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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 Landsbystiftelses 
sekretariat
Reidar Jenssens gate 10
7550 Hommelvik
Tlf: +47 73 97 84 60
E-post: landsbystiftelsen@
camphill.no
www.camphill.no

Foto: Nils Langeland

Camphill Landsbystiftelses (CLS) formål er å skape inklude-
rende 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.

Camphill landsbyene tar 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 landsbyene tilbyr en beskyttet bo- og arbeidssi-
tuasjon for voksne med særlige omsorgsbehov. Det er seks 
Camphill landsbyer i Norge; tre i Trøndelag, en på Vestlandet 
og to på Østlandet. 

Kunst og kultur vever seg inn i alle sider av livet, og lands-
bylivet er preget av økologisk bevissthet. I arbeidstiden er 
alle sysselsatt med landsbyens mange oppgaver; håndverk, 
jordbruk, matlaging og hushold. Alle har oppgaver som dek-
ker reelle behov, og alle utfører sitt arbeid etter egne evner og 
forutsetninger.

Noen av landsbyene tilbyr også dagplasser i verkstedene. Fram-
skolen er et toårig tilbud for ungdom og ligger på Vallersund 
i Trøndelag. Landsbyene har husfellesskap samt selvstendige 
boformer, der mennesker med ulike behov for bistand lever 
side om side med medarbeidere.



Leder
Våren har kommet og med den en ny utgave av LandsByLiv! 

Det har vært en veldig positiv utvikling over de siste månedene 
med opprettelse av skrivegrupper på flere forskjellige steder. I 
denne utgaven av LandsByLiv kan dere lese om flere av disse, 
og om hvordan dette arbeidet blir forsterket senere i år med en 
nasjonal skrivekonferanse. I mange av våre virksomheter på-
pekes det at vi lever og arbeider sammen med mennesker med 
spesielle behov, og at vi prøver å invitere dem inn i hverdags-
livet som partnere. At de også kan bidra til vårt felles tidsskrift 
er en av kvalitetene som preger det antroposofiske arbeidet vi 
samles rundt. 

Et annet eksempel på dette kan dere lese i Hanne Kvelis dag-
bok fra Camphills representantskapsmøte i november. Der ble 
hun valgt inn som medlem av Representantskapet, den første 
beboer på mange år. Vi kan være stolte over at vi skaper et 
omsorgsmiljø hvor ALLE har mulighet for å ha en stemme.

Landsbyliv fortsetter å skape sterke kontaktflater med andre 
i vårt miljø. Dere kan lese innlegg fra SOR-tidsskriftet her i 
denne utgaven av LandsByLiv, og vi hadde en tydeligere tilste-
deværelse på SOR-konferansen i fjor høst. Vi noterer oss også 
at den sosialpedagogiske utdanningen på Rudolf Steinerhøy-
skolen nå er blitt godkjent som en omsorgsutdannelse, og vi 
har flere innlegg fra studentene. 

Med skolene i tanken tilbyr vi denne gang en lengre kronikk 
om den pedagogiske loven. 

Tema i denne utgaven er ”Ledelse” og vi har flere innlegg som 
vi håper dere vil sette pris på. 

Fra den bredere verden utenfor Norges grenser har vi gode 
nyheter fra Bhutan, Kenya og Russland. 

Vi fortsetter å anmelde bøker, og ønsker dere alle god lesing 
i påsketiden, kanskje noe dypere enn den vanlige påske-
krimmen! 

Jan Bang, for redaksjonsgruppen.
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Den Sosiale grunnlov

Et samarbeidende menneskesamfunns velferd
er desto 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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Fagdagene holdes Sundvolden 
Hotell 8. og 9. mai 2014. Årets 
tema er Håndverk og identitet, 
og medarbeidere fra flere av 
virksomhetene og skolene vil 
presentere sine perspektiver, og 
sammen vil vi utforske temaet:
- Hvordan møtes helsepedago-
gikk og sosialterapi i hånd-
verksarbeidet?
- Hvordan er håndverk iden-
titetsskapende?
- Håndverk som pedagogisk 
middel? Holdninger? Moral? 
Etikk?
- Hvordan kommer pedago-
gikken til uttrykk gjennom 
håndverksarbeid?
- Hva er håndverkets betydning 
for utdannelse – det yrkesmes-
sige perspektiv – og hva er veien 
videre?
-Hva skal et verksted bidra med?

