseng
Tlf: +47 481 60 541
Telefaks: 62 57 33 44 
E-post: 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, 
bokverksted, keramikkverksted, snekkerverksted 
og vedgruppe.

Henvendelse:

7550 Hommelvik
Tlf: (man-fre 9-13) +47 73 97 12 22
Faks: +47 73 97 11 40
E-post: office@jossasen.no
Søknad medarb.: application@jossasen.no
www.jossasen.no
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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: 
 
Camphill Solborg, Solborgveien 21, 
3520 Jevnaker
Telefontider: (man-tors 09:00-15:00) 
Tlf kontor: +47 32 13 24 80 / 32 14 27 22 
Tlf mobil: +47 480 n27 827 / 942 32 299 
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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LandsByLivs venner og støttespillere - Takk til alle våre støtteannonsører!

Trygg og lønnsom plassering

www.bjugn-sparebank.no

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

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



 

Et liv i bevegelse 
med språk og musikk 
 

4-årig Bachelor i Eurytmi 
240 studiepoeng 
 

Innføring i Eurytmi 
Følg 1. årskurs 
60 studiepoeng 

 

 

Tlf: 22 44 32 90 
Prof. Dahlsgate 30, 0260 OSLO 

dne@eurytmi.no 

www.eurytmi.no 
OPPTAK 2013 – SØK NÅ! 

ÅPNINGSTIDER 
I BUTIKKEN

Mandag    kl 9.00 - 15.30
Onsdag    kl 9.00 - 15.30
Fredag     kl 9.00 - 15.30 
Lørdag – den første hver 
måned kl 12.00 - 15.30

Stiftelsen Grobunn
Frenningvegen 102

2344 Ilseng

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

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

Stiftelsen Grobunn har egen butikk i hovedhuset med et stort utvalg 
av økologiske produkter, samt egne økologiske kjøttvarer og foredlede 
produkter som urtekrydder, syltetøy, saft m.m. Vi har også et stort 
utvalg av såpeartikler, “sunne” godterier, vokslys, t-skjorter m.m. 

Det er dagtilbudet og Grobunnlærlingene som er ansvarlig for butik-
kdriften på Grobunn. Les mer på www.grobunn.no. 



Returadresse: Landsbyliv, Oscars gt 10, 0352 Oslo

annonse inn her

Returadresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo

Dikt av Hanne Kveli 

Nå er våren 
tilbake igjen. 
Bladene på trærne 
begynner å bli 
grønne igjen. 
Gresset blir grønt. 
Blomstene blomstrer 
opp med mange 
forskjellige farger. 
Gå på tur, 
sykkeltur, 
gjøre forskjellige 
uteaktiviteter. 
Det går mot 
lysere tider nå. 
Velkommen tilbake 
våren. 

Våren


