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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
Velkommen til eit nytt LandsByLiv, med eit heilt nytt ”ansikt”!

Det er Kaja Jenseth, ho som også gjer layout for bladet vårt, 
som sende inn det einaste bidraget til logokonkurransen, 
og dermed vart suveren vinnar. Så håpar vi i redaksjonen at 
vi lukkast med å gjere innhaldet i bladet like fargerikt som 
logoen!

Kommunikasjon er hovudtemaet for dette nummeret, og blir 
belyst frå mange sider i kortare og lengre innlegg. Spesielt ser 
vi på korleis dei ordlause kan få koma til orde.

Skrivegrupper er eit initiativ som LandsByLiv har tatt for å 
hjelpa fleire i gang med å uttrykka seg skriftleg, og som de 
kan lesa i bladet er der meir på gang her. Og kanskje vert det 
ein skrivekonferanse igjen til neste år?

Alt til dette nummeret var der så mange som hadde tatt pen-
nen fatt, at vi diverre ikkje fekk plass til alle dei flotte dikta 
som har kome inn. Og nokre har også brukt pennen til å 
teikna med, så der er ein flott teikneserie å gle seg til!
Av gledelege nyhende kan vi nemna at FN-konvensjonen om 
rettar for utviklingshemma omsider er ratifisert av Stortinget. 
No gjenstår det berre å sette dei fine orda om i praksis! 

Vi har denne gangen med artiklar både om den aller første 
helsepedagogiske skulen i Noreg, Hestafivel i Oslo, og om den 
aller nyaste, Momoskulen i Trondheim.

Med dette nummeret avsluttar vi ei spalte som har følgt  
LandsByLiv gjennom samtlege 35 utgåver, nemleg ”Broder 
Dyr” av Karl König. Stor takk til Sigrun Balavoine som så 
trufast har omsett for oss!

Vi startar også ein ny serie: Frode Barkved introduserar 
temaet Rudolf Steiners åttefaldige veg.
Elles vil du som vanleg kunne lesa om små og store hendin-
gar på stadene våre, forteljingar frå pårørande, rapportar om 
møte og konferansar innan fagområdet vårt, og mykje meir.
God lesing!

Elisabeth Husebø 
for Redaksjonsgruppa
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Den Sosiale grunnlov

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

Velferden øker jo mer den enkelte avgir til sine
medarbeidere og jo mer hans egne behov 
tilfredsstilles av de andres ytelser.

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

Rudolf Steiner
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Stille gater 
I stille gater går jeg på min veg 
Jeg går i stille gater i byen 
Stille som natten, 
går jeg alene 

Jeg hører stemmer i gatene om natten 
Men det er stille rundt meg 
Jeg vandrer i min hemmelighet og ensomhet, 
på min vei uten venner 

Det er trist å gå rundt i stille gater 
Og når jeg går, så tenker jeg på min kjærlighet 
Da mister jeg troen på kjærlighet 
Når ingen vil ha meg 
… i stille gater nå 

Hanne Mathiassen
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“Stille gater”
 – dikt av Hanne Mathiassen
Boken begynner med diktet ”Menneskeverd”. Det står på 
baksiden av bladet. Hanne Mathiassen og alle andre med 
Downs syndrom, lever i dag midt i debatten om tidlig 
ultralyd. Og hun spør: ”Skal ikke mennesker som meg 
lenger få lov til å bli født?” 

Lillian Haugerud skriver i forordet: Vi møter i disse dik-
tene en kvinne som har utviklet sine verdier og står på 
en stødig grunnvoll av tro og håp, som henter styrke fra 
troen og sier at den vei hun går på i livet er med Gud og 
frem mot en himmel hvor hun skal møte sin skaper.

Hanne vil gi hele overskuddet fra salget av boken til 
AHEADs arbeid blant funksjonshemmede barn i Mol-
dova (www.ahead-moldova.no). Hennes første diktsam-
ling ”En bok om livet” er solgt i 2000 eks, et opplag de 
fleste norske lyrikere kan misunne henne. 

Diktsamlingen ”Stille Gater” koster 100 kr pluss porto. 
Hvis man samtidig vil bestille hennes CD ”Livet er nå” 
og ”En bok om livet”, får man alle tre for kun 200 kr. 

Foto over: – Jeg ønsker å gi folk innsikt i mitt liv, sier 
Hanne Mathiassen om sin nye diktsamling. 
Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Boken kan bestilles gjennom Agder og Telemark 
bispedømme: Einar Sand, Schweigaardsgt. 11, 3717 
Skien. Epost: esa@kirken.no 

Bestemme over meg selv 
Jeg vil bestemme over meg selv nå 
Jeg er en bestemt kvinne 
Det er andre mennesker som bestemmer over meg 
og de beslutninger som jeg må ta 

Jeg vil bestemme over mitt privatliv 
Og min kjærlighet til de jeg er glad i 
Kjære far i himmelen, 
Jeg vil bestemme over meg selv nå 
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Tekst og foto: Kjell Helge Johansen

Stedet vårt er en idyllisk liten “landsby” av små og store 
hus med tilhørende hage og en minst 200 hundre år 
gammel historie. Vi har som målsetting å bli en alter-
nativ skole der både elever med funksjonsvansker og 
funksjonsfriske elever, kan leve sammen og bidra til 
mangfold og motvirke det stadig mer problematiske 
sorteringssamfunnet.

Menneskeverdet står i sentrum og alle skal ha rett til en 
skolegang som er meningsfull og tilpasset den enkel-
tes evner, og som ikke nødvendigvis alltid er lik det 
et oppjaget samfunn har behov for. Noen liker å kalle 
pedagogikken for “Slow School” etter mønster fra små 

Momo Waldorfskole 
– Ny steinerskole godkjent på Heimdal

europeiske byer som bryter med vekstfilosofien og kaller 
seg “Slow City”

Vår tanke er at barn ikke er et skjema som skal utfylles 
med kompetansemål, men levende mennesker med 
høyst individuelle mål og behov. Vårt mål er at barna 
skal lyse opp i et samfunn med behov for kreative og 
tilpasningsdyktige mennesker. Dette er mål vi ønsker å 
oppnå ved hjelp av vår pedagogikk.

Behov 
Steinerskolene i Norge og verden har siden de startet på 
1920-tallet lagt til grunn at mennesker med særskilte 
behov skal finne en plass i skolebevegelsen. Camphillbe-
vegelsen, representert her til lands med Landsbystiftelsen 
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Kjell Helge Johansen tok mastergraden ved Rudolf 
Steiner Høyskolen i 2012 med oppgaven: JEG/DU - JEG/
DET Salutogenese og resiliens i pedagogisk praksis.  
Masteroppgaven danner direkte grunnlag for etablerin-
gen av Momo Waldorfskole, og Kjell Helge går her blant 
annet inn på hva som er håndverkets oppgave i denne 
sammenheng? Oppgaven kan lastes ned på: 
www.antro.no/temp/KHJmaster.pdf.

Her et kort utdrag: 
Hva var kjernen Rudolf Steiners pedagogiske impuls? 
Først og fremst menneskesynet. Steiners idéer om men-
neskenes gjentatte jordeliv, rokket ved det etablerte men-
neskesynet, og endret for mange deres holdning til men-
neskets oppvekst. Mennesket var ikke en tom kanne som 
skulle fylles for å gjøres dugelig til samfunnets behov. 
Hvert menneske kom i stedet med sine tidligere jordeliv 
med en unik historie bak seg. Waldorfskolen ville ta 
hensyn til disse kildene i barnet og gi barnet en mulighet 
til å vokse til og utvikle seg etter sine egne behov. Behov 
og evner som ligger latent i hvert menneske. Han mente 
at møtet mellom elev og lærer ikke var et tilfeldig møte, 
men et stykke skjebne som hadde en dypere grunn enn 
et ordinært lærer/elev forhold:

“Skal undervisningen bli livgivende, må læreren selv 
først tilegne seg følelse for hvorvidt sjeleinnholdet i 
en fremstilling har liv eller ei. Og det kreves adskillig 
tålmodighet av den oppdrager som tar fatt på sin egen 
selvoppdragelse, som prøver å vekke til live i sin egen 
sjel det innhold som har grokraft i seg. Man må ikke 
straks miste motet om i begynnelse mangt og meget blir 
ufullkomment. Den som begynner på en oppgave, skulle 
under alle omstendigheter lære seg til å tåle sin egen 
klossethet, -- særlig når oppgaven må gripes åndfullt an. 
Den som ikke kan tåle først å være en klossmajor, først 
å gjøre tingene dumt og ufullkomment, han vil aldri 
komme til å gjøre noe som helst fullkomment, i hvert fall 
ikke ut fra seg selv, sitt eget indre. Og det må læreren: 
gi av sitt eget indre. Læreren må tennes i sin egen sjel, 
virkelig tennes! Men hvis det først lykkes en gang eller 
to å gi en billedrik fremstilling hvor man merker at dette 
slår inn hos barna, da vil man også kunne gjøre en opp-
dagelse hos seg selv: Man vil oppdage at det blir stadig 
lettere å skape de fantasibilder som trenges i undervis-
ningen, og til slutt blir man så oppfinnsom at man aldri 
hadde drømt om det.”
Rudolf Steiner (Torquay, England, august 1924). Kunsten 
og undervise, Antropos Forlag (1978).

Mastergrad som grunnlag for Momo-skolen

i Norge og de Helsepedagogiske skolene i Bergen, Oslo 
og Hamar, har ivaretatt denne impulsen. Trondheim har 
ikke et slikt tilbud i dag, og mange foreldre og interes-
serte har ytret ønske om å komplettere skoletilbudet med 
en slik skole.

Skolens målsetting
Momo Waldorfskole er et slikt initiativ, og vi ønsker med 
denne etableringen å skape et intimt opplæringsmiljø 
der mennesker med funksjonsvansker får sette føringen 
på integrering ut fra egne behov og evner. Alt for ofte 
har vi sett eksempler på mislykket integrering der elever 
med funksjonsvansker og diagnoser hvor konsentra-
sjonsproblemer er sentrale tilleggshandikap, bli plassert 
sammen med normalt fungerende elever i åpne skole-
landskap. Mange blir ensomme både i skolegården og i 
fritiden og de individuelle behov blir ikke ivaretatt slik 
forutsatt i skolelovene. For noen kan en slik full integre-
ring være bra og funksjonell, for andre kan det være et 
mareritt.

Etablering av Momo Waldorfskole vil prøve å skape et 
trygt skolemiljø med en ny modell for integrering. Den 
omvendte integrering. Vi vil skape en skolehverdag der 

normalt fungerende elever kan integreres i et skolemiljø 
som har et vesentlig innslag av elever med funksjons-
vansker. Parallell etablering av en liten ordinær Steiner-
skole vil skape en arena hvor de disse elevene både har 
mulighet å finne likesinnede og hvor de kan etablere 
naturlige relasjoner til elever i et ordinært skoleforløp.

Idealer
Vi har tenkt at begge etableringene vil gjenspeile behovet 
for individuelt tilpasset opplæring slik den uttrykker 
seg både i Norsk lovgivning, og i waldorfpedagogikken. 
Både elever med funksjonsvansker og normalt funger-
ende elever, har uten unntak behov for å utvikle sine 
beste sider, og få hjelp til å styrke områder der man som 
individ strever. Det skal skje uten å aksentuere svakheter 
og fokusere på disse.

Momo Waldorfskole AS
Sandbakkveien 73, 7072 Heimdal
Tlf.: 90015160
org. Nr. 996 724 255
Epost: momo@steinerskolen.no
Nettside: www.momowaldorfskole.no
Facebook: https://www.fb.com/MomoWaldorfskole
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Will Browne fylte 50 år 
17. august. Vi gratulerer 
hjerteligst med dagen. Takk 
for at du leder Vidaråsen 
med klokt og stort hjerte! 

Simone og Rigmor

Tekst: Jan Bang. Foto: Eric de Haan.

Representantskapsmøtet ble holdt på Hogganvik fra 7. til 
9. juni i år. 

Maria Bjune sluttet som styremedlem og leder. Hun har 
sittet i styret i 12 år, og de siste fire har hun vært styre-
leder. Dette ble markert med flere takketaler og med 
overrekkelse av blomster og gaver lørdag kveld. Hun 
har gjort en stor innsats med å lose stiftelsen gjennom 
forandringer, og bidratt til å skape en solid og stabil 
organisasjonsform. 

Tema på møtet var ”Våre boformer – svarer de til vår 
visjon av Landsbyen?” Dette ble grundig behandlet i 

Gratulerer
Will Browne 

Camphill Landsbystiftelses 
Representantskapsmøte

smågrupper og i to plenumsmøter ledet av Ena Ulvund, 
lørdag formiddag og igjen på søndagen. 

På søndagen oppsto det en livlig og kreativ samtale 
om det videregående skoleløp for mennesker med 
utviklingshemming i Norge. Kunne vi sikte mot en 
bachelorutdannelse for funksjonshemmede, kanskje 
etter samme mønster som den sosialpedagogiske utdan-
nelsen på Rudolf Steiner Høyskolen med blokkuker med 
praksistilknytning i landsbyene? Et Fremtidsuniversitet 
som omfatter inkludering av funksjonshemmede. Dette 
blir tatt opp videre i Stiftelsen, og vi håper å dekke det i 
fremtidige utgaver av Landsbyliv.

Bilde: Stor takk til Maria Bjune (t.v.) fra Landsbystiftelsen.
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Tekst: Hanne Kveli og Jan Bang. Foto: Hanne Kveli

I juli reiste jeg for å besøke Hogganvik. Jeg tok bussen og 
ble møtt i Ølen av Anja og Madita. Så kjørte vi gjennom 
Sandeid og videre til landsbyen og kom dit om kvelden. 
Jeg ble innlosjert i det nye huset som heter Anna Hans-
ens Hus. Der bor Victor, Sandra, Jana, Henrik, Reinhard, 
Anja, Madita og Jonathan. 

Jeg kom akkurat til kveldsmaten og Anja viste meg 
rundt i huset. Huset var bare en måned gammel da jeg 
var der. Huset inneholder gang, stort kjøkken, bad, to 
gjesterom med eget bad, to landsbyboer-
rom, to medarbeiderrom, vaskeri, leilighet 
for eldre og egen kafé i kjelleren. Huset ble 
bygget fra våren 2012 og ble ferdig til påske i 
april 2013. 

Dette er et fantastisk hus, med utsikt mot 
sjøen og resten av landsbyen. Dette er et topp 
moderne hus som ikke kan beskrives med 
ord, det må oppleves. 

Da Landsbyliv var på besøk, traff vi Monica 
Weiby og Roy Viktor som nylig flyttet inn i 
det nye huset. Begge to er vel kjent for lesere 
av LBL, og var på frontbildet i utgave 14, 
julen 2007. 

Monica trives godt i det nye huset. Hun ar-
beider i fjøset, hvor hun melker kuene, så hun 

Det nye huset på Hogganvik
er oppe tidlig hver dag. Hun flyttet fra Arne Garborg 
Hus sammen med katten sin, Frank. 

Roy Viktor har bodd på Hogganvik i mange år, spiller 
gitar og har ofte vært på besøk i de andre landsbyene. 
Han flyttet inn i Anna Hansens Hus noen dager før 
Monica. Han syns det nye huset er litt varmt, men han 
trives godt der. 

Det er allerede full aktivitet i Anna Hansen hus, og det 
bor fire beboere og flere medarbeidere der. Hver lørdag 
holder de Bibelaften i huset.
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Tekst og foto: Solborg skrivegruppe.

Når dette skrives er vi ett par dager fra valgdagen, 9. sep-
tember 2013. Når dette leses er valget avgjort og vi har et 
nytt Storting og en ny regjering. I løpet av den siste uken 
før valget ble flere folk på Solborg spurt hva de syns om 
valget. Her er hva de sa. 

Annlaug Mørkve har forhåndsstemt og syns at det er 
viktig at vi deltar i valget. Dette er en mulighet å forme 
samfunnet.

Nils Erik Bondeson syns at valget er viktig for samfun-
net, han velger helst et parti som gjør mye for uføre og 
syke, som for eksempel Senterpartiet. 

Karen Nesheim synes det var bra at Stefan Bouwmeester 
ga informasjon om valget på siste landsbymøte. Han for-
talte litt om alle partiene. Det er viktig for oss på Solborg 

Valgkampen 2013 på Solborg

hvordan valget går. Men ikke alle kan lese så noen kan 
ikke velge selv. 

Hanne Kveli tror valget er bra for samfunnet og miljøet, 
og hun tror at det er to partier som støtter uføre og 
funksjonshemmede, og som tar opp klimaendringer og 
arbeidsløshet. 

Gunnar Nesheim er veldig glad for at vi har demokrati i 
Norge og at demokratiet skulle gjelde innenfor rettslivet. 
Gunnar synes at Miljøpartiet De Grønne har gode ideer. 
Det er viktig at han selv kan velge.

Nina Brun tror det er viktig å stemme på de som gjør 
livet bra for barn, for de svake i samfunnet, og for de 
gamle og funksjonshemmede og for utviklingshemmede. 
Hun vil ha likelønn for hjemmearbeid og utearbeid så de 
som jobber hjemme og skaper gode trygge familier også 
blir anerkjent.

Karen Nesheim
   Hanne Kveli

   Nina Brun
Gunnar NesheimNils Erik Bondeson

Tekst: Rigmor Skålholt 

I siste nummer av LandsByLiv skrev vi om Torild Larsen 
som gjerne vil gi bidrag til Landsbyliv. Vi søkte Fritt Ord 
om penger til å lage skrivegrupper, og ventet på positivt 
svar slik at vår redaktør Jan kunne reise rundt og hjelpe å 
starte skrivegrupper i øst, vest, syd og nord. 

Dessverre fikk vi avslag fra Fritt Ord. Men hjelpen kom 

10 000 kroner til 
skriveaktivitet i Trøndelag

et annet steds fra. Ole Holta som kjenner Torild og 
Jøssåsen sendte oss 10 000 kroner, og med disse pengene 
kan vi nå sette i gang skriveaktivitet i Trøndelag. 

Hjertelig takk! Kanskje finnes det lokale givere slik at 
skrivegrupper kan dannes i flere landsdeler? Og kanskje 
kan vi få til en ny landsdekkende skrivekonferanse i 
2014?
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Mari Lombnæs døde 18. mai 2013, bare 51 år 
gammel. 

Mari har i flere år vært ansatt både ved HPS Grobunn og 
Stiftelsen Grobunn. Hun har jobbet som lærer i skolen 
og som norsklærer for våre praktikanter. I tillegg var hun 
med i landbruksgruppen på Grobunn og jobbet som 
avløser på gården hver tredje helg. Mari var en meget 
dyktig medarbeider og var veldig godt likt av alle. 

Mari Lombnæs til minne
Hun vil bli dypt 
savnet. Vår dypeste 
medfølelse og tanker 
går til nærmeste 
familie. 

Vi lyser fred over 
Maris minne

Neste år er det mulig å treffe Camphillfolk fra 
hele verden to ganger! 

Camphill Dialogue 2014 
28.-31. mai 2014 i Camphill Soltane, Pennsylvania, USA. 
For mer info, gå inn på: www.camphilldialogue.net

The New Lanark Conference 2014
Konferansen finner sted i Skottland 20.-22. mai 2014 på 
New Lanark World Heritage Village. Tema er Fram-
tidens fellesskap. Hvordan vil disse se ut? På hvilken 

To internasjonale 
Camphillkonferanser i 2014

måte er slike fellesskap fremdeles foran sin tid? Konfe-
ransen tar sikte på å skape en spennende mulighet for å 
slippe fantasien løs og skape framtidsbilder. Temaet vil 
utforskes fra forskjellige perspektiver, gjennom drøfting, 
drama, musikk, sang og maling. Håpet er å kunne skape 
nye inkluderende og inspirerende fellesskap for et bredt 
utvalg av mennesker.

For mer informasjon om konferansen, kontakt 
Neil Henery neil@camphillscotland.org.uk eller 
Jennifer Leiper jennifer@camphillscotland.org.uk

Det er 75 år siden Granly ble etablert, den første 
helsepedagogiske virksomhet i Norge. Dette ble feiret 
med åpne verksteder, salg og kaffeservering, samt en 
kulturkveld. Torsdag  26. september var det fagdag med 
temaet: ”Tilstede i verden – når vi først er her!” Inn-
ledninger med Reidulf Watten, Bente Edlund, Corinna 
Balavoine og Audun Myskja. 

Landsbyliv gratulerer Granly med lang tidsfart og sterk 
stabilitet. Granly står som et sterkt forbilde for alle virk-
somhetene innfor Sosialterapeutisk Forbund.

Granly feirer 75 år! 
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Tekst og foto: Jan Bang

Verkstedet foregikk 12.-13. september, og første kvelden 
deltok 37 mennesker; både elever, lærlinger, lærere og 
medarbeidere. Da var også de nye unge EVS-praktikan-
tene med som ikke kunne norsk. Disse fikk oversettelse 
til engelsk.

Tirsdag startet kurset med gjennomgang av program-
met, og alle fikk anledning til å presentere seg selv og si 
noen ord om hvem de var og hvorfor de ville være med 
på skriveseminaret. Kvelden ble avsluttet med en sang og 
pianospill ved skoleelev Jørn. 