Kjell Helge Johansen vil være 
hovedforedragsholder. Han tok 
mastergraden ved Rudolf Steinerhøyskolen 2012 med 
oppgaven : JEG/DU - JEG/DET Salutogenese og resiliens i 
pedagogisk praksis. Masteroppgaven dannet direkte grunn-
lag for etableringen av Momo Waldorfskole i Heimdal 
høsten 2013, og Kjell Helge går blant annet inn på hva 
som er håndverkets oppgave i denne sammenheng.

I tillegg vil Marta Eldøy fra Helgeseter snakke om ”Jeg 
kan...” - ”Hvem... jeg?” Verkstedarbeid – utvikling i fel-
lesskap. Elisabeth og Walter Lobsiger, verkstedledere 
på Vidaråsen, vil fortelle om Vesen og indre kvalitet av 
verkstedene i en Camphill-Landsby med et spesielt blikk 
på veveri og snekkerverksted. Det blir to musikalsk inn-
legg ved Monica Nicolaisdatter Haugan fra Hogganvik: 
Musikk som håndverk. Per Engebretsen, Ljabruskolen vil 
snakke om: Er det i håndverksarbeidet at helsepedagogikk 
og sosialterapi kan møtes? Bente Øvlisen Bresges, 
Camphill Rotvoll, tar for seg temaet: Yrkesutdanning, 
og Maria Bjune, daglig leder ved Granly Stiftelse, 
snakker om Retten til dagaktivitet.

Fagdager  2014

Håndverk og identitet 
”Sånn vil jeg være!”

Dr. Karl König hadde et foredrag om håndverk på en 
Craft Conference i Newton Dee 2. februar 1966:

”Det er ikke bare oppsiktsvekkende, men ofte også dypt 
rørende, å oppleve den formative kraft håndverk har 
på menneskets moral. Viljestyrke forvandlet til vakker 
form - motorisk aktivitet løftet opp til ferdighet - endre 
en ubetydelig aktivitet tili økende dyd. Det gjør godt å 
spørre om, og i hvilken grad, den nesten komplette for-
svinningen av håndverk er ansvarlig for nedbrytning av 
dagens moral. Fra hva jeg har opplevd i våre Landsbyer i 
løpet av de siste årene har jeg sett at det moralske stoffet 
har begynt å komme aktiv igjen i dem. Dette er ikke bare 
på grunn av vanlig arbeid, men langt mer av glede over 
kreativt arbeid, produkter som ikke bare er målrettet, 
men vakre og edle i tillegg.“

Fagdagene arrangeres av Sosialterapeutisk 
Forbund annen hvert år. For mer informasjon, 
se www.sosialterapi.no under Kalender.

Fra verkstedet på Vidaråsen. Foto: Walter Lobsiger. 
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Tekst: Rigmor Skålholt

Helsepædagogisk Sammenslutning i Danmark har i 
25 år utgitt bladet Nerthus. Bladet har gjennom årenes 
løp utgitt viktige fagartikler av bl.a. Albert Eman, Karl 
König, Rüdiger Grimm og mange flere. Nerthus har 
formidlet aktuelt stoff fra det internasjonale fagmiljø. 

Bodil M. Pedersen har vært redaksjonsansvarlig i alle 
disse årene. Arbeidet i redaksjonen har foregått på 
frivillig basis. LandsByLiv fikk brev fra Bodil Pedersen 
som informerte om nedleggelsen. Hovedårsak til ned-
leggelsen var at Bjarne Toudal døde uventet. Bjarne har 

Tekst: Sissel Jenseth 

Sosialterapeutisk For-
bund fikk i høst en ny 
nettside. Siden er fort-
satt under oppbygging, 
men mange artikler er 
allerede lagt ut. Nett-
siden er delt inn med 
følgende underavdelin-

ger: Om forbundet - Verdigrunnlag - Historisk - Utdan-
ning - Prosjekter - Metoder - Rettigheter - Stedene. 

Under ”Om forbundet” vil man kunne lese om Sosial-
terapeutisk Forbund og alle samarbeidspartnerne, som 
Nordisk Forbund, og Bente Edlunds krønike om det 
faglige samarbeidet som har pågått i mer enn 40 år. Om 
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie – et 
forum for den internasjonale antroposofiske omsorgsbe-
vegelsen, og ECCE som er en antroposofisk pårørende-
organisasjon. Det er også en lengre artikkel om ’Blagoe 
Delo’ i Russland som drives på antroposofisk grunnlag 
og har oppstått med støtte fra det Nordiske forbundet 
og i dag har et samarbeid med Rudolf Steinerhøyskolen. 
Det er også en kort artikkel om hvordan virksomhetene 
i forbundet kan få skattefradrag med Solidus. 