På torsdag ble det arbeidet i 6 smågrupper, hver med en 
blanding av elever/lærlinger og medarbeidere/lærere. 
Vi hadde tre bolker, og det som hver gruppe skrev, ble 

etterpå lest opp for alle. Alle kunne også stille spørsmål 
og kommentere. 

I den første bolken konsentrerte vi oss om hvordan vi 
kan utrykke oss, hvordan komme til orde; til hverdags, i 
arbeidslivet, som film- og bokanmeldelser, om reiser.
I den andre bolken snakket vi om hvor vi ville skrive, for 
LandsByLiv, hjemmesiden, på facebook, som veggavis 
eller i lokalaviser i distriktet.

I den tredje bolken arbeidet vi med selve skriveproses-
sen. Som en øvelse ble hver gruppe bedt om å skrive om 
en av de andre gruppene. Dette ble veldig underholdene! 
Og det er en fin øvelse  for dem som vil bli bedre kjent.

Disse to dagene var preget av godt humør, mange mor-
somme ting ble sagt og det var mye latter innimellom. 

Skriveverksted på Grobunn
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Tekst: Rigmor Skålholt

Det som vi har ventet på i flere år har nå blitt vedtatt 
av Stortinget: FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har tidligere 
skrevet i Landsbyliv om hvilke rettigheter konvensjonen 
gir til mennesker med funk-
sjonsnedsettelser. Retten til 
å bo hvor og med hvem du 
vil bo sammen med, retten 
til undervisning, retten til 
arbeid/sysselsetting og retten 
til kulturliv er endelig blitt 
lovfestet. 

Inkludering av alle men-
nesker i samfunnet uansett 
handikap er framtidsmusikk. 
Musikken må ikke bli bare 
vakker teori, men vi må nå 
begynne å spille musikken 
på gater og streder! Konven-
sjonen sier at inkludering er 
en menneskerett. Inkluder-
ing skal være et ledebilde for 
moderne sosialpolitikk nå 
og i fremtiden. I prinsippene 
for konvensjonen heter det 
at det må skapes en bevisst-
hetsforvandling om at 
funksjonshemning er en ves-
entlig del av en bærekraftig 
samfunnsutvikling. Vi har 
ofte hørt om sorteringssam-
funnet de siste årene. Fostre 
med Downs syndrom og 
andre avvik blir tatt bort. 
Marte Wexelsen Goksøyr 
har gått med logo på sin T-
skjorte hvor det står: Utryd-
ningstruet. Vi står i en kamp 
om menneskeverd, retten til 
å være annerledes.

Konvensjonens klare bud-
skap er at funksjonshemning 

FN-konvensjonen endelig 
ratifisert av Norge!

er en normal del av samfunnet. Det skal være lov å være 
annerledes. I flere av artiklene vektlegges det at funk-
sjonshemning kan være en kilde og berikelse for sam-
funnet. Dette vet vi, men denne innsikten har hittil bare 
nådd fram til noen få politikere og samfunnsplanleggere. 
Her har vi en stor framtidsoppgave.



14 reportasjer

LandsByLiv nr 35 • HØSTEN 2013

Veien hjem går gjennom skogen
kjempediger frosk, og som påstår at han ikke er der. Han 
er byråkrat og mener at;

”Dere kan ikke bare komme brasende inn her når jeg 
ikke er her og spørre om veien hjem? Tenk om alle skulle 
gjøre det? - Samtidig?”

Han snakker om saksgangen de må ta for å kunne 
komme tilbake til ham, byråkraten, for å få svar. Vi som 
er publikum følger med i saksgangen, til en saksbehan-
dler, øverst på låvebrua. 

Saksbehandleren ser ut som en kjempediger maur. Hun 
avskyr papirer og lager derfor papirfly av dem som hun 
sender fint utover det regnfulle landskapet. De finner ut 
at det neste de kan prøve å gjøre er å snakke med en av 
politikerne. Saksbehandleren blir med og viser vei, og vi 
som er publikum får være med på å rope på politikeren 
for å få ham ut av stabburet på Grobunn. Han kommer 
ut og ser ut som en kjempemus. Han forstår at det er 
mange som kommer og at det er ”en populær, aktuell sak 
i den nåværende politiske situasjon”. På veien videre med 
politikeren møter de noen hybelboere som hellervil til et 
sted hvor de kan bo sammen med vennene sine, og der 
de kan få arbeid og bli tatt vare på, og kanskje slippe å 
spise Fjordlandmat hele tiden. 

Plutselig åpner en dør seg og mange voksne kommer ut 
og sier; departementet, departementet . . . departementet 

Tekst: Dag Balavoine. Foto: Veronica Shcmid.

En vandring blant byråkrater og andre dyr rundt tunet 
på Grobunn i Frenning på Hedemarken. 

En dag i slutten av juni fikk jeg et tips om at Grobunn 
skulle vise et vandreteater. Og heldigvis fikk jeg mulighet 
til å se det. Da jeg ankom tunet på Grobunn var skue-
spillerne klare og spillet kunne begynne . . . og rett som 
det var kom også solen fram . . . og så regnet det veldig 
innimellom. 

Her er historien: 
Olav har det fint hjemme hos mor. Han har kjøttkaker, 
sin mor og sykkel og øksa til vedarbeidet i skogen, men 
slik kan det ikke være for bestandig når Olav skal bli 
voksen, mener mor. I framtiden, når jeg er borte trenger 
du . . . ; 

MOR: Et sted det er trygt og koselig, men du må gjen-
nom den byråkratiske skogen først.
OLAV: Byråkratisk?

Så begir Olav seg på vei gjennom byråkratiskogen. Først 
går han bort over tunet på Grobunn til fjøset, for å finne 
fram til et sted han kan bo sammen med sine venner. 
Der møter han Linn som sitter fast i et vindu høyt opp 
i låvebygningen, Olav hjelper henne ned. De spør etter 
veien og får svar fra et merkelig dyr som ser ut som en 
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. . . og begynner å synge:

”Vi har laget Rundskriv, instruks, utvalg, Proposisjon, 
vedtak, unntak, tiltak, fra kommunal administrasjon . . . 
” De synger og plutselig tar de til alles forskrekkelse tak i 
Linn og holder henne fast…

LINN: Hjelp! Jeg synker!
OLAV: Den byråkratiske hengemyra! Den som mamma 
snakket om… Du har plumpa uti den byråkratiske 
hengemyra.”

Heldigvis kom de seg ut av hengemyra ved Olavs hjelp, 
men det var rett før de ble et saksnummer de også…! 
Skuespillet slutter mens de synger og varmer seg rundt 
bålet som de lager når de endelig er framme etter den 
dramatiske turen.

Skuespillets regissør, Marianne Lorentzen, forteller villig 
om teaterprosjektet. Hun representerer Bacalao Perfor-
mance Company, et internasjonalt teaterselskap, som 

sammen med elever og medarbeidere på Grobunn har 
satt opp stykket. 

Det er dramatiker Morten Lorentzen som er manusfor-
fatter, og musikken til sangene er laget av Jan Eggum. 
Morten og Marianne Lorentsen besøkte Grobunn flere 
ganger. De snakket med elever, lærere, medarbeidere og 
foreldre og fikk materiale til spillet. Elever ved Grobunn 
har nemlig lenge hatt ønske om å starte sitt eget 
bofellesskap, men, som vi forstår, var de nesten i ferd 
med å gå seg vill i “byråkratiskogen”. 

I vår, under arbeidet med oppsetningen, viste det seg 
heldigvis at de skulle få lov til å gå videre med sine 
bofellesskapsideer, med støtte fra kommunens by-
råkrater, saksbehandlere og politikere. Og vi gratulerer 
alle som har bidratt til det.

En stor takk til Grobunn, både elever og lærere, foreldre 
og ikke minst, manusforfatter Morten og regissør 
Marianne, for innsatsen.
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Peer for alle 
- opplevelser på Sundvolden

Søndag 23. juni, Sankthansaften, ble Nordisk Festivaluke 
åpnet av Holes ordfører Per Berger på Sundvollen hotell 
og om kvelden begynte festivalen med bål og dans. 

Dag Balavoine, en av initiativtagerne og tidligere 
prosjektleder, kan fortelle at det er 10 år siden denne 
festivalen for funksjonshemmede ble arrangert for første 
gang. Ideen bak er integrering av funksjonshemmede. 

Det spiller ingen rolle, her skal alle få bidra på sin måte 
med det de kan, sier Balavoine. 

Mandag, på Sankthansdagen, spillte teatergrupper fra 
Solborg og Vidaråsen Landsby Sankthansspillet av Karl 
König ute i naturen med musikk av Malte Winje og C. 
A. Lindenberg. Dette spillet ble også fremført av alle 
deltagerne under de tre første Allkunstverkfestivalene i 
Järna, Sverige, i 2003, 2005 og 2007, og alle tilskuerne ble 
også denne gang delaktige i forestillingen. Om kvelden 
bød man på svensk midtsommerfeiring med samvær, 
sang og dans rundt midtsommerstangen. 

På Peer Gynt-festivalen på Sundvolden i sommer var 

Berit Sunde

det mange aktiviteter man kunne være med på, blant 
annet boccia, som var både tirsdag og torsdag. Jeg valgte 
å være med på det, for jeg elsker ballspill. Og så vant jeg 
noen kamper begge gangene. Kanskje jeg blir med til 
Danmark i 2015, hvis det blir slike aktiviteter da også. 
Det kan tenkes.

Arnkjell Ruud

Idyll på Tyrifjorden.

Alle foto: Borgny Berglund
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Vi var en hel gjeng fra Solborg som dro til Sundvollen 
Hotell for å møte andre. Vi dro ned til stranden nedenfor 
hotellet og feiret Sankthansaften der. Vi sang til Sankt-
hansbålet og etterpå var det danselek. Samme kvelden 
fant jeg min hemmelige venn. Han heter Rune og er fra 
Danmark. Noen fra Solborg lå over på hotellet, mens 
resten av gjengen kjørte tur/retur hver dag. 

Sankthansdagen var det først morgensamling og da duk-
ket Dovregubben opp med trollene på slep og med Peer 
Gynt i spissen. 

Så begynte aktivitetene. Det var blant annet blomster-
kransbinding, boccia, teppecurling, gocarting (seil på 
hjul) og vannsprutaktiviteter. Jeg gikk en tur ned på 
stranden og så på vannaktiviteter, men jeg hadde ikke 
tid til å være med, måtte tilbake til hotellet for å skifte 
kostyme. På ettermiddagen fremførte Solborg/Vidaråsen 
Sankthansspillet i hagen bak hotellet. Jeg var gjeteren i 

spillet. Da vi var ferdig med spillet og skulle til å gå inn, 
begynte publikum å klappe dakapoklapp. Vi bukket og 
vinket til publikum. Alle var med i ”Peer for Alle” og 
folk utenfra så på oss i spillet. Det var ett vellykket spill. 

Det var foredrag hver formiddag. Det var skriveverksted 
en dag, vannspruteaktiviteter nesten hver dag, ansik-
tsmaling på tirsdag og torsdag, toveverksted og tur til 
”Kongens utsikt”. Per Engebretsen var sjåfør til utsikten. 
Onsdag var jeg med som troll for ”Integretto” fra Trond-
heim. Det var moro å være med som statist. 

Det var sommerdisko en dag, åpen scene for de som 
ville fremføre en sang, spille instrument eller fortelle en 
historie. Jeg fremførte en historie som jeg hadde skrevet 
på skriveverkstedet og sang ”Lys og varme” av Åge 
Aleksandersen. 

Siste kveld hadde vi disko og danset hele kvelden. Fredag 
morgen var den siste dagen for morgensamling og alle 
danskene samlet seg og de lærte oss en ny dansk sang. 
Om to år blir det i Danmark. Vi sees der! 

Hanne Kveli

Solborg toger inn med St.Hansspillet.
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Bente var reiseleder for Kristoffertunet, og Helene, Rag-
nhild og Åse for teatergruppa Integretto. Når jeg skulle 
reise var jeg redd, men da sa Bente til meg at jeg kunne 
være med henne i hele uka der. Det var fint. 

Vi kom på søndagen, da var det åpningsseremoni. Hver 
dag var det et tema for dagen, på mandag var det Sankt-
hans, da var det sankthansbål. Tirsdag var det barndom, 
onsdag var det voksenlivet, og torsdag var det aldring. 

Dagen startet med frokost, så var det morgensamling 
og kveldssamling og middag. Da var det to som ledet 

samlingene - Ragnhild Arntsen og Sigrid Myklebost. 
Mandag på morgensamling så var det Integretto som var 
troll. Da var jeg sammen med Bente. Jeg satt på første 
rad. ”Der kommer et troll” sa Bente. Jeg ropte hjelp. Var 
redd at dem skulle ta meg. Jeg var også på mandag i 
svømmehallen sammen med Bente og Anika. Og onsdag 
var det vi som skulle på scenen. Spille Dovregubbens 
hall. 

Jeg vil også si at i av uka fikk jeg noe nye venner, og fant 
vennen min på smykket jeg fikk. 

(Alle deltakere fikk et navneskilt/smykke med sitt 
eget navn og navnet på en venn de skulle prøve å 
finne i løpet av uken. Red.)

Jeg likte festivalen godt.
Jeg var med på Solborgs fremføring av Sankthansspillet 
av Karl König. Jeg klarte meg bra i spillet, det handlet 
om stjernenes og universets mulige innflytelse på men-

nesket. Jeg hadde en hemmelig venn, Anne Grethe fra 
Danmark, vi hadde en hyggelig samtale. 

Det var morgensamling hver dag med dagens tema med 
troll sang og mye moro. Jeg så på teatergruppen Integret-
to som spilte Dovregruppens Hall, fint spill. Jeg spiste 
mye god mat, det var en fin festival. 

Nils Erik Bondesen

Kristin Nerdal

Yngvild har overtaket på Aiste. 
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Å være seg selv, hva betyr det?…
egentlig best Peer Gynt?  

Jeg kan bare svare for 
meg selv og ikke om 
de aller yngste egentlig 
skjønte hvem de fram-
stilte eller si noe om de 
eldste, som sikkert gikk 
inn i rollen på en ganske 
annen måte med en helt 
annen forståelse. 

Peer Gynt handler jo 
om livet til en mann 
som hele veien i livet 
velger ”å være seg selv 
nok”, i stedet for å være 

seg selv fullt ut. Han mener han har levd livet som helt 
seg selv, og mener at han har vært langt mer målbevisst 
enn de fleste rundt ham. Derfor blir han svært forvirret 
og protesterer kraftig når knappestøperen kommer for 
å smelte ham om til en vanlig bruksknapp som straff 

Per Engebretsen i samtale med Miriam Kirchhofer 
 
Steinerskolen på Ringerike feiret et jubileum i 2008 
med å sette opp Peer Gynt. Hele skolen deltok. Men 
forstod elevene hva stykket handlet om? Nå har vi satt 
opp stykket med landsbyboere og laget festivaler, sist på 
Sundvolden. 

Per Engebretsen: Selv har jeg ennå vanskelig å forstå alt i 
stykket. Hvordan gikk det med dere? 

Miriam Kirchhofer: Jeg undrer meg på om vi faktisk for-
sto hva det var vi bearbeidet. Skjønte vi hvem Peer Gynt 
egentlig var og hva han sto for, eller var vi for opptatt 
av vår egen rolletolkning? I dag har jeg sittet på nytt i 
forbindelse med en oppgave på Oslo By Steinerskole og 
har måttet bearbeide stykket denne gangen ved å lese 
det fra perm til perm. I denne leseprosessen innså jeg 
plutselig at stykket inneholdt noe ganske annet enn det 
jeg kunne huske fra ungdomsskolen. Kanskje jeg i dag 
har utviklet en bedre evne til å kunne tolke og ta innover 
meg det virkelige budskapet? Når i livet forstår vi 

Miriam Kirchhofer

St.Hansbål på Sundvollen. 



20 reportasjer

LandsByLiv nr 35 • HØSTEN 2013 Nordisk midtsommer-samarbeid.



21

LandsByLiv nr 35 • HØSTEN 2013

fordi han kun har vært seg selv nok og ikke seg selv fullt 
ut. Peer ser på seg selv som en skinnende knapp på den 
store verdensvesten og innser ikke at hempen dessverre 
glapp. Peer ble i grunnen gjennom hele livet på denne 
måten oppfordret til å se seg selv, men til syvende og sist 
manglet han rett og slett selvinnsikt til å se hvordan han 
egentlig levde sitt eget liv. 

P.E: Kjenner du deg igjen? 

M.K: Vel, overgangen fra følelsen av at hele verden spin-
ner rundt ens egen akse og at alt handler om en selv, til 
man innser at verden og livet er langt større enn som 
så, gir oss en mulighet til å vende oss utover mot verden 
der ute. Har jeg forstått riktig, så er det omtrent her i 
livet jeg står nå. Det siste året på videregående handler 
om å vende seg vekk fra det selvsentrerte jeg-et og snu 
seg ut mot verden. Vi som er i overgangen fra barn 
til voksne har kommet inn i en kritisk fase hvor vi nå 
får muligheten til bevisst å ta valget om hvordan vi vil 
entre verden. For de fleste av oss er det en prosess som 
ennå foregår i det ubevisste. Klarer vi å legge fra oss det 
barnslige fokuset på oss selv og vår egen navle? Eller går 
vi i samme felle som Peer gjorde? 

P.E: Så hva mener egentlig Ibsen med ”Å være seg selv, er 
seg selv at døde”?» og «å være seg selv nok? » 

M.K: Det er lettere å forstå ”å være seg selv nok.” Peer var 
enestående på den måten. Han var ubegrenset ærgjerrig, 
som en udugelig norsk bondesønn er det imponerende å 
ha som ambisjon å bli keiser over hele verden. Så lykkes 
han også i veldig mye. Han ble styrtrik på de merkelig-
ste og skumleste transaksjoner, sendte misjonærer med 
bibler til Kina om høsten og eksporterte avgudsbilder 
om våren. Han ble politisk ambisiøs og ville også på det 
område helt til topps. Rendyrket egoist med andre ord. 
Å leve med ”å være seg selv nok” er å gå rundt med en 

innstilling om at verden er skapt for min egen skyld, noe 
som nok er en vanlig følelse for de fleste barn og unge, 
men å finne seg selv er en nødvendig egosentrisk prosess 
for oss unge. Å møte voksne mennesker med den samme 
innstillingen derimot kan være ganske ubehagelig og 
irriterende. Kanskje er det derfor Peer så mange ganger 
havner i ulike konflikter med andre voksne rundt seg? 

På et eller annet tidspunkt i livet så har man forhåpent-
ligvis funnet seg selv, og slutter dermed å være så opptatt 
av det. I stedet for å gjøre ting for sin egen skyld begyn-
ner man nå å gjøre ting på sin egen måte. Å være seg 
selv er ikke lenger et mål i seg selv, men et middel i livet. 
Livets speil blir vendt. ”Å være seg selv er seg selv at 
døde” må bety at man gir avkall på sin egen egoisme og 
heller lever for en større helhet. For mange kan det føles 
som en dødsprosess. Peer vegret seg. Han klarte det ikke. 

P.E: Så hva kan vi lære av dette?

M.K: Peer Gynt skulle være et bilde på en gjennom-
snittlig Ola Nordmann, og Ibsen er ikke særlig nådig 
mot ham. Han har sine positive sider, han er livlig og 
fantasirik og sjarmerende, men temmelig hul. Kanskje 
vi har fått andre idealer om hvordan det burde være og 
kan være mellom oss enn det var vanlig for over hundre 
og femti år siden da Ibsen skrev Peer Gynt. Kanskje har 
Ibsen med dette stykket vært med på å forandre idealene 
våre og har bidratt til at vi nå skjønner litt mer av hva det 
vil si å realisere seg selv uten å være seg selv nok. 

”Å være seg selv, er seg selv at døde. 
Men på deg er sagtens den forklaring spilt.
Så derfor la det kalles overalt et møte
Med Mesters mening til uthengsskilt.”

Miriam Kirchhofer var elev på Ringerike Steiner-
skole og går nå på Oslo By Steinerskole. Red. 

Mor Åse river øret av Peer – fra en scene fra Peer Gynt.
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Sarah Mafukidze fortel-
ler om sine inntrykk fra 
SOR-konferansen.
Red.

Foto: Mikkel Hegna 
Eknes.

Stiftelsen SOR arrangerer 
flere kurs og konferanser 
årlig. ’De umulige sakene’ 
var min første SOR-
konferanse, og jeg gledet 
meg til å få høre mer 

om temaene, få inspirasjon, samtidig som det ble en 
hyggelig tur med kollegaer. SOR står for samordningsrå-
det for arbeid for mennesker med utviklingshemming 
og ble opprettet i 1951, i 2011 ble det omgjort til stiftelse. 
SOR er et fritt og uavhengig forum for informasjon og 
debatt om forhold som angår levekår og livskvalitet for 
mennesker med utviklingshemming. 

Konferansen begynte med to historier som eksempler på 
’umulige saker’. Den ene historien handlet om en mann 
som er døvblind og som miste retten til tolk i dagliglivet 
sitt. Hans historie ble vist i en film hvor han uttrykket 
sinne og frustrasjon over at dette ikke lenger var ett 
tilbud til ham og hvordan han nå mistet muligheten til 
å uttrykke seg og selv 
være med på å forme sin 
egen hverdag. Den andre 
historien handlet om en 
mann som bodde i ett 
bofellesskap, men som 
hadde utagerende atferd 
og ble sendt frem og 
tilbake mellom boligen 
og psykiatrien. Hjelpeap-
parater tok avstand og 
ingen tok ansvar slik at 
mannen fikk den hjelpen 
han trengte.

Disse historiene ble 
fortalt i forbindelse med 
diskusjonen om at det er 
kommunen som har ans-
var. Det ble stilt spørsmål 
til om kommunene er 

De umulige sakene
– SOR-konferansen i Bergen

alene om ansvaret, og hva som skjer når samarbeidspart-
nere melder seg ut.

Geir Lippestad snakket om integrering av funksjons-
hemmede og holdninger i samfunnet. Han var inne på 
temaet livskvalitet og ga eksempel på hvordan Freddy 
Olden som har diagnosen ALS og ønsker å bli koblet til 
respirator når pusten svikter, ble nektet dette av legene 
ved St. Olavs hospital ettersom de mente han ba om 
et liv verre enn døden og at han ikke vet sitt eget beste 
(Freddy har nå vunnet saken og vil bli koblet til respira-
tor når pusten svikter). Dette er et eksempel på hvor 
personlig definering av livskvalitet er og at det kun er 
vedkommende selv som vet hva livskvalitet er for ham 
eller henne.

Lippestad ga også ett eksempel på når barn som bruker 
rullestol begynner på skolen, så er den ikke er tilrettelagt 
for rullestoler. Hvilken beskjed gir dette de andre barna? 
At barn i rullestol ikke er velkomne der?

Elin Marte Rusten ga en fin beskrivelse av det å ha 
utviklingshemmet søsken. Hun fortalte på en interessant 
måte hvordan ting som for andre virker merkelig blir 
en rutine. Hvordan det for eksempel var vanlig hjemme 
hos dem at alle la bestikket på en bestemt måte når de 
spiste, eller måtte gå i en bestemt retning når de gikk 
fra ett rom til ett annet. Videre fortalte hun hvor viktig 
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Teksten er hentet fra innlegg 
i tidsskriftet SOR Rapport nr. 
2 2013.

Tekst: Jarle Eknes. 
Foto: Mikkel Hegna Eknes.

Å bygge opp store bofellesskap 
er en svært uheldig tendens. Så 
lenge man bygger opp tjenestene 
slik man stort sett gjør og vanlig-
vis bør i kommunene, er denne 
måten å bo på langt mindre 
gunstig enn det man kan oppnå i 
mindre bofellesskap og samloka-
liserte bomiljø. Men finnes det 
unntak?
 
Jeg fikk en henvendelse fra en 
tjenesteleder i en kommune som 
ville ha tips om hvor de kunne 
dra på studietur, for å bli inspirert 
til å bedre de kommunale tjenestene. Jeg foreslo å opp-
søke en av landsbyen til Camphill bevegelsen i Norge, 
for å oppleve noe som er veldig annerledes enn det vi er 
vant til. «Det har vi allerede gjort, og det var fantastisk. 
Men så gode tjenester klarer vi ikke å lage. Nå vil vi 
besøke en kommune som kan inspirere oss til å gi bedre 
tjenester innenfor de kommunale rammene vi har».
 
Det er tankevekkende. For den Rudolf Steiner-inspirerte 
Camphillbevegelsen, med sine 130 landsbybeboere 
fordelt på 6 steder i Norge, har sine ideologiske mot-
standere. Jeg er ikke blant dem.
 

La oss slå fast at personer med utviklingshemning ikke 
er enfoldige, men mangfoldige. Da er det rimelig at også 
bomulighetene er mangfoldig. Landsbylivet, a la det 
blant annet Vidaråsen kan tilby, passer ikke alle. Men 
det passer veldig bra for noen få, og det gleder meg at 
valgmuligheten eksisterer.
 
Dette er likevel for unntak å regne. Det er ideologien og 
den spesielle måten å leve i fellesskap på som gjør dette 
bra for noen.
 
Kilde: http://samordningsradet.no/2013.cfm

Landsby-liv for personer med utviklingshemning

det er at ens kjæreste godtar og aksepterer broren eller 
søsteren med utviklingshemming og godtar at man som 
søsken føler ansvar og må stille opp, også i ugunstige 
tider. Rusten nevnte at det kan være viktig for søsken å 
gå på forskjellige skoler, slik at de ikke må føle ansvar og 
bekymre seg for utviklingshemmede søsken i skoletiden.

Seniorrådgiveren hos fylkesmannen i Finnmark, Gry 
Bogetun, nevnte dilemmaet i omsorgsboliger hvor 
personalet arbeider etter en til to, to til fire-prinsippet. 
Hvis beboerne ikke har felles interesse, kan dette være et 
dilemma. Hvis for eksempel én ønsker å gå på kino, kan 
han eller hun kanskje ikke dette fordi tjenesteyterne må 
bistå flere. Da kan det bli vanskelig å delta i samfunnet. 

Hun ga et eksempel på en slik situasjon, hvor bebo-
eren bestemte seg for å gå på kino alene. Da oppsto det 
misforståelse og komplikasjoner, noe som resulterte i en 
ubehagelig situasjon.

Både Geir Lippestad og Gry Bogetun snakket om hvor 
viktig kommunikasjon og holdninger er, og at disse 
utgjør en stor forskjell. 

Jeg satte stor pris på konferansen og oppfordrer flere til a 
delta i kommende konferanser. Det er spennende temaer 
som blir behandlet, og det gir påfyll av kunnskap og 
inspirasjon, og man kan reflektere over egne holdninger 
og praksis.



24 reportasjer

LandsByLiv nr 35 • HØSTEN 2013

for til slutt å ende opp som et hele. Metoden baserer seg 
på at den enkelte ikke har noter foran seg, men må lytte 
og avstemme seg etter de andre i sirkelen

Våre musikalske erfaringer i orkesteret er basert på et 
slikt sirkelarbeid. Men jeg ønsker også å åpne opp et 
større landskap, der det daglige livet veves inn som en 
stor del av det musikalske råstoffet. Jeg vil komme inn på 
hvordan vi forholder oss til årets rytme, og hvordan det 
rytmiske element blir et godt fundament for oss alle.

I “Sirkelsang” skal vi finne ut mer om hva klang er, og 
om hvordan vi skaper musikken underveis. Vi vil prøve 
å nå frem til en felles forståelse av et musikalsk forløp. 
“Sirkelsang” handler om stillhet, om å lytte, og hvordan 
vi kan skape rom i musikken. Den handler om hvor vik-
tig det er å ta seg god tid, slik at musikken kan vokse og 
den enkelte musikant kan vokse sammen med den. Men 
boka handler også om hvordan vi hele tiden kommer 
tilbake til utgangspunktet, og legger til nye elementer på 
et trygt og kjent musikalsk grunnlag.

“Sirkelsang” handler også om kontinuitet. Den hand-
ler om hvor avgjørende det er med jevnlig kontakt og 
aktivitet mellom landsbyboer, medarbeider og orkester. 
Du vil få møte mennesker som alle har en kjærlighet til 
musikk, men som trenger særlig omsorg og en varsom 
hånd for å komme inn i den musikalske verdenen. 
Gjennom sang, spill, dans og teater, ønsker vi å nå alle 
sansene i mennesket, trenge inn i de uåpnede rom, for så 
å fremkalle det beste i hvert menneske. 

“Kultur er som gymnastikk for sjelen“
(Sitat fra Nordiska Museets & Skansens Vänner) 

Orkesterets univers
På vevsalen i Hogganvik Landsby var det i mange år et 
yrende liv. Lydlandskapet var godt å lytte til, og det som 
ble skapt var gode og solide tekstiler basert på stedets 
egen ull. Men føtter og hender blir trette, så etter en lang 
ettermiddag med karding, spinning og veving, samlet 
alle seg rundt et bord. Der ble det delt ut rytmeinstru-
menter, og ikke lenge etter kunne man høre “Eg heiter 
Anne Knutsdotter” ut i salen og ut gjennom vinduene til 
de som gikk forbi. 

Men det viktigste var at disse gamle, gode sangene, ofte 
hentet fra Mads Berg sin sangbok, ble en del av den 
enkeltes musikalske råstoff. Det ble musikk som kunne 
lagres i hver og en sin minnebank. (Borchgrevink, Hans 
G: Opptak fra NRK P2-musikk) 

Det var denne entusiasmen og begeistringen vi nøt godt 

Tekst: Monica Haugen. Foto: Siw Elena Eide Seldal.

Da jeg traff på en musikerkollega for mange år siden 
og fortalte med begeistring at orkesteret i Hogganvik 
hadde spilt de 4 årstidene av Antonio Vivaldi, ristet hun 
bare på hodet og sa: “Men det er da ikke mulig.” ”Jo, det 
er mulig” svarte jeg, “for vi har gjort det.” Med et smil i 
hjertet gikk tankene mine til filosofen Arne Næss, min 
gode lærer fra universitetet i Oslo. 

“Alt er mulig”, ikke sant?
I de siste 15 årene har 25 glade musikanter: medarbei-
dere, barn og pensjonister, delt et mangfoldige musi-
kalske fellesskapet. Orkesteret har vært en del av det 
kulturelle, ukentlige tilbudet i Hogganvik landsby. Jeg 
har ønsket å samle mine erfaringer fra dette arbeidet ved 
å skrive en bok jeg kaller “Sirkelsang”. Jeg vil fortelle om 
hvilke “knapper” vi trykker på for å utløse tale, sang og 
det å uttrykke seg. Hvilke arbeidsmetoder vi bruker for 
å lede den enkelte inn i et musikalsk samspill. For som 
Carl Orff hevder:
                                                                  
«Musikk er en totalopplevelse av sang, spill og dans der 
alle sansene er aktivisert.»
(Carl Orff: Ruckblick und Ausblick; Orff-institut Jahr-
buch; Mainz 1962) 

Sirkelsang 
Uttrykket sirkelsang blir vanligvis benyttet når flere 
synger sammen og stemmer gradvis bygges lag på lag, 

Alt henger sammen

Bjørg Jensen.
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Kroppen vår kan lagre stemningsskapende øyeblikk og 
gode minner, slik at vi kan hente dette frem igjen. Vi øn-
sker å nå inn til følelsene ved å knytte årets klangvalører 
inn i musikken. Vi ønsker å bruke natur og kulturland-
skapet rundt oss som inspirasjon. Dette kan bli en del av 
skaperprosessen. Og vi vil utforske og skape mange for-
skjellige instrumenter. Vi merker etter hvert at vi skiller 
oss ut fra andre orkestre, og det er alt dette jeg vil fortelle 
om i boken Sirkelsang som kommer ut på seinhøsten.

“…alle barndommens sanseinntrykk,
av det vi har følt og hørt, av smak og lukt,
den sanselige lykken barnet kan oppleve ved
ensomhet og fortrolighet,
ved å føle seg kjærtegnet av sol og vann
og jord og gress.
Latent i våre nerver er de der”
(Undset; Sigrid: Taler og artikler far krigstiden, 
Aschehoug&Company, 1952) 

Boken Sirkelsang kan bestilles hos:
Monica Nicolaisdatter Haugan, 5583 Vikedal

av den dagen orkesteret skulle ha sin første øvelse. Jeg 
husker det så godt. Alle kom på en gang inn i den store 
salen og vi brukte lang tid til å hilse på hverandre. Noen 
kommenterte fargene jeg hadde på meg, andre måtte ha 
klarhet i fødselsdag og om jeg hadde barn. 
Kransen med stolene ble satt ferdig frem i en god, stor 
og rund sirkel, med åpning mot døren. Her skulle ingen 
føle seg innestengt.

De gode hjelperne
Etter hvert kom det stadig flere til orkesteret. Jeg hadde 
tidlig innbudt til åpne øvinger og ønsket alle velkom-
men. Så vårt aldersspenn kunne på enkelte øvelser være 
fra 2 til 80 år. Samtidig var det viktig at de som kom 
skulle føle at det var mulig å trekke seg tilbake. To timer 
kan bli lenge sammen.

Jeg fikk ganske tidlig en stor utfordring: Hvordan skulle 
jeg klare og nå så mange forskjellige mennesker og møte 
deres behov?

I orkesteret knyttet vi derfor til oss syngende, spillende 
og danseglade pensjonister fra nærmiljøet. Vi kalte dem 
“De gode hjelperne.“ De kom til oss med all sin tilstede-
værelse og gode tid, noe som ble helt avgjørende for våre 
medmusikanter.

De gode hjelperne fant seg etter hvert så godt til rette 
at de ble værende helt frem til dette året, da jeg har satt 
meg ned for å skrive denne boken.

Andre gode hjelpere var, og er fortsatt, unge medarbei-
dere i Landsbyen. De kommer fra store deler av Europa 
for å arbeide gjerne for ett år eller to. Deres bidrag og 
gode hjelp er derved med på å bevare og sikre den 
kontinuiteten som er så viktig for at den enkelte skal føle 
trygghet.

Å berøre hjertet
I det hele har orkesteret blitt et mylder av mennesker 
med helt ulike forutsetninger. I oppstarten av orkesteret 
ble det derfor viktig å møte den enkelte og fange opp 
de behov som måtte komme. Det å lytte til, og å se den 
enkelte musikant ble avgjørende for å kunne etablere en 
trygg atmosfære. For orkesteret skulle være en arena der 
vi skulle prøve å komme i kontakt med følelsene våre. 

Dette er ikke lett og det må i mange tilfelle gjøres med 
varsom hånd. Men av og til vil vi oppleve at det å mu-
sisere sammen gir umiddelbar begeistring og ekte glede, 
helt utilslørt. Av og til er det som om noe treffer midt i 
hjertet.
                             
“Musikk er et medium hvor individets følelser 
kan lagres.”
(Vestad, Ingeborg Lunde: “Nostalgiens farer”, artikkel i 
Musikk-kultur 8/9-2008) 

Tommy Johansen.
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møteplassen

Tekst: Didrik Austmo Pedersen.

Jeg heter Didrik Austmo Pedersen. Jeg er nå 21 år 
og jeg er andreårs-elev på Framskolen på Valler-
sund Gård. Jeg liker å skrive, og landbruk og miljø 
er mine store interesser. Da jeg var liten, besøkte 
jeg søskenbarnet mitt hos en onkel som hadde 
gård i Verdalen. Noen somrer var jeg også på gård 
på Vega.

Jeg er opptatt av miljø fordi det er viktig med 

Hanna Schmeding. 
Foto: Vallersund arkiv. 

DAP: Hvor kommer 
du fra?
HS: Fra Tyskland, født 
og oppvokst midt i 
Frankfurt am Main - 
en stor by med et par 
millioner innbyggere. 

DAP: Hvordan var 
miljøet?
HS: Det var veldig godt 
miljø der jeg vokste opp. Det var god luft og godt vann. 
Det eneste var at det var en stor flyplass, slik som det er 
på Ørlandet.

DAP: Hvilken jobb har du?
HS: Jeg er koordinator på Vallersund gård. Det er en 
kontorjobb og jeg gjør det samme som en daglig leder. 
Men det heter ikke ”daglig leder” fordi vi også har ansvar 
om natten, sier Hanna og ler. Jeg må jobbe mye på data 
og sjekke at alle regninger er riktige. Nå er det bestemt at 
vi skal bygge et nytt hus, og det må vi skaffe nok penger 
til. Det blir mange telefonsamtaler og det er også viktig 
å ha samtaler med alle på gården. Og så må jeg skrive 
rapporter om hva vi gjør her. Noen ganger representerer 

Samtale om landbruk og 
miljø på Vallersund Gård

jeg Vallersund gård utad. Da reiser jeg på møter og blant 
annet til kommuner for å fortelle om tilbudet på Valler-
sund gård og at vi kan ta imot nye beboere. 

DAP: Hvordan møtte du Peter?
Hanna forteller at hun først så lysbilder av ham hos en 
venn som hadde vært på tur sammen med ham. Og så 
møtte hun Peter på skolen etterpå. 

DAP: Er jobben vanskelig?
HS: Ikke alltid, men det kan være veldig utfordrende.

DAP: Hva synes du om miljøet i Norge?
HS: Norge har godt miljø sammenliknet med Tyskland. 
Det er bedre plass, god luft og rent vann.

DAP: Hvordan liker du å bo på kysten?
HS: Liker svært godt å bo ved sjøen, elsker å se sjøen fra 
huset mitt. Eneste ulempen er at det blåser så mye.

DAP: Hvorfor heter det Vallersund gård?
HS: Dette var en gård og den ligger like ved et sund som 
heter Vallersund. Det fine med å ha en gård er at det er 
mange som kan finne et arbeid de liker å holde på med.

DAP: Hvordan er historien om Vallersund gård?
HS: Først var det et sykehus og hjem for spedalske. 
Ettersom det ligger ved sjøen var det et viktig han-

rent vann. Etter at jeg fikk PC, har jeg funnet 
mye stoff om landbruk og miljø på Google. På 
Vallersund gård er det økologisk drift, og jeg 
trives bra med å jobbe her. Det virker også som at 
det er interessant å være leder. Det har jeg lyst 
til å vite mer om. Derfor vil jeg intervjue både 
Hanna som er leder for Vallersund Gård og Knut 
som er bonde her.

Dette ble skrevet da Didrik var framskoleelev. Han 
bor nå på Rotvoll. Red.

Intervju med Hanna Schmeding
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delssted før det kom biler og veier overalt. Da reiste jo 
folk mest med båt. Da var det butikk, pensjonat, telegraf 
og skysstasjon her. Da det ble mer biltrafikk og veier, 
var det ikke så mange som brukte båt lenger og det ble 
mindre bruk for dette handelsstedet. Da ble det drevet 
som en vanlig gård en tid.

DAP: Hvorfor driver dere økologisk?
HS: Det er en del av vår livsfilosofi å passe på både 
jorden og menneskene. Vi vil at det ikke skal komme gift 
i jorden.

DAP: Går det bra å drive økologisk?
HS: Du får mindre avling, men Knut bonde sier det går 
bra. Kanskje det blir bedre kvalitet?

DAP: Hvorfor kjøper ikke flere i Norge økologisk mat?
HS: Noen tror at det ikke er sunnere. De synes det er for 
dyrt. Noen vil bare kjøpe det de har vært vant til fra før.

DAP: Går det bra med gårdsdrifta?
HS: Vi har en flink bonde. Men det er ønske om flere 
som kan arbeide på gården sammen med ham.

DAP: Hvor kommer du fra?
KJ: Jeg kommer fra en gård på Skogn i Nord-Trøndelag. 
Der begynte jeg å arbeide som fjøsavløser. Så møtte jeg 
Anne som kommer fra Lysøysund og har gård der. Der-
for flyttet vi hit. Så nå har jeg jobbet her i fire år. 

DAP: Hvilken jobb har du?
KJ: Jeg er bonde her og har ansvar for alle dyrene unntatt 
hestene: kyr, høner, sauer og griser. Å dyrke alle jord-
bruksvekstene er også mitt ansvar, inkludert potet, korn 
og kålrot. Ikke grønnsaker, frukt og bær. 
Vanligvis arbeider jeg her mellom kl. 7 og 15 på hver-

Intervju med Knut Jermstad
dagene. Av og til er det noe i helgene og om kveldene 
også. Det er mer som må gjøres når det er våronn, sku-
ronn og høyonn. I helgene er det vanligvis en praktikant 
som gjør fjøset.

DAP: Hvorfor driver dere økologisk?
KJ: Vi vil ikke ha gift på maten som dyra og vi skal spise. 
Da må vi drive allsidig for å unngå en del sykdommer og 
ugras. Vi må tenke mer på å ta vare på naturen. 

DAP: Går det bra å drive økologisk?
KJ: Det er mye å tenke på. Avlingene blir litt mindre. Det 
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møteplassen

DAP: Er det nok arbeidsfolk på gården?
KJ: Akkurat nå mangler vi en praktikant, men flere 
som bor her, jobber her av og til om det trengs. Og 
noen ganger er alle medarbeidere og beboere med, for 
eksempel når det er potetopptaking. Mange er med når 
vi kjører inn høy og kålrot også.

DAP: Er det økologisk balanse i landsbyen og på 
Vallersund gård?
KJ: Tror det er ganske bra. Når vi har på husdyrgjødsel 
og kompost fører vi tilbake til jorda mye av det vi tar 
bort i avling. Når vi dyrker kløver og erter, er det også 
bra for jorda. Vi har en allsidig produksjon, ikke bare 
poteter for eksempel, men både eng, korn og grønnsaker.

DAP: Staten ønsker at 15 % av matproduksjon i Norge 
skal være økologisk. Er det lokale problemer med å selge 
økologisk mat?
KJ: Vi har ikke noe problem med det, fordi det vi pro-
duserer vil folket på gården gjerne ha. Det kommer også 
folk utenfor gården og handler her av og til.

DAP: Når ble gården bygget?
KJ: Det er en gammel gård, egentlig et handelssted. Da 
TV-serien Farmen var her, fikk vi se litt av det gamle 
livet på gården som det var for 100 år siden. Camphill 
tok over gården i 1981. Jorda ble omlagt til biodynamisk 
drift i 1987. Før det ble jorda dyrket av naboene omkring 
her.

DAP: Hvordan brukes kuene på gården?
KJ: Vi har ikke melkekyr lenger. Nå er det Herford-kyr. 
Alle kalvene som de får, leveres til slakteriet når de er 1-2 
år. Noe kjøtt selges og noe tas tilbake og brukes her på 
gården. Vi har bl.a. laget egen pølse på gården.

blir mer skadedyr, 
for eksempel så ble 
det litt mark i en 
del av kålrota. Men 
det er greit å slippe 
å sprøyte med gift.

DAP: Er det bra på 
gården?
KJ: Ja, dyra har 
det bra, ingen er 
syke. Det er svært 
sjelden vi trenger 
dyrlege. Kanskje er 
det fordi vi driver 
økologisk.

DAP: Er det noe 
som er vanskelig i 
arbeidet ditt?
KJ: Ikke vanskelig 
akkurat, men det er 
en del utfordringer 
å tenke på. Vi må 

være sikker på at vi har mat nok til dyrene til vinteren. 
Vi må passe på vekstskifte slik at vi ikke får så mye 
ugras og sykdommer. Vi kan ikke ha samme vekst på de 
samme jordstykkene i flere år.

DAP: Går det bra med gårdsdrifta?
KJ: Vi selger ikke så veldig mye fra gården. Det meste av 
det vi produserer, brukes av de som bor på gården. Vi 
driver ikke gården for å tjene så mye penger. Det som er 
viktig er at det skal være en arbeidsplass for de menne-
skene som bor her og at vi kan produsere mat til oss selv. 

Knut bonde til venstre og 
Didrik til høyre. Hønsehuset 
under bygging i bakgrunnen.

Nissene
Nissene er hvite
Nissene bor ikke på månen
Nissene finnes på jorden
Nissene har et skjegg
Langt og hvitt.
Nissene spiser egg til middag
Drikker vin om kvelden
Nissene liker å gå på tur
Helst om kvelden.
Nissene mens på tur
Spiser turmat
Nissene etter tur, vil gjerne sove
De sover i jorden

Timana Anderson Nordland og Jan de Hamert

Svar fra stjernene!
Kjære Jorden,
Du snurrer rundt,
Jeg henger stille og ser på deg.
Kommer du til meg?
Snur du min vei?
Da drikker vi te og tar gulrotkake
Og snakker om månen og Jupiter og sånt.
Da kan du skrive i turboken min
Vi kaster lyn og torden og banker med hammer’n.
Det vil aldri bli det samme!
Ikke vent for lenge,
Kom snart, min venn,
Stjernen.

Ilhem Hadj-Slimane, Anne Knudsen, Aimée Povel
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Tekst og foto: Rigmor Skålholt 

I begynnelsen av mai 2013 hadde jeg gleden av å reise til 
Miskolc i Ungarn for å delta på årsmøte i organisasjonen 
ECCE. Bokstavene ECCE står for European Co-opera-
tion in Antroposophical Curative Education and Social 
Therapy. ECCE ble grunnlagt i 1992. Formålet er å 
representere personer med utviklingshemning som ikke 
kan snakke på egne vegne om rettighetene de har, bl.a. 
i forhold til FN-konvensjonen. Organisasjonen er en «ju-
ridisk person» som består av pårørende og medarbeidere 
tilknyttet de antroposofiske omsorgsstedene.

ECCE var med på å etablere det europeiske forumet for 
funksjonshemmede EDF (European Disability Forum). 

De som arbeider med rettighetene for utviklingshem-
mede har liten status i forhold til andre funksjonshem-
mede. Det er i denne sammenheng viktig at organisas-
jonen for utviklingshemmede har blitt «medeier» i EDF. 
I følge statuttene og avtalen med EDF skal flertallet 
(minst 51%) bestå av pårørende. ECCE er primært en 
pårørendeorganisasjon. EDF er et rådgivende organ for 
politiske tema vedrørende funksjonshemninger overfor 
Europakommisjonen.

ECCE har gjennom EDF bl.a. vært med å påvirke inn-
holdet av FN-konvensjonen om rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne. 

ECCE holder til i Brüssel. Adrienne Trier har vært en 
meget engasjert president for organisasjonen. Jeg fikk en 
liten samtale med henne i Ungarn. 

Rigmor Skålholt: Hva ligger bak ditt engasjement for 
ECCE?

Adrienne Thier: For snart 40 år siden adopterte vi to 
barn fra India. Etter noen år, da de skulle begynne på 
skolen, oppdaget vi at barna hadde problemer med å 
lære. Min svigerinne arbeidet i Camphill og gjennom 
henne fant vi fram til en spesialskole og etterhvert til 
Iona-senteret for voksne i Belgia. 

Adrienne forteller at hun gjennom barna møtte an-
troposofien. Hun fikk innsikt i spørsmål om skjebne, 
og kunne gjennom denne forståelsen akseptere prob-
lemene. Hun engasjerte seg tidlig for barnas interesser 
og rettigheter. Hun ledet i en årrekke styret for Iona-
senteret.

ECCE og Adrienne Thier
I dag bor Adrienne i Brüssel og arbeider aktivt inn mot 
EU-organisasjonene. Hun får dekket sine kontorutgifter 
og reiseutgifter, men blir ikke betalt for arbeidet. Organi-
sasjonen baserer seg på frivillig arbeid. 

RS: Har du noe å si til pårørende i Norge?

AT: Vi trenger foreldrenes stemmer og at de organiserer 
seg for å bli synlige. Våre barn har utviklingsmuligheter 
og kan oppnå ferdigheter som de kan bidra med til 
samfunnet. De er medskapere og de må få mulighet til å 
komme fram med sin skapende styrke.
Vi kan påvirke lovgivningen i EU. Vi kan rope sammen 
med Janos Yannos Wardakastanos som leder handikap-
organisasjonen (EDF) i EU. Janos er blind, - hans sterke 
stemme blir hørt i Brüssel. 

Adrienne ber om at vi i Norge forener krefter sammen 
med ECCE og ruster oss for menneskeverd. Hun ber 
om at Norge finner en representant for de pårørende og 
være Norges representant for dette forumet.

Meld din interesse til rigmor.skalholt@gmail.com
Mer om ECCE finner du på www.eccenet.com
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pårørende

Tekst: Rigmor Skålholt. 
Foto: Sissel Jenseth og Veronica Schmid.

Ordene i tittelen er hentet fra Tordis Ørjasæters bok om 
sønnen Dag Tore. De forteller noe som mange mødre og 
fedre til funksjonshemmede barn har erfart. Hvordan 
sorgen bearbeides gjennom kjærlighet, og en nyvunnet 
glede oppstår. Samtidig som omsorgen er der for alltid.
  
Gerd Grønvold Saue tar imot oss i sin leilighet ved 
St.Hanshaugen i Oslo. Landsbyliv har spurt om et 
intervju. Hun er mor til Gro Elisabet som flyttet til Vid-
aråsen landsby for to år siden.

Fra sorg til omsorg 
– En samtale med Gerd Grønvold Saue

Flybåren fra Korea
Gro Elisabet kom ikke med storken, men med fly fra 
Korea en høstdag i 1972. Det var Koreaforeningen som 
var ansvarlig for formidlingen. Da Gerd og mannen kom 
til Fornebu, var barna som var ankommet fra Seoul, 
samlet i et rom på flyplassen. Det var en gruppe med 
både større og mindre barn. Noen gikk litt omkring i 
rommet, andre satt helt stille på gulvet med alvorlige 
ansikter. Noen sov. Alle hadde et lite kort festet i et bånd 
rundt håndleddet. En liten, tynn jente kom løpende mot 
dem. Gerd så etter hva som stod på kortet hennes: ”Gerd 
og Oddmund Saue, Ski”. Det var deres barn! I samme 
øyeblikk syntes hun at den lille jenta var den vakreste 
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av alle barna i rommet. – Slike tanker gjelder også for 
en adoptivmor, forteller Gerd smilende. Barnet var fire 
år og hadde sett bilder av sine framtidige foreldre, så 
hun gjenkjente dem. Hun strekker armene mot henne 
og mor Gerd løfter barnet opp på armen. Der ble lille 
Gro sittende. Hele det første året satt hun fastklistret på 
morens arm. 

Ekteparet Saue hadde ventet lenge på et barn. Gerd var 
medlem i Vennenes Samfunn Kvekerne, som så det som 
en samfunnsoppgave å adoptere barn fra den tredje 
verden. Mange familier tok imot flere barn fra Korea. 
Det ønsket også Gerd og mannen, men det skulle bli 
med det ene.

Utsultet
Nå begynte en ny livsfase. Gerd som hadde vært en aktiv 
journalist og lærer, sluttet i yrkeslivet. Hun valgte barnet 
framfor karrieren. Nå var det Gro som fylte tilværelsen 
– både dag og natt. Den lille 
jenta var utsultet både på mat og 
kroppskontakt.

Barnet var frisk, hadde de fått 
vite. Men tvilen meldte seg 
underveis. Hun utviklet seg ikke 
slik som de andre barna fra 
Korea. Og hun slet med det 
norske språket. Var det et kul-
tursjokk? Hørte hun dårlig?
Fungerte synet? Den ene under-
søkelsen fulgte den andre, – fra 
lege til lege. Far, professor Saue, 
var den som håpet lengst på de 
normale utviklingsskritt. Men 
også han måtte til slutt inn-
rømme: ”Hun blir nok ikke noe 
skolelys”. 

Skoletid
For Gro ble det spesialskole ist-
edenfor folkeskole. Men hun ble 
mobbet på grunn av sitt mørke 
hår og Østens ansiktstrekk. Hun 
var annerledes enn de andre 
barna. Det var vanskelig å for-
sone seg med. I mange år drømte 
Gro hver dag om å være født i 
Norge, ha langt lyst hår og ikke 
være funksjonshemmet. 

Da moren oppdaget hvor plaget 
Gro ble på skolen, og hvor lett 
det førte henne bort fra den vir-
kelige verden og inn i fantasiens 
land, fikk hun Gro overflyttet til 
Bogstadveien skole i Oslo. Der 
kom hun i en klasse med bare 

tre elever – og to lærere. Det var fantastisk, men også 
slitsomt, for mor måtte kjøre henne fra Ski til Oslo hver 
morgen og hentet henne etter skoletid. Senere flyttet Gro 
inn i Mariahuset i Oslo. Hun var da 10 år og bodde der 
i to år. 

Gjennom hele oppveksten fikk Gro oppleve mye kultur 
og aktiviteter. De gikk på utstillinger, teater og opera. 
Og reiste på kulturreiser. En gang gikk turen i apos-
telen Paulus fotspor med teologen Anfin Skaaheim. 
Gro opptok inntrykkene med stor interesse og våken 
oppmerksomhet, og konverserte frisk med sin mor om 
opplevelsene. ¬– Når vi er på slike reiser, er det akkurat 
som om alt er slik det skal være, forteller Gerd. 

”Tro og Lys”
En av personalet i Mariahuset var Aslaug Espe, som 

Gro Elisabet svinger seg i dansen 17. mai på Vidaråsen. 



32

LandsByLiv nr 35 • HØSTEN 2013

pårørende

senere utdannet seg til spesialpedagog. For snart 25 
år siden innkalte Aslaug og hennes mann til et møte 
der hun introduserte den franske L’Arche – en interna-
sjonal kristen økumenisk bevegelse som arbeider for at 
utviklingshemmede og deres familier skal finne sin plass 
i kirke og samfunn. Hun ønsket at vi skulle danne en 
gruppe i Norge. Dette møtet, med seks personer til stede, 
stiftet der og da organisasjonen ”Tro og Lys”, med Aslaug 
som den første leder. Og Gro deltok flittig i de månedlige 
møtene helt fra starten og til hun flyttet til Vidaråsen. 
Aslaug ble Gros sjelevenn og senere også hennes støt-
tekontakt. 

Fra kommunal bolig til Vidaråsen
Da Gro ble voksen, flyttet hun inn i en kommunal bolig. 
Dagtilbudet var svært godt, men når hun var tilbake i 
boligen skjedde det lite, og hun ble dårlig fulgt opp. For 
eksempel kunne det hende Gro ble sittende en hel natt 
og vente på hjelp til tannpuss som skulle ha kommet før 
hun la seg. Men ingen kom. Da var det at støttekontakt 
Aslaug foreslo Vidaråsen for Gro. Mor Gerd var skeptisk. 
Mest fordi hun var engstelig for at Gro ikke skulle tåle en 
ny stor forandring i livet. For hun hadde sett hvor krev-
ende hver forandring hadde vært for datteren tidligere. 
Men det var også tungt å se hvor ensom og isolert Gro 
var. Så de ville gjøre et forsøk. Da møtte de stor mot-
stand og skepsis hos de kommunale myndigheter. ”Vi 
kjøper ikke plasser i andre kommuner”, var svaret de 
fikk. Men med god hjelp, kløkt og stor klokskap fra 
hjelpeverge Ragnhild Castberg, ble det til slutt gitt klar-
signal fra kommunen, og Gro fikk flytte. 

I dag er Gerd svært glad for at Gro har kommet til 
Vidaråsen. – Det kjennes trygt og godt. Gro har fått et 

hjem! Og jeg håper og tror hun kan bli der til hun blir 
gammel, sier hun. Samme dag som vi er på besøk hos 
Gerd, kan vi lese på Aftenpostens førsteside ”Min vik-
tigste oppgave i livet er å sikre at Sigrid har et trygt sted 
å bo når jeg dør”. Det er Berit Ovesen, leder for Tamino-
prosjektet i Oslo, som sier dette. – Ja, de ordene kunne 
jeg selv ha uttalt, sier Gerd. – De gjelder nok alle oss som 
har omsorg for barn med spesielle behov.

Fredsarbeider og salmedikter
Gerd som er blitt 83 år, har hatt et rikt og engasjerende 
liv. Hun er forfatter, fredsarbeider, journalist, og har hatt 
flere offentlige verv innen kulturliv og frivillig arbeid. 
Når vi spør om hun fortsatt holder foredrag, svarer hun 
at nå er det først og fremst salmene sine som hun pre-
senterer. Den nye salmeboken kommer i november, og 
her er hun representert med 10 salmer. – Det opplever 
jeg som en stor glede, sier hun.

Gerd var også redaksjonssekretær for bladet Familien før 
Gro kom inn i hennes liv. Så hun vet hva det vil si å utgi 
et blad. Vi drister oss derfor til å spørre hva hun mener 
om vårt LandsByLiv. – Bladet har blitt mye bedre, svarer 
hun spontant. – Det er selvfølgelig preget av å være et or-
ganisasjonsblad, hvor mye stoff skal inn i hvert nummer. 
Hun er begeistret for den nye layouten. Samtidig viser 
hun oss Krigsropet til Frelsesarmeen som et eksempel 
på et godt blad. Men dette utkommer nesten hver uke og 
har da mye mer plass til bilder og luft. 

Vi tar med oss dette til ettertanke i redaksjonen. 
Så tar vi farvel og takker Gerd for en meget inspirerende 
samtale.
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LandsByLiv har fått lov til å trykke forordet: 

Iført jentas briller blir vi ført inn i barndommens sirkel 
med sorg, glede, sykdom og død. Hun tar steg for steg 
i barndommens kaotiske fremtoning, som et sjokk op-
plever hun en lillebror som forsvinner, samtidig ser hun 
alle ansiktene forandrer seg i takt med årstidene. Når 
stanser tiden? tenker hun ofte på. Etter hvert kommer 
en ny lillebror, og hva om hun ikke er så glad for det 
som skjer? Hun sliter med og vil vite og vil ikke vite 
hva som skjedde den natten da lillebror med den lyse 
luggen døde. Det gjelder å flykte fra vonde følelser der 
tiden ikke alltid stopper opp. Jenta erobrer den magiske 
masken, og sannheter blir virkelige eller drømmer.

Det er en morgen der jenta blir stående i ei hengemyr i 
skogen og ikke våger å ta innover seg egne følelser, og 
vil helst stenge dem ned i kjellerens mange mørke rom. 
Hun lar tankene vandre tilbake i tid der hun står i sko-
gen, og tankene flyter mellom drøm og virkelighet.

Jenta ser at vinden tar med seg alt håp, og lar henne 
forbli i hengemyra. Jenta føler at hun synker ned i myras 
avgrunn. Det er som om hun til tider blir fanget av 
myras synkende kraft. Samtidig prøver hun å hoppe på 

En blinkende barndom 

«øyene» i myras landskap, som gir henne et trygt ståsted 
en liten stund. Hun kjenner fortvilelsen, hjelpeløsheten 
og redselen presse seg på. I det samme ser hun myrullen 
står der ærbødig og svaier i vuggende melodier i vindens 
sus. Det hvite hodet bøyer seg sørgmodig akkurat som 
det hvite hodet lever for vindens sus. Hun hopper rundt 
i sirkel fra øy til øy, og ingen klarer å fange hennes 
intense hopp. Hun vil ikke bli slukt av fangehullets makt. 
I høstens rammer skaper myra en gylden glød, som 
brenner seg mot himmelens tåkete port. Jentas små lette 
trinn gir ikke myras svøpende avtrykk noen mulighet 
til å fange henne. Hun ser seg til side og ser elgens dype 
spor, og det får henne til å tenke på en dybde hun ikke 
helt kan kontrollere. 

Solstråler presser seg gjennom morgenskodden og gir 
jenta glimt av sterke lysende diamanter. Hun svøper seg 
inn i den magiske alvedansen i fluktens magiske maske, 
og danser seg vekk fra avgrunnen. Hun hører bekkens 
glade og klukkende melodier i skogens paradis. Ak-
kurat som om hengemyra gir det beste fra sin avgrunn 
til skogens skatter. Det gir jenta håp om gode dager og 
melodiøs samklang i fremtiden. I drømmens verden gir 
drømmen en sann virkelighet, som etter hvert synker 
inn i jentas hjerte.

Heidi Bollingmos to søsken hadde en arvelig sykdom 
som heter mucopolysakkaridoser Hunter. Det er en 
sjelden stoffskiftesykdom, som bare gutter får. Hun var 
bare 5 år da den første lillebroren døde. 2 år ble han, og 
familien visste ikke enda da hvilken sykdom det var. 

Så kom en ny lillebror til verden. De fikk vite at den nye 
lillebroren også hadde Mucopolysakkaridoser Hunter, 
som bryter ned immunforsvaret og derfor medfører 
mye sykdom. Dette ville gjøre ham svakere og svakere, 

og han hadde små sjanser for å vokse opp. Den nye lille-
broren levde til han var 16 år. Han hadde både psykiske 
og fysiske nedsettelser, og ble til slutt multihandikappet. 

Dette er mange år siden, for Heidi er nå blitt 44 år, og 
har selv to barn. Hun holder nå på å skrive en bok om 
sin barndom; hvordan det var å vokse opp i en familie 
med døden hengende over seg, hvor verdifullt det var for 
henne å få ta del i brødrenes korte, intense og blinkende 
barndom. En bok til ære for brødrenes korte liv. Red.
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Kommunikasjon
Hvordan kommer de ordløse til orde? Hvordan kan 
vi kommunisere på en slik måte at folk føler seg 
hjemme? I denne utgaven fokuserer vi på temaet 
”Kommunikasjon”. Det var også tatt opp på 
maidagene, og vi fikk flere inspirasjoner derfra.

Studentene som nå tar den nye utdannelsen på 
Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo behandlet temaet 
”hender” som en del av de kunstneriske opp-
gavene. Vi har fått anledning til å trykke noe av 
det som kom frem og som viser hvor viktige 
hender er som kommunikasjonsverktøy. Red.

Hur kan alla få en röst?
Bilde over: Panelsamtale med mennesker som kommuni-
serer på andre måter enn tale til temaet “hur kan alla 
få en röst”.

Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Mats-Ola Ohlsson.

”Hvordan kan alle få en stemme?” var årets store 
spørsmål og tema for de nordiske mai-dagene i Järna. 
Kristin Dahl som bor på Vallersund gård har formulert 
dette spørsmålet for gruppen som forberedte fagdagene. 
Kristin er en av dem som har fått «en stemme» ved hjelp 
av støttet kommunikasjon. (Se Landsbyliv 31, sommer 
2012, side 44)

Gjennom teater, eurytmi, kunstutstilling, foredrag, 
samtaler, podiumspanel, fikk vi tre store døgn med 
svært mange inntrykk. 

Teater Relevant (www.teaterrelevant.se) fra Stockholm 
framførte historien om Helen Keller og Ann Sullivan. 
Gjennom en mesterlig kombinasjon av døvespråk og 
skuespillerkunst ble vi ført under huden på et vilt, for-
tvilet barn som verken kunne se, høre eller snakke. Ann 
Sullivan som med mot og vilje klarte å gi Helen Keller 
språkets nøkkel. Møtet ved vannpumpen hvor begrepet 
vann plutselig fikk mening er et av historiens stjerne-
øyeblikk. Dette underet som ligger godt over 100 år til-
bake i tid ble framstilt tidsaktuelt og berørte oss på nytt. 

Et foredrag av Gunilla Gerland var tankevekkende. Hun 

som under hele oppveksten var innestengt i autismedi-
agnosen, hun kjempet seg vei gjennom autismen og fant 
sin egen «stemme». Nå holder hun kurs, skriver bøker 
og gir råd til andre. 

I podiepanelet deltok to personer med autisme, en 
døvstum, to personer med cerebral parese. Alle hadde 
egne tolker/assistenter. En ung kvinne sa: «Ikke vær redd 
for å ta kontakt med oss». Hun oppfordret til mot til å 
kommunisere, selv om vi ikke kan språket. En takket sin 
assistent og alle assistenter som gjør det mulig å snakke, 
møte verden. Vi fikk møte individuelle «stemmer» som 
ga oss mulighet til å lytte gjennom handikappet. 

Flere mennesker med autisme deltok under maida-
gene i år. Deres tilstedeværelse både på scenen og blant 
publikum skapte en egen stemning. Det ble en påmin-
nelse om hvor stort rommet for kommunikasjon er og 
kan bli. Våre hverdagsrom kan bli trange når det gjelder 
kommunikasjon. Det kan bli så trangt at det ender i kon-
flikt og krig. Men rommet kan også bli så stort som en 
verdens pinsefest hvor alle forstår hverandre. 

Mai-dagene i Järna viste oss hvilke muligheter for 
kommunikasjon som ligger i teknikken. Og når denne 
teknikken ivaretas av menneskers innlevelse og hengi-
venhet, åpnes nye veier til å gi de tause og stille et språk. 
Og de har noe å si oss! Dette ble rystende klart for oss 
gjennom bl.a. Jan Essles dikt som gjengis i dette nummer 
av LandsByLiv. 
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Tekst: Cecilie Raeder. Oversatt av 
Elisabeth Husebø. Foto: Veronica Schmid.

På slutten av 1980-tallet ble jeg ført inn på en ny livsveg. 
Av forskjellige grunner ble jeg oppmerksom på att jeg 
gjerne ville bli kjent med mennesker som lever i andre 
livssituasjoner enn de mer konvensjonelle. Etter noen 
år arbeidet jeg i en sosialterapeutisk sammenheng og 
ble kjent med spesielle og interessante mennesker. Både 
de som hadde behov av støtte for å klare hverdagen og 
menneskene rundt dem var annerledes, oppførte seg og 
tenkte annerledes. Jeg ble interessert og ble også kjent 
med nye tanker og væremåter gjennom antroposofien.

Å møte nye verdener 
– om FC kommunikasjon

En masse spørsmål våknet i meg! Hvordan kan jeg forstå 
et menneske som ikke kommuniserer med talespråk og 
som heller ikke bruker vanlige tegn eller kroppsspråk? 
Hvordan kan det være å leve i en kropp som fungerer 
så ujevnt? Jeg observerte for eksempel at kunne utføre 
avanserte bevegelser i noe som jeg oppfattet som ritu-
aler, mens de ikke kunne utføre de samme bevegelsene 
bevisst. Noen mennesker kunne høres å snakke et 
avansert språk om natten, mens de bare snakket et-
terhermende om dagen. Noen kunne et øyeblikk være 
helt nærværende med oppmerksomt blikk og i neste nu 
være helt inne i sin egen verden. Noen virket døv, men 
var helt tydelig hørende like etterpå. Jeg lærte at mange 

Disse diktene har Jan Essle skrevet ved hjelp av «Støttet kommunikasjon» (Facilitated Communication). Diktene ble 
resitert og vist i eurytmi under maidagene i Järna. I fotografiet til høyre står Cecilie Raeder og Jan Essle helt til høyre i 
bildet. Red.

Dikt av Jan Essle
Kropp du fängelse
Du är min borg
Och mitt gissel
Tårar
Tårar
Tårar
När tårarna kommer blir jag
Friare

Stort är livets mysterium
Många svårigheter
Många hinder på din väg
De slipar din dyrbara själ
På det att den blir
Mer och mer lysande

Ögonen ser
Och människan svarar i sin sjel 

Livet är en gåta stor
Inget är som många tror
Mycket större finner mängden
Jordens under
Men människan ej

Jaget
Självet
Det gudomliga 

Det är underligt att leva
Det är märkvärdigt
Jag lever på jorden
Men ej i min kropp
Det finns något som söker
En hand i min
Det finns något som svarar
I min själ

Livet är en gåta stor
Inget är som många tror
Mycket större finner mängden
Jordens under
Men människan ej

Jaget
Självet
Det gudomliga 

Det är underligt att leva
Det är märkvärdigt
Jag lever på jorden
Men ej i min kropp
Det finns något som söker
En hand i min
Det finns något som svarar
I min själ
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Å møte nye verdener 
– om FC kommunikasjon

personer med autisme og uten tale ofte hadde snak-
ket som barn, og noen personer kunne synge men ikke 
snakke. Ja, alle med erfaring fra personer med nevro-
psykriatiske funksjonsnedsettelser kjenner igjen alt det 
som jeg beskriver.

På midten av 1990-tallet hørte jeg snakk om en mann 
med autisme som hadde skrevet en bok ved hjelp av 
støttet kommunikasjon (facilitatet communication, FC)
Jeg ble dypt berørt og inspirert av det, men det varte 
enda ti år før jeg endelig kom i en situasjon der det fak-
tisk var mulig for meg å lære metoden.

Siden 2005 har jeg hatt fordelen og muligheten av å føre 
samtaler med mennesker som ikke har noe fungerende 
talespråk. Det er en stor glede for meg å få del av disse 
personenes tanker og erfaringer. Det er spennende å få 
hjelpe noen å åpne opp for kommunikasjon. Hvor stort 
er det ikke for noen å innflytelse over de mest hver-
dagslige valgsituasjoner eller å for første gang kunne 
uttrykke sitt innerste med ord? Som FC-støtteperson 
opplever jeg gang på gang hvor mye et menneskes egen-
verdi kan vokse gjennom å få uttrykke seg. Mange kom-
mer stadig igjen tilbake til at de ikke er uintelligente bare 
fordi de oppfører seg annerledes. Eller som en skrev: 
”hodet mitt er ikke dumt bare fordi kroppen min er det”.

Jeg bor og arbeider i Vårdinge by i nærheten av Järna i 
Sverige. Majoriteten av beboerne våre uten talespråk kan 
bruke FC. Det høres jo bra ut, ikke sant? Men min erfar-
ing gjennom årene er at FC krever store ressurser når det 
gjelder utdannelse, tid og engasjement. Å bli en FC-støt-
teperson er ikke så lett som man først kan tro og de fleste 
som gir seg i kast med det går igjennom en sterk indre 
prosess. Vi som står rundt en FC-skriver må bearbeide 
våre forestillinger og tilpasse oss og agere i henhold 
til de nye kunnskapene vi får gjennom at personen nå 
kan uttrykke seg. Det er spennende å åpne opp for det 

nye men det kan være veldig vanskelig å gi slipp på det 
gamle! De fleste av oss – i hvert fall jeg – har også måttet 
lære seg mer om vår egen evne til kommunikasjon, og 
jeg har innsett at jeg trenger å vite mer om hvordan min 
innstilling til saker og ting er. Det er så fint med samtaler 
og gjensidighet men en forutsetning er at jeg vet hvor jeg 
står og at jeg også har evnen til å holde meg selv tilbake 
for å la det andre mennesket tre fram. Samtidig må jeg 
bli værende meg selv, for en samtale er jo et møte og det 
er ikke interessant å møte et tomt skall uten innhold. Å 
beherske disse motstridende sjeleholdninger samtidig 
eller vekselvis er noe jeg må øve på hele tiden.

Når vi hadde holdt på med FC noen år her på Vårdinge 
stod vi innfor ganske store vanskeligheter. Det var stri-
digheter mellom de som gikk inn for FC og de som var 
mer avventende og skeptiske. Det var også stridigheter 
mellom FC-støtterne fordi skriverne uttrykte forskjel-
lige standpunkt sammen med ulike støttepersoner. For 
meg ble det tydelig at det dels er viktig å bli dyktig rent 
teknisk, men at det å virkelig forstå det som FC-skriv-
erne vil uttrykke er en enda større utfordring. Å forklare 
fenomenet fasilitering er enda en utfordring vi står over-
for. Det forskes en del både i Sverige og internasjonalt 
og resultatene er varierende. Skeptikerne kan støtte seg 
på masse undersøkelser som har blitt gjort etter gjengse 
forskningsmetoder som viser at FC ikke ”fungerer”, det 
vil si at det er støttepersonene som bevisst eller ubevisst 
påvirker skriverne. På den andre siden finns det forsk-
ning som viser at det er FC-skriverne selv som uttrykker 
seg. Det finns også flere og flere personer som til å 
begynne med skrev med full fysisk støtte og som skriver 
uten det. Selv synes jeg det er spennende å finne ut hva 
det egentlig er i meg som kan gi denne støtten og hva det 
er i skriveren som gjør at han trenger støtten. Kanskje 
kan svaret søkes på forskjellige plan, noe kan ”bevises” 
og en del ligger utenfor det som kan veies og måles.
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Tekst: Nina Brun 

Hvordan føle seg hjemme? 
- Når de fleste rundt en snakker og behersker vårt språk, 
norsk. 
- Når det ikke oppstår språkproblemer så landsbyboeren 
kan risikere å bli misforstått som sårende / uforskammet. 
- Når det er fredelige mennesker rundt oss, som enten 
sitter og strikker, synger, spiller et instrument, eller 
prater med landsbyboerne. 
- Når det blir gjort trivelig og pyntet til alle høytider, 
med årsløpets spill av Karl König og andre spill som 
følger årsløpet. 
- Når medarbeidere anstrenger seg litt mer for å lære 
norsk, og i alle fall snakker norsk ved matbordet/målti-
dene, noe av det mest sosiale. 

Sosialterapi går nemlig ut på at beboerne ikke føler seg 
ekskludert og som utlendinger i sitt eget land. Men litt 
oversetting til engelsk går fint an, så også nye medarbei-
dere kan føle seg inkludert i varmen. 

Hvordan føle seg hjemme

Og samtaleemnene ved måltidene bør være hyggelige, og 
ikke ting som medarbeiderne ikke vil skal komme sine 
beboere for øret og av den grunn snakker engelsk. 

Skjenn og uforstand er ikke bra for hjemmetrivselen, 
selv om vi ikke alltid kan være like smørblide. Landsby-
ene er først og fremst basert på mennesker med spesielle 
behov, selv om vi ikke mestrer eller orker like mye som 
de friske. 

Ja, å føle seg hjemme, er at vi i fritiden hygger oss med å 
sysle med noe sammen, i godstolen, i samtalen og at vi 
forteller hverandre ting. Og at vi skaper ting sammen. 
Og at beboerne og medarbeiderne får trøst og oppmun-
tring når de er redde eller triste. 

Å føle seg trygg. Å være sammen. Men også å ha 
muligheten til å trekke seg tilbake og være for oss selv 
iblant, og ha privatliv. 

Da føler i hvert fall jeg meg hjemme.

Mye av FC-tide min bruker jeg nå til å utdanne og 
veilede FC-støttepersoner. Jeg synes det er viktigst nå å 
hjelpe til slik at FC-skriverne får mulighet til å virkelig 
benytte seg av den uttrykksmuligheten de har. Dessverre 
er det mange skrivere som ikke får uttrykke seg daglig, ja 
kanskje ikke får tilgang til en støtteperson som har kom-
petanse til å støtte i frie samtaler i det hele tatt. Andre får 
kanskje en time i uken.

Noe annet som jeg ser som veldig viktig er å arbeide 
med FC-skrivernes selvstendighet. Vi kaller det for å 
utfase støtten, det vil si å gi mindre og mindre støtte 
både fysisk og følelsesmessig. Noen FC-skrivere er veldig 

opptatt av å kunne skrive mer selvstendig og trener 
envist på å beherske hånden sin. Det er faktisk slik at FC 
får større troverdighet når en FC-skriver bare behøver 
en lett støtte på overarmen eller skulderen. Som sagt 
er det tankevekkende når man ser at det er noen som 
klarer det, og det øker troverdigheten også for dem som 
trenger mer støtte. Det finnes også personer som har fått 
tigang til talen sin gjennom FC.

Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått muligheten 
til å arbeide med FC. Gjennom det får jeg møte nye 
verdener, men det viktigste er kanskje at min verden blir 
større.

Tekst: Hanne Kveli 

Et hjem er når man er sammen med kjæresten sin eller 
bor i et kollektiv med flere. 

Man kan spise frokost, middag og kveldsmat sammen. 
Man kan pynte i hjemmet sitt med lys, blomsterpotter, 
duk, gardiner, pyntegjenstander og mer. 

Å spille spill sammen i fellesskap. Man kan også dra på 

tur sammen, for eksempel til Kistefossmuseet, besøke 
Hadelands Glassverk eller dra på husferie sammen. Man 
kan også møblere om i huset til en forandring. 

Man føler seg trygg, man kan prate med en av de som 
bor i huset hvis man har problemer, eller trenger et godt 
råd. 

Fellesskap er at man har det koselig sammen, prate om 
litt av hvert under eller utenom alle måltidene. 
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dar på vokal i infinitiv og på ”r” i presens. Men nei, dette 
finn dei fleste som ikkje har eit skandinavisk morsmål så 
vanskeleg at mange aldrig lærer det.

Og at det heiter ”for ei veke sidan” og ikkje berre ”ei 
veke sidan”. Høyrer dei ikkje kor feil det let? Tydelegvis 
ikkje – 99 % av alle nye landsmenn eg kjenner har denne 
feilen. 

Men sjølv om der er feil som skurrar i språkøyro mine 
(og nokre gonger feil som blir absurd morosame), kan 
eg kommunisera med dei fleste på norsk etter ei tid. Og 
elles så snakkar eg jo bra engelsk og brukbar tysk, slik at 
vi kan kommunisera på dei språka i nødsfall. Men i blant 
kjem det folk som ikkje beherskar noko av desse språka 
heller så godt. Då vert det ofte vanskelegare, og hovud-
spørsmålet er ofte: ”Har vi kommunisert? har han/ ho 
oppfatta det eg prøva å formidla? Har eg forstått kva det 
var han/ho ville?”

Og slike kommunikasjonsproblem går ofte på heilt enkle 
praktiske ting. Endå vanskelegare vert det sjølvsagt om 
ein skal prøve å formidla konsept, idear og kjensler. Tenk 
kor einsamt det må vere å ikkje ha nokon rundt seg som 
forstår kva ein seier når ein prøver å uttrykke det som 
lever i sjela!

Dei fleste av oss som arbeidar innan sosialterapi har 
vel vore i kontakt med menneskje som heilt eller delvis 
manglar verbalt språk. Eg synes sjølv at eg er ganske 
flink til å forstå kva dei prøver å uttrykke. Men så har 
nokre av dei begynt å uttrykke seg med støtta kommu-
nikasjon, og plutseleg opnar det seg ei verd som eg ikkje 
kjende til!

Det hender jo at ein opplever full og heil kommunikas-
jon sjølv om det verbale språket er mangelfullt, eller at 
andre har dei orda du sjølv manglar for å uttrykke det 
du vil seie. Og den motsette opplevinga har vel dei fleste 
også hatt: at ein snakkar med eit menneske som kan for-
stå og utrykke seg godt på same morsmål som ein sjølv, 
og at ein likevel ikkje klarar å forstå kvarandre. 

I pinseforteljinga er apostlane fylde av de heilage ande, 
og alle kan forstå dei. Kanskje verkeleg god kommu-
nikasjon handlar om å finna den heilage anden, både 
i seg sjølv og i andre, å snakka og lytta ut frå den inste 
kjernen. Då er det vi seier, og språket vi seier det på, vårt 
eige, og den vi snakkar med ikkje lenger så framand.

Tekst: Elisabeth Husebø

Bibelen fortel at på den fyrste pinsedagen kunne alle for-
stå det som apostlane sa, same kva morsmål dei hadde. 
For å feira pinsa gjer vi det ofte slik at vi les ein tekst på 
så mange språk som mogeleg. Då får nokre av oss nord-
menn sitje og stotra på eit språk som me har lært litt av 
ein gong, og mange av våre nye landsmenn får for ein 
gongs skuld snakka på det språket dei vaks opp med.

Pinseforteljinga, og ei slik øving, gjev rom for mykje 
ettertanke om språk og kommunikasjon. Kva er det som 
gjer at vi kan forstå kvarandre – og kva er det som gjer at 
vi misforstår kvarandre?

Eg har budd ganske mange år på dei britiske øyane, i 
det engelske språkområdet. Eg hadde hatt mange års 
engelskundervisning før eg kom dit, men likevel var det 
eit drygt arbeid å kome seg så godt inn i språket at det 
ikkje var anstrengande å skulle snakka det heile tida. 
Men etter kvart vart det ein del av meg – eg tenkte på 
engelsk, rekna på engelsk, drøymde på engelsk – eg vart 
heime i språket.

Eg budde også nokre år i Tyskland, men det språket 
kjenner eg meg likevel ikkje heime i – eg tenkjer på 
norsk og omset til tysk, og grammatikken min er ikkje 
mykje å skryta av.

Til Camphill Rotvoll kjem det kvart år medarbeidarar 
og praktikantar frå andre land, og eg har i mange år 
hatt oppgåva å læra dei norsk. Eg synes jo at norsk er 
eit veldig enkelt språk – eg har jo kunna snakka det frå 
eg var bitte lita – men når eg skal undervise det til folk 
med andre morsmål merker eg at det ikkje er så enkelt 
likevel. Alle dei små underfundigheitene i gramma-
tikken til dømes – det er ikkje alltid så lett å svara på 
verken kva som er regelen eller kvifor det er slik. Og dei 
grammatiske kjønna – kvifor er ”menneskje” inkjekjønn 
på norsk, hannkjønn på tysk og hokjønn på svensk? For 
meg er der aldrig tvil om kva for eit kjønn eit ord er på 
norsk – sjølv om eg vaks opp i Bergen, der hokjønnsfor-
ma ikkje vert nytta, veit eg kva for ord som er hokjønn. 
Men eg kjenner folk som har budd i Noreg i mange tiår 
og snakkar norsk nesten heilt perfekt, som enno slit med 
dette, og sjølv har eg gitt opp alt håp om å nokosinne få 
dette riktig på tysk.

Andre ting synes eg er så enkelt at alle utlendingar burde 
klare å lære det i løpet av første veka, slik som at verb en-

Framandspråk og eige språk
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En hyllest til hendene
Her trykker vi tre tekster skrevet av studenter 
i sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen. 
Tekstene er skrevet våren 2013 etter at 

Hendene er menneskets mest naturlige verktøy. I na-
turen er menneskets hender de minst spesifikke av alle. 
En moldvarp har spesifisert sine «hender» på graving, 
en ape på å gripe – ingen er så flink til å grave, ingen så 
flink til å gripe som moldvarp og ape. Men mennesket 
har gjennom utformingen av hendene sine en frihet 
ingen andre har. Menneskets hender kan benytte seg av 
en spade, de kan holde godt rundt en gren og de samme 
hendene kan bruke en tynn liten nål eller spille fiolin. 
Dette spekter fra å grave et hull i hagen og så gå inn, 
vaske hendene og spille fiolin er menneskets mulighets-
spektre gjennom hendene – fra grovmotoriske hand-
linger til finmotorisk perfeksjon. 

Hendene forteller også om mennesket, om personen 
selv. Snakker vi, bruker vi hendene til å forsterke det vi 
sier, gestikulerer og uttrykker oss. 
Oftest ubevisst forteller vi mer med hendene enn det vi 
sier med munnen. For det er sjelsstemningen som hen-
dene uttrykker. Er vi nervøse gnir vi hendene, er vi sinte 
eller anspent er hendene knytet til en neve og er vi glade 
så flyr hendene på lykkebølgen.  

Et håndtrykk mellom to mennesker formidler mer 
enn bare en hilsen. Vi gir den andre et inntrykk av oss. 

Hvordan vi tar i den andres hånd, hvordan trykket er 
og hvor varme eller kalde hendene våre er forteller om 
hvem vi er og hvordan vi har det. 

Spåkoner leser i våre hender både fortid og fremtid, 
regjeringene vil ha fingeravtrykk av alle sine statsborgere 
og skal en avtale mellom to mafiasjefer bekreftes gjøres 
det med håndslag. Menneskets hender er allesteds-
nærværende i alle relasjoner, de står for personligheten, 
for tilstedeværelse av et Jeg. Vi «tar hånd om noe» når vi 
skal gjøre noe, legger «hånden på hjerte» når vi sier 
sannheten og vi gir en «hjelpende hånd» til de som 
trenger det. 

Det første vi oppdager av vår egen kropp er hendene, 
som vi suger på som spedbarn og litt etter begynner å 
se på. Det er noe av det mest fascinerende – å oppleve 
et spedbarn oppdage sine egne hender. Den gleden de 
opplever bare ved å se på hendene, hva de kan gjøre, 
hvordan de kan føres sammen og tas fra hverandre igjen 
– denne beundringen skulle mennesket aldri glemme. 

Jeg hyller hendene! 

Solveigh Leisling

studentene hadde arbeidet med form og form-
uttrykk med Odd Lindbråten. Bildene er fra 
kunsthistorien og er valgt av Odd Lindbråten Red.
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For mange år siden
I mitt første møte med verden

Ble jeg ønsket velkommen av hender
Ikke at jeg kan huske det

Men det fant sted
Jeg bare vet

Om mange år
Når livskreftene forlater meg

Og legemet går i ett med jorden
Vil hender hilse farvel

Ikke at jeg kommer til å minnes det
Men det kommer til å finne sted

Jeg bare vet

I mellomtiden
Formidler hendene

Livet

De tar det inn
Livet
Så jeg kan bli klokere, gladere, 
tristere
De tar det ut
Det indre livet
Ut til verden rundt meg
Så jeg kan virke i skrift og form

Om jeg lukker øynene
Forvandles hendene til noe jeg kan se med
Gjennom berøring

Gjennom lidenskap og arbeid yter de meg sin raushet

Jeg tenker ikke ofte på hva hendene gjør
Jeg bare vet

Siw Agnete Reiss

meg på kne ved sengekanten og treffer blikket til den 
nyfødte for første gang. 

Jeg kjenner at kroppen min stopper før hele ansiktet mitt 
åpner seg av mitt smil. Det føles som jeg letter fra bak-
ken, mens kroppen brenner og gløder. Eller noe i den 
duren. Jeg vet ikke. Blikket vårt holdes i evigheter eller 
lengre, eller noen sekunder. Hvem vet? Jeg stryker lett 
over den lilles hånd igjen. Det føles mer ekte nå. Eller 
gjør det det? Jeg lar den ene fingen min leke med hennes 
hånd. Først forsiktig, så litt mer undersøkende. Jeg lirker 
fingeren min inn under hennes håndflate. Hun griper! 
Jeg holder pusten, jeg smelter; jeg er blitt far. 

Menneskets hender viser ømhet, styrke, svakhet, res-
pekt, redsel, aggresjon, kjærlighet, ydmykhet, stolthet, 
omsorg, hat. Hender er følelser, uttrykker følelser. Våre 
hender viser indre bilder til den fysiske verden. Hender 
er skapende. Hender gir liv til følelser. Berører. Kontak-
tledd mellom følelser. Uten menneskelig berøring dør 
sjelen. Ånden gråter.

Eirik K. Alvegaard

Jeg ser på mitt nyfødte barn. Hun ligger på mors bryst 
og blir løftet opp og ned av hennes rytmiske pust. Den 
går fort. Vi er alle slitne etter flere timers smerte og 
arbeid. Vi skjønner ikke helt hva som er skjedd, eller 
hva som er i ferd med å skje. Barnets øyne lyser opp mot 
mor. De er store og sorte, og varmer opp rommet sam-
men med stearinlyset på nattbordet. Den lille puster lett 
med noen gurglelyder. Puster hun normalt? Er det slik 
det skal være? Ja, det er visst det. 

Mors hender stryker forsiktig over barnets hår. De har 
fremdeles blikket fanget i hverandre. Bare fingertuppene 
berører varsomt. Det eksisterer ingenting utenfor dette 
øyeblikket. Jeg står stille. Vi står stille. Verden står stille. 
Jeg bare ser. Jeg eksisterer. Jeg eksisterer ikke. Jo, jeg ek-
sisterer. Tror jeg. En tåre triller nedover mitt høyre kinn. 

Jeg ser på barnets lille hånd. Den ligger åpen over mors 
bryst. Den knytter seg lett, før den slapper av igjen. Jeg 
ser på min egen hånd. Den skjelver lett. Den vil kjenne 
på den nyfødte. Jeg ser tilbake på den lilles hånd. Så 
liten, men så inderlig perfekt. Mine tanker står stille, 
men min hånd trekkes mot den lille, perfekte hånden. 
Jeg berører den lille lett. Veldig lett. Det går en varme 
og et lys gjennom meg. Kroppen går raskere. Alt går 
raskere. Jeg lukker øynene og prøver å roe ned pust og 
hjerteslag. Puster dypt flere ganger. Det hjelper litt. Tror 
jeg. 

I det jeg åpner øynene igjen ser mor på meg. Hun smiler 
og tårene triller nedover hennes kinn. Jeg kysser henne 
ømt på pannen og stryker hennes hår. Jeg lener meg over 
henne igjen og kysser forsiktig bort den ene tåren fra 
hennes kinn. Vi smiler til hverandre. Trenger ikke si noe, 
bare smile og smelte inn i hverandres følelser. Jeg setter 
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Tekst: John Baum, Oversatt fra engelsk av 
Hans Jacob Brinchmann.

En dag for over 40 år siden ba Bera Baalsrud oss to unge 
menn ved Hestafivel om å løpe over plenen med Jon 
mellom oss. Med Bera som entusiastisk tilskuer, løp vi 
mange ganger frem og tilbake over plenen. Jon var lang 
og tynn, og han kunne ikke stå ved egen hjelp, og enda 
mindre gå. Da foreldrene kom for å hente ham, strålte 
Bera begeistret og fortalte dem at Jon hadde løpt over 
plenen mange ganger den morgenen. Vi sto der og 
smilte, vel vitende om hvordan han hadde “løpt“.

Bera trodde på de mulighetene som bodde i ethvert 
barn: «Man overser lett de mennesker som ikke er i 

Bera Baalsrud og Hestafivel 
helsepedagogiske skole

Bilde over: Hestafivel gruppebilde, våren 1973. 
Bak: Arne Gulbrandsen (sjåfør), Monica, Gro, Merete 
(praktikant), Eli Ingeborg (tidligere lærer, besøk), 
Elisabeth, Agot (praktikant), Frøydis (praktikant), Bera 
Baalsrud. Andre rad: Marit, Hilde, Gerd Eva, Iselin, 
Kjetil, Magne, Jon-Halle, Inger-Marie, Inger Louise 
(praktikant). Foran: John og datteren Joan (etter 
barneparken), Jørgen, Ronny, Charlotte, Tove Merete. 
(Eirik var ikke til stede da bildet ble tatt). 

stand til å oppnå boklig lærdom, men som har rett til sin 
plass i samfunnet i egenskap av at de er – mennesker rett 
og slett. Jeg tror at hele vår skole og tankegang er blitt for 
intellektuell, og jeg tror at vi skylder de såkalte etter-
blevne barn og voksne å finne den vei hvor vi kan trekke 
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dem med oss – og lære dem deres egen verdi.» 

Å «trekke dem med» klarte Bera til fulle. Hun tok barna 
hun arbeidet med overalt hvor det var naturlig for en 
kulturelt interessert person å gå, på konserter, i teater, til 
sjøen og til fjells. For det er i møtet med verden vi lærer 
å kjenne vår egen verdi. 

Bera ble født i Christiania 14. november 1911 som det 
første barnet til Christine og Andreas Baalsrud. Faren 
ble Norges veidirektør i 1919. Bera beundret sin far for 
at han mente at alle deler av Norge skulle ha gode veier, 
og ikke først og fremst de tettest befolkete områdene av 
landet. På tilsvarende måte var hun selv en pioner og 
trodde på at alle barn skulle ha en utdannelse, også de 
som på den tiden var ansett som ikke i stand til å lære 
noe.

Bera selv hadde god utdannelse. Hun hadde sykepleier- 
og barnevernsutdannelse og hun fortsatte å studere hele 
livet. Etter krigen begynte Bera å arbeide med barn i sin 
leilighet i Kronprinsens gate. På den tiden begynte barn 
som hadde lærevansker på skolen først i 8-9 års alderen. 
Bera mente at det var altfor sent: «Jeg så barna fra ca. 
2½-3 års alder. Ofte hadde barna gått alene hjemme, 
uten å få sprog eller leke med andre barn. Gjennom en 
tilrettelagt undervisning så vi ganske fort forandring på 
barna. De ble lysere, åpnere og begynte å kommunisere 
med omgivelsene til stor glede for foreldrene.»

Da Karl König, grunn-
leggeren av Camphill, 
besøkte Norge i begyn-
nelsen av 1950-årene, 
spurte Bera ham 
om han kunne møte 
noen av de barna hun 
hjalp. Hun ville alltid 
lære mer. Karl König 
hadde vært i Bergen 
28. august 1954 til den 
offisielle åpningen av 
Helgeseter. Der talte 
han om ‘Helgeseter-
barnet’ der huset var 
et hylster som det ån-
delige vesen kunne tre 
inn i. Fra Bergen reiste 
König til Oslo. Fredag 
3. september 1954 
noterte König i sin 
dagbok: «Om kvelden 
var det et møte med 
noen leger og terapeu-
ter hos Bera Baalsrud. 
Der ble det besluttet å 
starte en helsepedago-

gisk dagskole for barn med spesielle behov. Dr. Munch 
har personlig lovet sin hjelp og støtte. Dette kan bli nok 
et skritt fremover.» Dagen etter tok Karl König båten fra 
Oslo til Newcastle, etter at han hadde besøkt Nasjonal-
galleriet og blitt meget imponert av Halfdan Egedius’ 
malerier. Fra Newcastle dro han til Botton Hall som han 
besøkte for første gang. Den ble den første Camphill-
landsbyen for voksne ved psykisk utviklingshemming, 
Botton Village.

Det tok 2½ år å realisere ideen om å starte en helsepeda-
gogisk skole i Oslo, og den fikk kanskje en annen form 
enn den man først hadde sett for seg. Flere år senere 
skrev Bera Baalsrud om hvordan ideen ble realisert: 
«Det var Arnika Frieles forslag at vi skulle spørre 
foreldrene til handicappede barn som jeg hadde hatt til 
privat undervisning i årene tidligere, om de var interes-
sert i at vi laget en skole for barna deres. Forslaget ble 
tatt imot med stor interesse.» Arnika Friele vokste opp i 
Bergen under navnet Else Ellerhusen Wiese. Hun var 22 
år da hun giftet seg med kjøpmannen Einar Beyer Friele, 
en venn av Nordahl Grieg. Deres eldste datter var født 
blind. Ekteskapet holdt ikke. Det kan meget vel ha vært 
mens hun søkte etter hjelp til datteren, at Arnika Friele 
(som hun kalte seg senere) fikk kjennskap til Steiner-
pedagogikken. Datteren hennes gikk på Rudolf Steiner-
skolen i Basel i sine siste skoleår.

Hestafivel, huset.
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Når man ser 40 år tilbake, er det to viktige faktorer ved 
livet på Hestafivel som erindres: Sammenkomstene der 
hele skolen deltok og den individuelle, daglige terapiti-
men for hvert enkelt barn. Disse to faktorene gjenspeilte 
Beras begavelse. Ved sammenkomstene var Bera i sitt 
rette element. Hun elsket å undervise voksne så vel som 
barn. Hun fikk de voksne interessert i å følge årsrytmen, 
i kulturelle emner, og vekket deres interesse for alt som 
var rundt dem. De daglige terapitimene gjenspeilte også 
Beras mange års individuelle undervisning av barn. 

Når man ser tilbake på de nesten 20 årene som Hes-
tafivel helsepedagogiske skole eksisterte, kan det se ut 
som at Arnika Friele bar skoleimpulsen gjennom de 
første årene, mens Bera bar den terapeutiske impulsen 
så lenge skolen eksisterte. I 1972 var ikke skoleelementet 
lenger så sterkt til stede. Da vi dannet en skolegruppe 
og begynte med skoletimer, ble Bera usikker. Hun var 
bekymret for at hvis myndighetene fikk høre at noen av 
barna klarte seg på skolen, så ville de kunne bli plassert 
andre steder.

Hestafivel eksisterte i kraft av Bera Baalsrud. Skolen 
sprang ut fra hennes arbeid med barn og sluttet da Oslo 
kommune startet flere daghjem hvor de trengte elever, 
og ikke lenger ønsket å gi sin støtte til Hestafivel. Da 
det i 1976 ikke lenger var mulig for skolen rent fysisk å 
fortsette, tok Bera ned skoleskiltet og bar det hjem. Utad 
eksisterte ikke skolen lenger, i sitt indre beskyttet hun 
ideen om at alle barn skulle få utdannelse, et ideal hun 
hadde viet sitt liv til.

I 1984, åtte år etter at Hestafivel stengte dørene, startet 
den Helsepedagogiske Rudolf Steinerskolen i Oslo, nå 
Ljabruskolen. Den startet på et helt særskilt initiativ. 
Så vidt jeg vet besøkte Bera aldri den nye skolen. Hun 
hadde gått videre og hadde som alltid fulgt sine åndelige 
interesser. 

Når jeg ser tilbake på den sommermorgenen i 1973, for 
40 år siden, kan jeg sanse langt bedre enn jeg gjorde som 
ung mann hva Bera mente da hun sa at Jon hadde løpt. 
For Bera hadde sett langt mer enn det vi hadde gjort 
den sommerdagen. Vi hadde følt at Jon ble dradd over 
plenen. Bera hadde sett at han opplevde hva det vil si å 
stå oppreist og bevege seg over jorden, noe han ikke ville 
ha klart hvis han hadde vært overlatt til seg selv. 

Referanser:
Bera Baalsrud i “Studentene fra 1931“, red. Tryggve Juul 
Møller, Oslo 1936. Utgitt av Bokkomiteen for studentene 
fra 1931.
Hestafivel Helsepedagogiske skole. Bera Baalsrud, skre-
vet for Terje Christensen i februar 1993.
Karl Königs dagbok 1954. Karl König Archive.
Stamtavle over slekten Friele 1934/1972. A. M. Wiesen-
er/Ole Friele.

Bera Baalsrud og barna i båt høsten 1972.
Bildet ble tatt da hele skolen var en uke på leirskolen 
på Haraldvangen.

I en brosjyre fra de første årene står det at Hestafivel 
ble opprettet 1. april 1957. Bera skrev om Hestafivel, 
som startet i en liten tømmerstue ved ‘andedammen’ på 
Smestad: «Vi hadde bare ganske enkelt startet skoleun-
dervisningen, men så kom det brev fra overlege Ole B. 
Munch på Emma Hjort om å komme til samtale. Vi fikk 
meget sterke innsigelser fordi vi hadde begynt skole uten 
å melde fra og søke tillatelse. Imidlertid fikk vi fortsette. . 
.» Hestafivel fikk statsstøtte 1. oktober 1957.

Tidlig i 1960-årene begynte Phyllis Jacobsen ved Hes-
tafivel. To av elevene, Halfrid og Stig, bodde etter hvert 
hjemme hos hennes familie. Da Vidaråsen Landsby 
startet i 1966 og Phyllis og Ivan Jacobsen flyttet til 
Andebu, var Halfrid en de første landsbyboerne. Det 
var på Hestafivel at mange av de bivokslys ble støpt som 
ble solgt av russen for å samle penger til det første nye 
huset på Vidaråsen. Spørsmålet om hva som ville skje 
med barna ved Hestafivel når de vokste opp, var en av 
trådene som førte til starten av Vidaråsen. I 1967 kjøpte 
Bera ”Knausen”, et nabohus til Vidaråsen, for at barna 
fra Hestafivel kunne komme ut på landet. Hun beholdt 
Knausen til 1972. Senere kom også flere landsbyboere 
fra Hestafivel til Camphill-landsbyene – jeg minnes 
Elisabeth, Solfrid, Sigurd, Iselin og David. 
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glimt fra verden

Bilde over: Dr. Ibrahim Abouleish beundrer Osebergskipet 
i Vikingskipshuset. Da han var ung rodde han på Nilen. 

Tekst og foto: Sissel Jenseth

Dr Ibrahim Abouleish (76), grunnleggeren av SEKEM, 
besøkte i Norge i forbindelse med at han var hovedtaler 
ved prisutdelingen ”Business for Peace 2013” i Oslo 
Rådhus 14. mai. Abouleish fikk selv prisen i fjor, men 
var da forhindret fra å komme.

Temaet for talen til Ibrahim Abouleish var: To make 
business in fragile environments. Her tok han opp 
nødvendigheten av en ny måte å tenke, og han foreslo 
en økologisk skattereform. Han henviste også til Arne 
Næss, som har vært en viktig inspirasjonskilde for ar-

Ibrahim Abouleish 
– en moderne viking

beidet på SEKEM. Hele arrangementet ble tatt opp som 
livestream, og man kan gå inn og se Abouleish sin tale 
her: http://new.livestream.com/vizart/bfpa. 
  
Helipolis University
Ibrahim Abouleish besøkte også Antroposofisk Selskap 
i forbindelse med Norgesbesøket. Her fortalte han om 
Heliopolis University som startet opp høsten 2012 med 
tre fakultet; Faculty of Business and Economics for 
Sustainable Development, Faculty of Engineering og 
Faculty of Pharmacy. Universitetet hadde 150 studenter 
det første året, og de fleste kommer fra Egypt og landene 
omkring. Studiespråket er engelsk, og faget farmasi viste 
seg å være mest populært. Alle studentene har også 
timer i kunst og eurytmi. Mange vegret seg mot dette til 
å begynne med, men nå er alle aktive og positive, fortalte 
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Abouleish. Den kunstneriske aktiviteten er viktig for å 
utvikle selvstendighet hos studentene og styrke bevisst-
hetssjelens utvikling. 

Heliopolis University er den første non-profit universitet 
i Midtøsten med  bærekraftig utvikling som et over-
ordnet prinsipp. De søker aktivt å få til utvekslingspro-
gram med andre universitet og høyskoler. I Oslo hadde 
Abouleish samtaler med lærere fra Universitetet for 
miljø- og biovitenskap på Ås og med rektor ved 
Universitetet i Oslo. Etter Oslo reiste han direkte til 
Colombia i Sør-Amerika for å ha møter med direktøren 
ved INALDE Business School.

Forholder seg nøytral
Angående situasjonen i Egypt, påpekte Abouleish at 
landet står midt oppi omveltinger og store forandringer. 
Samtidig har mange visjoner og ideer for landets frem-
tid, og det foregår mye spirituell aktivitet. Problemet var 
at Det muslimske brorskapet, som ble valgt til regjering, 
var helt uten erfaring. De kom fra fengsel, mens den 
gamle regjeringen måtte gå i fengsel. Abouleish tror at 
Egypt kan utvikle seg i positiv retning. Som organisa-
sjon holder SEKEM seg unna politikk og religion, de tar 
ikke stilling. Siden mennesker i hele Egypt aksepterer 
og respekterer SEKEMs navn, har de god avsetning 
for sine produkter. Det har også vært mer aktivitet det 
siste året når det gjelder foredrag, kunstnerisk aktivitet, 
arrangementer og konferanser. SEKEM føler seg også 
veldig støttet av mennesker over hele verden – som vil 
det samme som dem. 

Arne Næss 
Ibrahim Abouleish nevnte sin interesse i Arne Næss’ 
dypøkologi som har vært en stor inspirasjonskilde for 
arbeidet i SEKEM. Han fikk 
aldri truffet Arne Næss i live, 
men har lest mye av ham. 
Dypøkologien innebærer at 
alle levende vesener inngår i 
et hele – i et nettverk. Ingent-
ing kan ekskluderes. Det 
innebærer at det trefoldige 
– tanke, følelse og vilje, må 
bli firfoldig – kjærligheten 
som omfatter alt levende på 
jorden. Han pekte også på 
hvordan Arne Næss beholdt 
sin barnlige glede hele livet. 

Til oss i Norge ga Abouleish 
et klart råd: Se dere selv som 
verdensborgere – ikke som 
nordmenn. Når vi føler oss 
”hjemme” – sovner vi. Det 
gjelder å holde seg våken. Vi 
er Egypts allierte. Gjennom 

våre tanker kan vi stå i forbindelse med hverandre. Han 
mente at bevissthetssjelen er veldig utviklet her i Nor-
den, men at vi kanskje ikke er klar over det selv. 

Når det gjelder forholdet mellom antroposofi, kristen-
dommen og islam, ser han på antroposofi som en me-
tode til å lyse opp enhver mørk krok, ja, alle regioner og 
religioner. Fanatisme kan i utgangspunktet ikke finnes 
innenfor antroposofien fordi antroposofi i sitt vesen 
tolererer variasjoner av ideer. 

Vikingskipmuseet
Dagen etter prisutdelingen ble det tid til en tur til Byg-
døy for å se vikingskipene. Imens Abouleish står og iakt-
tar Osebergskipet i Vikingskipmuseet, sier han plutselig: 
– Jeg må ha vært viking i et tidligere liv! Han følte seg 
forbundet med skipet. Roing er hans kjæreste hobby, og 
han var en aktiv roer da han studerte og arbeidet i Gras i 
Østerrike. Dette gjentok han på kvelden hvor han for et 
fullsatt sal på Zen House snakket om Hvordan gjøre det 
umulige mulig? 

Rapport for bærekraftig utvikling
SEKEMs Report on Sustainable Development 2012 
utkom nå i høst. Rapporten gir oversikt om aktiviteter 
og prosjekter som har foregått på SEKEM og i dets dat-
terselskaper det siste året med fokus på selve prosessen 
og om den er bærekraftig. Rapporten kan lastes ned her: 
http://www.sekem.com/rsd2012.pdf 
Les mer om SEKEM på www.sekem.com. Har kan du 
også melde deg på for å motta det månedlige SEKEM 
Insight Newsletter på tysk eller engelsk.

“Hvordan gjøre det umulige mulig?” Ragnhild Nilsen 
intervjuet Ibrahim Abouleish på Zen House i Oslo.
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Oversettelse: Sigrun Balavoine. 
Foto: Jan Bang og Borgny 
Berglund.

I siste utgave avsluttet overset-
telsen med et sitat fra Rudolf 
Steiner som henviste til Grimms 
eventyr om de seks svaner. Red. 

Denne henvisningen hjelper til å fatte 
eventyrets annen fortelling. For søsteren til de seks 
svanene fikk oppdraget at hun gjennom seks år skulle 
være stum, altså at hun skulle holde et taushetsår for 
hver av brødrene. Samtidig måtte hun sy seks skjorter ” 
av stjerneblomster ”. Den unge piken fattet den beslut-
ningen at hun skulle bestå denne oppgaven. Hun gikk 
inn i skogen, satte seg i et høyt tre og begynte med arbei-
det. Da kom en annen konge med sine jegere inn i sko-
gen. De fant piken, og selv om hun verget seg, ble hun 
hentet ned fra treet; kongen tok henne opp på hesten 
sin og gjorde henne til sin hustru. Men piken holdt på 
sin taushet, tross at kongens slemme mor stadig baktalte 
henne, klaget og røvet fra henne hennes nyfødte barn. 
Hun forble sine svaner tro. Endelig, som hun alt sto på 
bålet for å bli brent, var de seks årene omme. De seks 
svanene kom flygende, de seks skjortene ble kastet til 
dem, og de seks brødrene ble igjen forenet med søsteren. 
Svanenes skjebne er dermed oppfylt.

Taushetsbudet gjelder også i Lohengrin-sagnet. Den for-
teller om sønnen til Parsifal, som kom til landet Brabant, 
ført av en svane, for der å stifte fred. Han er en som har 
bud om taushet, selv om det hos ham kun besto i å tie 
om sitt eget navn. 

Eventyret om de seks svanene forteller altså om to histo-
rier: Den ene handler om fortrollingen og den andre om 
forløsningen av de seks brødrene. Fortrollingen skjedde 
gjennom den første kongens hustru; forløsningen gjen-
nom den andre kongens gemalinne. Men hun er datter 
av den første og derfor søster til de seks svanene. Den 
første delen av eventyret er historien om de førkristelige 
menneskene; i dette blir sagaen om Apollo fremstilt til-
dekket. Den andre delen rekker inn i den kristne tid og 
beretter i eventyrsform, Lohengrinfortellingen. I begge 
historiene spiller svanene på en hemmelig måte inn.

Nå fins det en henvisning fra Rudolf Steiner, der han 
forklarer den sanne bakgrunnen for den middelalder-
ske Svaneridderordenen. Der blir det fremstilt hvordan 
grensen mellom levende og avdøde ennå ikke var så 
ugjennomtrengelig i de første årene av den kristne 

tidsregning som den senere ble: ”De døde ble hos de lev-
ende, og spesielt fremstående høyaktete personligheter. 
Disse gjennomførte sikkert sitt novisitat for å bli hellige, 
den første tiden etter sin død, altså i den første tid etter 
at de var født i den åndelige verden. Og ”…et antall av 
disse menneskene som var levende døde, de ble, når de 
var spesielt utvalgt, bestilt for å vokte den hellige Gral …
ja, vokterne av Gralen var ingen virkelige mennesker.” 
Og så blir det videre forklart at mennesker her på jorden 
ble til bærere, til representanter for disse voktere, og at 
slike bærere var forenet i de forskjellige Svaneordener. 
”De har viet seg til Svaneordenen, som ville at Gralsrid-
derne kunne virke gjennom dem, her i den fysiske ver-
den. Og man kalte et slikt menneske en Svane, gjennom 
hvem en slik Gralsridder virket her i den fysiske verden.” 
Fra Rudolf Steiner: Das Geheimnis der Trinität. Vier 
Vorträge vom 23. Bis 30. Juli 1922. 

Slik fremstilles bildet av svanen i sammenheng med det 
virket som utvalgte døde gjør. I Svanen har en ”som er 
gått bort”, en ”som har dødd” tatt bolig. Hans vesen viser 
til en som har gått bort, at det mennesket er forsvun-
net fra jorden. Sjelen føler at den er en gås eller en and 
i jordelivet, men at det svaneaktige er forsvunnet. At 
det å søke og å forløse ble deres oppdrag. Den, sjelen, 
identifiserer seg med søsteren til de seks svanene og 
kan finne kraft ved deres eksempel, til å utholde jordens 
pine og nød, inntil de tapte svanebrødre viste seg for 
henne. Slik kom Lohengrin ved Elsa von Brabant inn og 
tjente i hæren til keiser Henrik den første, i kampen mot 
Ungarn. Siden det har mange Svaneriddere vist seg å 
være helsebot i tider med nød og trengsel. Da kan sjelen 
sy videre på ”stjerneblomst-skjortene”, for ved slutten av 
prøvetiden å ha olje på lampene sine beredt til det him-
melske bryllup.

I den førkristne tiden ble sjelekrefter som engang var 
for hånden, fortrollet. De ble til de seks svanene, som 
først i tredje grad i den gamle innvielsen igjen kunne bli 
forløst. Men i den kristne tid lykkes det menneskene, 
også uten indre skolering, å gjøre seg til bærere av høye 
avdøde, og derigjennom ble de sendebud, riddere av 
Svaneordenen.

I det middelalderske Lohengrineposet fins det et sted 
som meget tydelig forteller om denne kristelige kraft 
som svanen har. Da han fører sin herre over havet i båt, 
ber han ham om mat; dukker svanen hodet sitt i bølgene

På slik en måte, som mente han fisk,
Se, der ble en liten hostie
Båret fra floden hen til hans munn,

Fra svaner og storkers sjelebilde

Sigrun Balavoine

broder dyr
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Det som ibisen var for egypterne, ble storken for folk i 
nord. Den var klok nok til å vise dem de ufødte sjelers 
ankomst, de sjeler som var klare for å inkarnere på 
jorden. På tross av at den bar hvite klær som svanen, 
bød den frem for sjelen et ganske annerledes bilde. Ikke 
hjerte-, men vishetskrefter var spesielt for den. Ikke evig 
ung som svanen, men gammel og klok som en jordmor. 
Slik syntes den for sjelene.

Svanen er forbundet med de avdøde, storken med de 
ufødte, de ennå-ikke-ankomne. Ibis og Thot var i slekt 
med månen; svanen med solens rike. Slik kom også 
Apollos svaner fra solriket til hyperborea i Norden.

Men storkene dro hvert år fra den sydlige måneregion 
i de lemuriske soner, opp til Europas nordområder. 
Hvithet og ydmykhet holdt dette fugletrekk i balanse. 
Sjelene til de avdøde som var steget av i solens rike, var i 
landet som var gjennomtrengt av svanenes ånd. De sjeler 
som kom tilbake fra månesfæren til jorden ble i slekt 
med storkene.

Offerkraften til svanene lot dem bejae jorden; den ble en 
rede-flykter. Men storkenes klokskap holdt dem tilbake 

Den så ridderen likevel tørr og ren
Svanen med sitt nebb viser for helten 
Han tok den hen med gledelig hast
Og åt den halve og ga til svanen den andre del 
Aldri ble en fyrste eller fugl slik bespist.

Og etter denne bespisning begynte svanen å synge; nå er 
det å erkjenne ved Lohengrin: ”Dette er for sant en engel 
ren, som her på disse bølger ved meg svømmer”.

Et annet bilde åpner storken for oss. Hans ærede bror, 
ibisen, var hellig for egypterne. De aktet ham så høyt, at 
de balsamerte døde ibiser og la dem i spesielle graver. 
Det å drepe en ibis, selv om det var uforskyldt, medførte 
dødsstraff. Gjerningsmannen ble steinet eller lynsjet. 

Den dobbelt så store Thot, han som grekerne kalte 
Hermes Trismegistos, ble ofte avbildet med hodet til en 
ibis. Også hans hieroglyf var en skjematisert ibis. På ho-
det bar denne Thot-ibis månesigden, og inni den svevet 
solskiven. Thot var stifteren av den egyptiske kultur. Han 
var guden for ord og skrift og er ofte fremstilt med en 
griffel i hånden.
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Siden den første utgaven av Landsbyliv, i våren 2004, har 
vi hatt en fast spalte med korte utdrag fra ”Broder Dyr” 
av Karl König. Disse er oversatt av Sigrun Balavoine, og 
det er vanskelig å takke henne nok for denne innsatsen. 
Hun er den mest trofaste av alle våre medarbeidere, med 
en uavbrutt fartstid på nesten ti år. En stor takk for en 
fabelaktig innsats, Sigrun, fra hele redaksjonen og alle 
våre lesere! 

”Broder Dyr” er det siste verket som Karl König skrev 
før han døde i 1966. I år har Karl König-arkivet gitt ut 

boken på nytt med en ny oversettelse på engelsk. De har 
både revidert originalen, lagt til deler som ble utelatt i 
tidligere utgaver, rettet på noen fakta etter ny forskning, 
og illustrert boken med nye bilder av Graham Calder-
wood. 

“Animals. An Imaginative Zoology”, 
Karl König, 256 sider, 
ISBN: 9780863159664, pris: £14,99. 
Boken kan bestilles ved å sende en e-post til: 
usbooks@karl-koenig-archive.net

fra en for sterk binding til det å være på jorden. Storken 
ble rede-sitter. 

Slik fremstiller begge fugleartene seg for sjelene i sin mot-
setning og samtidig samarbeid. De er som overlevende 
erindringsbilder fra en tidligere menneskehets-epoke. 
Engang var de forenet med menneskesjelene. De bar også 
lengselen til jorden i seg.

Jordsubstansen ble hard og ugjennomtrengelig, og bare få 
menneskesjeler kunne gripe og gestalte kropper. Så kom 
fuglene, og harde horn skjøt ut av deres eteriske vinger, 
omformet dem til jordiske organer og ga dem muligheten 
til å kretse om planetene. De forble likevel 

Broder Dyr-spalten avsluttes i denne utgaven

forenet med solen og derigjennom menneskenes 
sjelerom.

Mangeartet formet fra da av deres skjebne seg. Bærere 
ble de av forskjellige oppgaver. Mange fortapte seg; andre 
ble sangere og pipere; mange slo seg sammen med men-
neskene, slike som høner og duer. Men storker og svaner 
ble forbundet med den høyere del av menneskesjelene. 
De spår dem om deres skjebne; å bli født og å dø; å bli 
vise, men å bære ydmykhet i hjertet, om engang – kan-
skje – også bli en Svaneridder. Da vil storken bli forløst. 
 
Broder Dyr av Karl König (side 131 – 135).



53

LandsByLiv nr 35 • HØSTEN 2013

Tekst: Frode Barkved.

Steiner gjør oppmerksom på at man på den meditative 
øvelsesveien vil komme til å utvikle nye iakttakelsesor-
ganer. Fra blant annet vedisk litteratur er disse organene 
kjent som Chakras, Steiner bruker blant annet beteg-
nelsen lotusblomster. Han understreker at det er snakk 
om oversanselige organer og kraftsentre og at begrepet 
kun er allegorisk ment. Det er altså snakk om «sjelelige 
sanser» som våkner som et resultat av åndsskoleringen. 

Begrepet «Den åttefoldige veien» kommer fra den 
buddhistiske tradisjonen. Lotusblomstene blir, skjønt de 
selv ikke er kroppslige, lokalisert til ulike steder i krop-
pen, og de har ulikt antall «blader». Steiner skriver at en 
del av disse sjelelige kraftsentre er utviklet på et tidligere 
trinn av den menneskelige utvikling, «i en fjern urtid», 
mens en annen del er opp til oss selv å utvikle. Når 
denne annen del blir tilført indre aktivitet som resultat 
av skoleringen, begynner «lotusblomstene å lysne; senere 
begynner de å dreie seg.» (Begrepene ´å lysne´ og ´dreie 
seg´ er også her allegorisk ment, for dette foregår ikke i 
et fysisk men i et sjelelig felt). 

De sjelelige kraftsentre, lotusblomstene, oppstår og 
utvikles helt ut fra det enkelte menneskes meditative 
sjeleaktivitet. Man kan si at det gjennom den enkeltes 
meditative arbeid oppstår sjelelige former og strøm-
ninger som blir til sjelelige iakttakelsesorgan.

Det må tilføyes at utviklingen av lotusblomstene ikke 
foregår enkeltvis. Det er snakk om en innbyrdes dyna-
mikk av gjensidig påvirkning. Her kan man sammen-
ligne det med den fysiske organismen eller med naturen: 
skjer noe et sted, vil det påvirke andre sammenhenger. 

I åndsvitenskapelig tradisjon, som går tusenvis av år 
tilbake i tid, finnes det syv slike kraftsentre, som hver 
enkelt er lokalisert på ulike steder i kroppen. Og igjen: 
skjønt de er lokalisert i kroppen, er de selv ikke av 
kroppslig beskaffenhet, men kraftsentre med spesifikke 
kvaliteter og iakttakelsesmuligheter som står i et innbyr-
des forhold til hverandre. Når vi i dagligtalen bruker ord 
som «magefølelse», «hjertelighet», kan det ha å gjøre 
nettopp med disse sjeleorganene.

Den åttefoldige veien er knyttet til den såkalte seksten-
bladete Lotusblomsten som er lokalisert i det organ der 
tanken kommer til uttrykk gjennom språket, nemlig 
strupeområdet. Utviklingen av dette sjeleorganet kan, 
ifølge Steiner, føre til at man kan iaktta et menneskes 
tankeformer og til å skue dypere inn i naturfenomenene, 
og lovene for disse. Steiner karakteriserer denne sublime 

Den åttefoldige veien
iakttakelsen som at tanker og natur åpner seg og viser 
«former fylt av liv». Når det gjelder tankeformer kan 
man for eksempel iaktta dem som pilaktige, taggede, 
(hevnfylt tanke) eller som «en blomst som åpner seg, 
(velvillig tanke) Noen tanker kan ha en viss symmetrisk 
form, andre har et mer «uklart omriss». 

Det er verdt å understreke Steiners råd om at man på 
den ene siden trenger disse øvelsene for at åndsskole-
ringen skal forløpe balansert og sunt. På den andre siden 
kan man godt gjøre disse øvelsene uten for øvrig å føre 
et meditativt liv. De vil alltid kunne virke styrkende og 
moralsk utviklende på ethvert menneske. 

Lotusblomstene er altså finere iakttakelsesorganer, som, 
dersom de utvikles, kan gjøre oss kapable til å iaktta 
verden og menneskene på en inderligere måte. Gjennom 
øvelsene skal, skriver Steiner «mennesket ofre oppmerk-
somhet og omsorg på visse sjelelige funksjoner som det 
vanligvis utfører likegyldig og uoppmerksomt.» 
Øvelsene har et besinnende, meditativt innslag, men de 
kan egentlig bare øves i sammenheng med livet selv.

Det finnes altså åtte funksjoner som preger vår livsførsel. 
De kommer fra to av Steiners meditasjonsbøker; den ene 
er allerede nevnt; «Hvordan når man til erkjennelse om 
høyere verdener?», den andre boken heter «Anvisninger 
for en esoterisk skolering» (Rudolf Steiner: «Anweis-
ungen für eine esoterische Schulung», Rudolf Steiner 
Verlag 1979). I den førstnevnte presenteres øvelsene uten 
å settes inn i en bestemt tidsmessig kontekst, i sistnevnte 
bok knyttes den enkelte øvelse til en ukedag.

Den åttefoldige vei 
- verksted i antroposofi og meditasjon 
Elizabeth Wirsching og Frode Barkved har verksted i 
antroposofi og meditasjon i løpet av høsten. Øvelser, 
samtaler og utveksling av erfaringer. Det kreves ingen 
spesielle forkunnskaper, bare interesse for saken selv. 
Sjelelige kraftsentre, lotusblomstene, oppstår og utvikles 
helt ut fra det enkelte menneskets meditative sjeleak-
tivitet. Hvert menneske bærer grunnlaget i seg til å 
utvikle disse organer, som er forbundet med åtte sjelelige 
kvaliteter. 

Verksted onsdager: 
13. nov, 20. nov, 27. nov, 4. des og 11. des 2013
Kl 19.-21. Berle, Professor Dahls gate 30 
Eurytmihøyskolens fagrom i 3 etasje
Kursavgift 650 / 400 (studenter/pensjonister)
Påmelding til kurset: Elizabeth Wirsching
e-post: elizabethwirsching@gmail.com 
mobil: 47 62 37 44

skoleringsveien
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Tekst: Vilnis Neimanis 

I begynnelse av det 19. århundre, levde det i Tyskland et 
ungt menneske som fikk navnet ”Europas barn”. Interes-
sen for dette mennesket har vært så stor at i tidens løp 
har det blitt skrever mer en 3 000 bøker og ca 14 000 
forskjellige artikler om ham. Og det sentrale som man 
prøver å ta for seg i det store skriveriet er å besvare et en-
este spørsmål – hvem var dette vesenet, hvem er Kaspar 
Hauser? 

I Camphillfellesskapet Rozkalni i Latvia henger det et 
bilde av Kaspar Hauser på veggen i det gamle Rozkalni-
huset. Og jeg ble gang på gang spurt: Hvem er det? Jeg 
viste ikke så mye, men hadde etterhvert utviklet et svar 
som var tilfredsstillende for de fleste, nemlig: dette er 
det første helsepedagogiske barn. Heldigvis var ikke alle 
fornøyd med svaret, så jeg måtte finne ut mer, måtte 
begynne å lese noe av det som er skrevet, tenkt, fortalt 
om Kaspar Hauser. Og jo mer jeg leste, jo større vokste 
spørsmålet – hvem var Kaspar Hauser? Hvorfor fikk han 
navnet ”Europas barn”, hvorfor kunne Rudolf Steiner 
si om ham, at hvis Kaspar Hauser hadde ikke levd og 
dødd på den måten som han gjorde, hadde forbindel-
sen mellom den materielle og den åndelige verden blitt 
helt brutt? Nå når jeg skriver dette spør jeg meg: har jeg 
funnet noen svar på alle disse spørsmål, så må jeg svare: 
ja, men samtidig må det tilføyes at det også har blitt flere 
nye spørsmål. 

Fortellingen om Kaspar begynner ikke som alle vanlige 
fortellinger om et menneske, nemlig med fødselen. Nei, 
hans fortelling begynner 26.mai 1828, Pinsemandag, i 
Nürnberg. En hjelpeløs yngling, et ca. 16 år gammelt 
”barn”, står på et gatehjørne, med et brev i hånden. 
Nesten ikke i stand til å gå, ikke i stand til å tale, ikke 
i stand til å forstå. Gråtende, nyfødt til denne men-
neskenes verden, som ikke hadde sett noe lignende før. 
Men på tross av alt han ikke kunne, ble det fortalt av 
mange som møtte Kaspar Hauser at det var som om man 
hadde møtt et menneske fra før syndefallet, et paradisisk 
vesen. Han utstrålte en slik uskyld, hjerterenhet, åpenhet 
og lydighet at man følte seg selv som et bedre menneske 
i hans nærvær. Og det var sikker det som gjøre at han fra 
en ubevisst dyp visdom fikk navnet Europas barn. 

Ved sitt inntog i menneskenes verden hadde han også et 
brev i hånden. Et brev som var skrever av de som hadde 
hold ham i et fengsel uten lys, uten omgang med andre 
mennesker, uten alt som hører til en oppvekst her på 
jorden, uten skikkelig jordisk føde - bare brød og vann, 
et fengsel som holdt ham tilbake fra det han kunne ha 
blitt. Han hadde noen leketøy – to hvite trehester og 

”Europas barn” - Kaspar Hauser
en lekehund. Det var alt. Og nå sto han i midten av 
Nürnberg med et brev i hånden. I brevet sto det at han 
var et vesen som ikke viste hvem som var hans foreldre, 
og at han aldri har vært utenfor huset hvor han hadde 
vokst opp, og at han hadde lyst til å tjene kongen og at 
han ville bli en rytter. Brevet var adressert til kavaleriets 
kaptein, som kunne oppfylle disse ønsker. Men helt på 
slutten av dette skrivet sto det at hvis han ikke passet til 
noe, så fikk man bare drepe ham, eller henge ham opp i 
skorsteinen. 

Så slik kom dette paradisiske vesenet, et Europas barn, 
inn i menneskenes verden. Og nå sto der foran alle som 
møtte ham et stort spørsmål - hva skal vi gjøre? Hva kan 
man gjøre med en som ikke passer inn i et samfunn som 
er dannet, som fungerer og ikke vil forstyrres, og allike-
vel utstråler noe som minner oss om det beste i oss? 

Et slikt spørsmål må jeg vel også stille meg selv. Hvis 
det er noe som er det beste i meg, noe som et slikt vesen 
som Kaspar Hauser kan minne meg om, hva gjør jeg da 
med det? Det finnes jo de mulighetene som var beskre-
vet i det brevet som Kaspar hadde med i hånden... . Eller 
finnes det andre muligheter, andre tanker, andre veier? 

Det var veldig heldig at Kaspar Hauser kom til mennesk-
er som tenkte annerledes, ville handle annerledes enn 
det var foreslått i brevet. Han ble møtt av en dyktig ung 
mann, Fridrich Daumer, som ble hans lærer og følges-
venn. Han møtte også andre mennesker med god vilje, 
som Nürnbergs borgemester Jacob Friedrich Binder, 
appelldommens president Johannes Anselm Ritter von 
Feuerbach og mange andre. Og disse mennesker skapte 
en situasjon rund Kaspar Hauser som gjør at vi kan i dag 
si at han var det første helsepedagogiske barnet. Hans 
lærer Daumer var veldig varsom og forsiktig med sin 
fremgangsmåte, da han prøvde å tilfredsstille Kaspars 
enorme ønske om å lære. Og der var mange som gledet 
seg over Kaspars iver og hans raske fremgang fra å være 
en vill mann til et dannet, høflig, og åpenhjertet men-
neske.

Men det var ikke alle som gledet seg. Det var også noen 
som fryktet en slik utvikling, en slik utfoldelse av det 
hjelpeløse og det uskyldige. Man kan spørre seg hva det 
er som skremmer ved det uskyldige og det hjelpeløse? 
Jeg har kommet til et svar: at det er potensialet, det er 
muligheten til å bli noe nytt, noe uventet som er det 
som skremmer. Og det er mye i meg som vil at tingene 
skal forbli som de ”alltid” har vært. Hva har det nye å 
bringe? Hvem vet? Så la oss være på den ”sikre” siden ... 
. Slik tenkte mange, slik ville mange og de ble redde og 
de forsøkte å kvitte seg med Kaspar bare et og halvt år 
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etter hans ankomst i Nürnberg. Det lyktes ikke på første 
forsøk, men det brakte en skarp skygge in i Kaspars og 
hans venners liv. En skygge som nå alltid var der. 

Livet gikk videre. Man forsøkte å beskytte Kaspar så godt 
man kunne, man forsøkte å danne ham til et ”vanlig” 
menneske så godt man maktet. Og man hadde lyktes 
til en stor grad. Slik at når hans nye ”venn” og verge, 
engelske Lord Stanhop klarete å forflytte Kaspar vekk 
fra Nürnberg, vekk fra hans venner, til den lille byen 
Ansbach, kunne president Feurbach si følgende om 
Kaspar– Kaspar Hauser nå er blitt som alle andre men-
nesker, ingenting spesielt skiller ham fra andre, unntatt 
hans godhet, lydighet og åpenhjertighet som fortsatt 
stråler fra ham.

Lord Stanhop hadde også funnet en annen lærer for

Kaspar, ingen helsepedagog, 
men en skikkelig intellek-
tuell underviser, som i sin 
mindreverdighetskomplek-
sitet prøvde å bevise at andre 
ikke er bedre enn ham selv. 
Feuerbach sier om den nye 
Kaspars læresituasjon, at han 
var fengslet for andre gang, 
men denne gangen i en in-
tellektuell tørr utdanning. 

Men man klarte ikke å ta 
knekken på Kaspars god-
het, åpenhet og varme. Han 
tiltrekker fortsatt mange, 
han våkner mer og mer til 
sin oppgave. Da han ble kon-
firmert i Gumbertuskirken i 
Ansbach, kom det så mange 
mennesker som ville opp-
leve denne begivenheten at 
det ikke var plass for alle i 
Svanekapellet.
Og de som var redde for 
det nye potensialet som 
vokste fram i Kaspar, det 
nye potensielle som han 
kunne vekke også i andre, 
ble redde og valgte å ta livet 
av dette unge mennesket. 
14.desember 1833 er av Karl 
König beskrevet som en av 
mørkeste dager i Europas 
moderne historie. Det var 
dagen da Kaspar ble myrdet, 
han var bare 21 år gammel. 
Hvorfor sier König noe 

slikt? Dessuten sier han det i 1943, da andre verdenskrig 
herjer på sitt verste i Europa og i verden. 

Kanskje nettopp derfor at der var en mulighet drept for 
verden, en mulighet til en annerledes historie enn den vi 
kjenner fra de 19. og 20. århundrer? Vi kjenner historier, 
vi vet hva som har skjedd, men hvordan kan man også 
se et glimt av det som ikke skjedde, et glimt av det som 
også var en mulighet, et annet potensial, som kunne 
blitt annerledes. Og den mulighet har vi alltid, den 
er tilstedeværende uansett hva som skjer. Og nettopp 
Kaspar Hauser gir oss videre denne muligheten, nettopp 
muligheten å tilgi – å si ja til det som har skjedd. Han 
sier like før han dør 17. desember 1833: ”Hvorfor skulle 
jeg føle hat eller sinne mot mennesker, det er jo ingen 
som har gjort noe mot meg? Det er jo ingen som har 
gjort noe mot meg! Fader, skje din vilje ikke min!” 

Kaspar Hauser
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står i boka. Ledsagere eller personalet 
kan også hjelpe hvis beboeren vil det. 

Denne boka ligner det jeg har gjort. 
Man kan lære å bo i egen leilighet der 
hvor personalet er hele døgnet. 

Dette er den beste boka jeg har lest. 
Den kan leses av utviklingshemmede 
som kan lese, foreldre, bestemødre, 
søsken, personaler og fagfolk. Denne 
boka anbefales til alle. 

Boka kan man få tak i fra Skauge 
Forlag i Bergen.

Dette er Meg
Anmeldt av Hanne Kveli 

Dette er Meg, Caroline Tidemand – 
Andersen. Skauge Forlag, Bergen 2013 

Dette er en bok som handler om 
mennesker med forskjellige ut-
viklingshemninger. Det er en bok om 
identitet, følelser og valg for folk med 
utviklingshemninger. 

Dette er en lettlest bok og det er skrevet 
om vennskap, kjærlighet, aktiviteter, 
følelser med mer. Utviklingshemmede 
kan også være med på oppgaver som 

Og for å gjøre det enda klarere vil jeg tilføye andre 
ord fra Kaspar Hauser som han hadde sagt tidligere: ” 
Tilfredshet er den største skaper av magi. Den forvand-
ler vannet til vin, sandkorn til perle, regndråper til 
balsam, fattigdom til velstand, det minste til det største, 
det mest vanlige til det mest opphøyede, jord til para-
diset. Vakkert er hjertet som med alt dets uro forblir i 
reneste harmoni med seg selv. Vakkert er et liv hvor alle 
gjerninger er fullstendig enig med hverandre.” 

De fleste bøker som er skrevet om Kaspar Hauser prøver 
å lete etter svaret på, bevise eller motbevise, at han var 
arveprinsen av den Badiske hertugdømme, som ble født 
på Mikkelsmessdagen 29.september 1812.

Den eneste romanen som er skrevet om denne histo-
rien er skrevet av Jacob Wasserman, og heter ”Hjertets 
treghet”. Og det er jo nettopp det vi skal overvinne for å 
se klarere på det som egentlig skjedde i denne historien 
om Kaspar Hauser, for å se klarere på det potensiale som 
ligger i hvert menneske, som ligger i det som enda er 
hjelpeløst, uskyldig, svakt og lite utviklet. 

Vi er stilt overfor denne utfordringen til enhver tid, til 
enhver tid når vi vil handle ut fra noe som bringer oss 
mot fremtiden. 

Jeg vil avslutte disse tanker om Kaspar Hauser med de 
ord som Kaspar sa som bønn foran alteret i Svanekapel-
let på sin konformasjonsdag: O Gud! Skap i meg et rent 
hjerte, og gi meg ny og sikker ånd. Ikke nekt meg din 
støtte, og ta ikke fra meg den hellige ånden. Hjelp meg 

å vite hvor er jeg nå, hjelp meg å vite hvor jeg skal gå. 
Led meg til å finne hvem som er min far, før meg til min 
mors hjerte. Gi meg mitt sanne navn, o hellige svane. 
Hør meg når jeg spør, hør meg: hvem er jeg? Det er min 
lengsel: å erkjenne meg selv.

Kaspar Hausers gravsten i Ansbach. 
Foto: Vilnis Nejmanen.
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Bokanmeldelse av 
Hanne Kveli 

En reise i egen sykdom 
av Thor Eric Vågen 
Jægtnes. Pocket, 2005. 
Et vindu mot en 
psykiatrisk pasients 
hverdag. 

Denne boka handler 
om en person som har 

En reise i egen sykdom
ADHD og paranoid schizofreni og har vært inn og ut 
av psykiatriske sykehus i løpet av nesten hele livet. Han 
forteller om ungdomstida da han bodde på Lillehagen 
Ungdomshjem og Bjerketun Behandlingshjem. 

I voksen alder har han vært inn og ut på Blakstad Syke-
hus og var på forskjellige avdelinger. Han forteller hva 
slags behandling han fikk. 

Mer kan jeg ikke røpe, det for dere lese om selv. Denne 
boka anbefales fordi den er spennende og dramatisk. 
Det er også litt kjærlighet i denne boka.

En stemme for mye - en observatør – En bok om 
schizofreni og stemmehørere. Av Espen B Jaer. 
Hertervig Forlag, 2005. 

Anmeldt av Nils Erik Bondeson

Det som startet det hele var at jeg prøvde å drikke 
alkohol. Jeg prøvde også, eller ble lurt til, 
å røyke marihuana blandet med vanlig 
tobakk, akkurat som hovedpersonen i 
denne boken som drakk for mye alkohol 
som gjorde at han fikk høy blodtrykk 
og som utviklet seg videre til psykoser. 
Som i boken skulle også jeg i militæret 
men på grunn av sviktende helse slapp 
jeg. 

Jeg sov dårlig eller lite. 

Som i boken hadde jeg kronisk hode-
pine, økende angst og leste mye bøker, 
særlig Jens Bjørneboe som ga meg 
inspirasjon til å tenke over min livs-
situasjon. 

Det begynte med psykoser men jeg visste ikke at det 
var schizofreni, fordi jeg ikke hadde hørt om det enda. 
Senere hadde jeg ingen venner, fantaserte mye og be-
gynte å tro at noen stod utenfor mitt hode og pratet. Jeg 
trodde djevelen eller en demon stod utenfor mitt hode 
og pratet. Jeg fantaserte at jeg hadde en venn, gutten 

Stemmer 
som bodde i mitt hode. Jeg begynte å tenke på verdens 
undergang, om okkulte krefter og leste om det over-
naturlige. 

Akkurat som i boken begynte jeg å interessere meg for 
meditasjon. Jeg var besatt av Bob Marleys musikk, hadde 
alle platene, også Pink Floyd mens hovedpersonen i 

boken var besatt av Mahler og Sibelius. 

Et sitat fra boken: Jeg var ikke gått fra 
forstanden. Det var forstanden som var 
gått fra meg. 

Et til: 
Jeg skal igjennom en barriere
jeg skal en ny dag bære 
jeg skal leve litt til 
det er det jeg vil. 

Et til: 
Det hvite har blitt rødt 
alt levende blitt dødt 
jeg går på en vei 
hvor ingen kjenner meg. 

Å ha denne sykdommen er et helvete på jord.
Uten hjelpen jeg har fått over alt hadde ikke jeg vært den 
gode snille Nils Erik jeg er i dag. 

Jeg vil takke for hjelpen jeg har fått opp gjennom alle 
disse årene. 

bokanmeldelser
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Anmeldt av Jan Bang 

Mens jeg leste denne korte, men innholdsrike, boken, 
kom jeg til å tenke på to ideer som oppsto i det siste 
århundre. I begynnelsen av 1970-årene kom James 
Lovelock og Lynn Margulis med sin teori at jordkloden 
oppførte seg som en levende 
organisme, en teori som 
fikk navnet Gaia-teorien. 
På samme tid utviklet Bill 
Mollison og David Holmgren 
fra Australia det pedago-
giske planleggingssystemet 
Permakultur, som gikk ut på 
at vi kunne bruke naturens 
kretsløp som modell for å 
planlegge våre infrastruktur-
er, og opprette det de kaller 
”dialog med naturen”. 

Disse to ideene preget min 
lesing av boken. Her foreslår 
Karsten Massei at vi møter 
naturen som et levende 
vesen, eller rettere sagt, en 
rekke med levende vesener. 
Han beskriver sine egne treff 
og samtaler med skogsånder, 
trevesener, husånder og 
mange flere. Personlige møter 
hvor han beskriver hvordan 
de smiler til ham og gjengir 
samtaler de har sammen. 

Nå er det kanskje lettere for 
oss her i Norge å kjenne igjen 
slike situasjoner, fra vår egen 
oppvekst med eventyr, hvor for eksempel Askeladden 
treffer både troll og nøkker, huldre og nisser. Min egen 
oldemor, som bodde ved Fagernes, var helt klar over at 
disse naturvesener fantes, og beskrev av og til sine egne 
opplevelser av dem. Det ligger ikke så langt tilbake i 
tiden, mindre enn hundre år. 

Massei kaller dette elementarvesenskolen, fordi vi har 
mye å lære fra disse vesener. Det er jo helt klart for oss 
alle at vi står foran kjempeutfordringer i den måten 
vi behandler naturen på vår klode. Klimaforandring, 
forurensning og vårt overbruk av resurser kan ødelegge 
hele det naturlige grunnlaget for vår eksistens på jorden. 
Smelter isen på Grønland og Antarktis kommer Oslo 

til å ligge under vann. Kanskje vi har noe å lære fra 
naturen? Da må vi jo tilnærme oss denne læreren på en 
spørrende og ærbødig måte. 

Massei foreslår at vi finner oss både plass og tid, et sted 
hvor vi kan lytte til naturen med oppmerksomhet. Vi 

er oppfordret til å åpne våre 
sanser og se hva som skjer. 
Oppmerksomheten er det 
viktigste verktøy vi kan ta 
i bruk. Dette er en øvelse 
vi bruker på mange Per-
makulturkurs. Vi oppfordrer 
deltagerne å sette seg et stille 
sted i naturen, helst alene, og 
bare sanse, lytte, høre, føle 
hva som skjer rundt dem. 
Uten forventninger eller 
fordommer. Og det som skjer 
er ofte at de kommer tilbake 
med fortellinger om opplev-
elser som ligger helt utenfor 
det materielle. De opplever 
følelser, de mottar tanker. 
Dette er, ifølge Massei, møter 
med elementarvesener. 

Som Lovelock og Margulis 
har vist i sine vitenskapelige 
arbeid, oppfører kloden seg 
som et levende vesen. Da er 
det et naturlig skritt å prøve 
å komme den i møte, å opp-
rette en dialog, og spørre den, 
”Hva kan vi lære av deg? Kan 
du hjelpe oss med å løse de 
store globale problemer?” 

Det ser ikke ut som om politikken eller finansverdenen 
tar disse problemene på alvor, det er nok opp til oss, det 
er vi som må komme med løsninger. Massei viser oss at 
vi ikke står alene, og vi burde få med oss alle de vesener 
som kan hjelpe oss

Boken anbefales på det sterkeste til alle som er opptatt 
av den verden vi lever i, opptatt av å løse våre felles 
problemer, og som er åpne for nye muligheter og ideer. 

Elementarvesenskolen av Karsten Massei kan bestilles 
fra: Antropos Bokhandel 
Josefines Gate 12, 0351 OSLO 
Tel: 22 46 03 74

Elementarvesenskolen

bokanmeldelser



59

LandsByLiv nr 35 • HØSTEN 2013

Raphael Kleimann og Marianne Kleimann Sevåg

Tekst: Raphael Kleimann og Marianne 
Kleimann Sevåg. Foto: Jan Bang 

”I denne boka finner du meddelelser om ting som ikke 
kan sanses med vanlige sanseorganer, for det handler 
om skildringer av vesener i elementarverdenen og 
deres livsbetingelser. Disse vesenene er ikke til stede for 
vanlige sanser, de trenger ikke gjennom til den verden 
hvor sansene råder.  Men selv om de forblir usynlige for 
våre sanser, er de likevel synlige gjennom det de skaper. 
Det de skaper trekker seg ikke bort fra våre sanser. tvert 
imot: Alt mennesket sanser omkring seg blir frambragt 
gjennom virksomhet og tilstedeværelse av elementarves-
ener. For hver vanndråpe, hver blomst og hvert blad, i 
hvert vindpust, hvert lys og hver sansbare form ligger 
elementarveseners virksomhet til grunn. Deres verk blir 
synlige for våre sanser, mens de selv forblir skjult.” 

Slik begynner boka til Karsten Massei hvor han forteller 
om den levende jorda, om elementarvesener og deres 
forbindelse med oss mennesker. Karsten Massei lærte vi 
å kjenne gjennom arbeidet vårt med blomsteressensene. 
Det var gjennom dette arbeidet han utviklet sin dype 
kontakt med naturens vesener – en kontakt som siden 
har vokst i dybde og omfang. Likevel var det bare den 
direkte utløseren; han hadde arbeidet tålmodig og trofast 
gjennom mange år for å komme til dette punktet. Det er 
noe vi alle kan gjøre.

Vinteren 2013 debatteres det intenst om hva som måtte 
utgjøre en ”norsk kultur”. Kunne det tenkes at kultur-
ministeren inkluderte ”nisser og dverger” og skogens 
troll som elementer av en folkekultur som er verdt å 
holde i live?
 
For turistene sørfra er saken grei: De har hørt huldra 
synge ved Flåmsbanen og kjøpt ironiserende trafikkskilt 
for trollfare til å feste på bilen – som et synlig uttrykk for 
den glødende nordlys-romantikken hos mange mel-
lomeuropeere.
 
Men skulle de spurt en ekte Nordmann etter et ekte troll, 
så ville de nok møtt en stor reservasjon de fleste steder. 
Hvor dypt ligger naturåndens virkelighet i den norske 
folkesjela?
 
I de siste årene er verdenen av skjulte krefter og vingede 
vesener kommet i medienes lys. Snåsamannens ”varme 
hender” kan man snakke om, prinsessens ”engleskole” 
kan man strides om … derimot har så langt ingen truk-
ket fram alver som en åndelig realitet i denne debatten. 

Er det på tide å løfte på sløret til denne eventyrverden? 
På tide å utvide tilstedeværelsens indre rom (”mindful-
ness”) til også å romme naturens følelsesdimensjon? 
Kan det rommet som Arne Næss` dybdeøkologi har 
åpnet siden 70-tallet, befolkes med ”elementarvesener”? 
Har disse småfolka gjennom hele opplysningstiden bare 
ventet på å bli gjenoppdaget og integrert i en ny helhet 
– slik som alle eventyr ender i et bryllup mellom det nye 
og det gamle, mellom pågangsmot og hengivenhet…?
 

Nisser og dverger

Det kan bli en lang vei å gå før en slik helbredende syn-
tese kan finne sted mellom den urbane høykulturen og 
skogenes eventyrverden. Tingliggjørelsen er naturviten-
skapens triumf og forbannelse; Kan vi bevege oss fra å 
betrakte naturen som et Det, til å møte den som et Du? 
Et du på linje med Martin Bubers dialogiske prinsipp?
 
Samtidig står kanskje nettopp alle de mange overleverte 
forestillingene – stivnet og kommersialisert i suvenir-in-
dustriens bilder og bøker – i veien for et ubefanget møte 
med naturens indre vev av livskraft og bevissthet?
 
Forfatteren Karsten Masseis medisin kommer fra hjertet 
– og er vokst fram i møte med Alpenes fjellnatur. Den 
heter Du-oppmerksomhet, en slags mindfulness i åpen 
natur. ”Verden må igjen fortrylles”, sier Novalis. An-
liggendet til boka “Elementarvesenskolen” som kom ut 
i norsk utgave på Antropos Forlag i februar, er at denne 
fortryllelsen kan skje på moderne, individuelle måter. 
Kanskje den dermed kan bli et stykke ekte, norsk kultur?
 
Dette sto først i Baldrons nyhetsbrev i januar 
2013. Vil du motta nyhetsbrevet direkte, gå inn 
på www.baldron.org
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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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sosialterapeutiske landbyer, hjem og skoler i Norge
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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 27 827 / 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

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

90,– for nummer 26
50,– for eldre numre (+ porto)

180,– for ett års abonnement

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

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

Utkommer to ganger i året

Cogito – Forum for kunst, filosofi, litteratur og samtid



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

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 butikkdriften på Grobunn. Les mer på www.grobunn.no.

HERBA
Tidsskrift for jordbruk, ernæring, natur 
og kultur | www.biodynamisk.no

NYTT FORMAT, NYE IDÉER  
                                   kommer i oktober! 



Returadresse: Landsbyliv, Oscars gt 10, 0352 Oslo

annonse inn her

Returadresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo

Menneskeverd 
Menneskeverd har et ufødt barn med Downs syndrom. 
Vi er like mye verdt som andre mennesker. 

Vi har omsorg, tillit og livsglede i livet vårt. 
Menneskeverd gir oss livslyst, 
ekte kjærlighet og glede i våre hjerter. 

Menneskeverd gir meg lys, kjærlighet og glede i livet mitt. 
Det gir meg håp, takknemlighet og fred. 

Menneskeverd er en dyp kjærlighet 
og tillit til ALLE mennesker som lever i dag 
og det gir meg trygghet, selvtillit, åpenhet og 
nærhet i livet mitt. 

Menneskeverd gir meg livsmot og evne til å se 
at alle mennesker er verdifulle, 
også vi slik vi er. 

Menneskeverd for meg er at jeg får tillit og selvtillit, 
glede og kjærlighet og respekt. 

Det er håp, fred, trygghet og takknemlighet, 
lykke, tålmodighet, felleskap og vennskap. 

Alt det fine Gud har skapt i meg er menneskeverd, 
det gjør meg sterk og modig! 

Hanne Mathiassen, Stille Gater, 2012

MILJØMERKET

241    Trykksak    3
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