Under ”Verdigrunnlag” presenteres den ”Den sosiale 
grunnlov” og her vil også artikkelen om Den peda-
gogiske loven legges ut, og flere andre som forteller 

om idégrunnlaget. Og under ”Utdanning” presenteres 
bachelorgraden i sosialpedagogikk ved Rudolf Steiner-
høyskolen og informasjon om studiet. Artikkelen om 
det første kullet er også lagt ut her. Videre finner man en 
definisjon av hva sosialpedagogikk er, og et intervju med 
Petter Holm om etableringen av bachelorgraden. Det 
vises også til Bente Edlunds doktorgradavhandling og 
masteroppgaven til Kjell Helge Johansen. 

Under ”Prosjekter” presenteres tidsskriftet LandsByLiv 
og Nordisk allkunstverk; Peer for alle med artikler og 
omtale fra arrangementene i 2009 og 2011 på Gålå og 
2013 på Sundvolden. Likeledes er det en artikkel om 
Sosialterapeutiske fagdager og om Maidagene – fag-
lig nordisk sammenkomst i Järna. Under ”Rettigheter” 
ligger flere aktuelle artikler som ”Borger ikke bruker” 
(kronikk av Kari Gåsvatn), FN-konvensjonen ratifisert 
i Norge, Ny vergemålslov og forskrift, Stortingsmel-
ding: Frihet og likeverd, og artikkelen ”Støttekontakt og 
avlaster”. Under ”Stedene” finnes en kort oversikt over 
alle camphill-landsbyer i Norge, hjemmene og de helse-
pedagogiske skolene. Under ”Historisk” er det så langt 
ikke lagt ut noen saker, det vil skje i løpet av året, og det 
samme gjelder under ”Metoder”. 

Nettsiden er utarbeidet av JensethProsjekt som består av 
Sissel Jenseth (redaksjon), Kaja Jenseth (design) og Jon 
Jenseth (produksjon). Redaksjonen står i tett samarbeid 
med redaksjonen til LandsByLiv, og vi tar imot innspill 
og artikler med stor takk. Kontakt er sissel@jenseth.no.

Bladet Nerthus er nedlagt
vært ansvarlig for layout og trykking de siste 12 år. Dette 
foregikk i et vernet verksted som Bjarne hadde bygget 
opp. 

LandsByLiv retter en stor takk til Bodil M. Pedersen for 
hennes trofaste og dyktige innsats. Vi vil savne Nerthus. 
Heldigvis er noen av utgivelsene Nerthus har gjort, bl.a. 
av Albert Eman og Karl König, tilgjengelige fra forlaget 
Nerthus. 

Adresse: Nerthus, Landsbyvænget 13 st, 
DK- 8464 Galten. E-post: nerthus@mail.dk 

Ny nettside Sosialterapi.no
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Påskesøndag frokost Jøssåsen. Bildet ble benyttet 
i tidsskriftet Rapport 5-2013 som utgis av SOR - 
Samordningsrådet for arbeid for mennesker med 
utviklingshemning. Hele 30 sider i bladet var viet 

Tekst: Bente Edlund. Foto: Sissel Jenseth.

Steinerhøyskolens bachelorgrad i sosialpedagogikk som 
ble akkreditert av Nokut i 2011, ble i høst godkjent av 
Helsedirektoratet i henhold til Helse- og omsorgstje-
nesteloven § 9-9 som omhandler rettsikkerheten ved 
bruk av tvang og makt. Ved ansettelse i de sosialterapeu-
tiske virksomhetene betyr det at utdanningen sidestilles 
med tilsvarende utdanninger på høyskolenivå innen 
helse- og sosialfag (sykepleier, vernepleier, sosionom, 
barnevernspedagog m.fl.). Tidligere har man måttet søke 
dispensasjon for medarbeidere med en antroposofisk 
utdannelsesbakgrunn, så dette er et viktig og gledelig 
anerkjennelse.
 
Bachelorgrad i sosialpedagogikk er en 4-årig yrkesbasert 
deltidsutdanning. Opptak skjer annen hvert år og nytt 
opptak er våren 2014.

Les om utdanningen:  www.sosialterapi.no/utdanning.
 

Studiet kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i sosialterapeu-
tiske virksomheter, som leder av bofellesskap, verksteder 
eller kulturelle virksomheter og for sosialpedagogisk ar-
beid i steinerskolene. Sosialpedagogen skal kunne virke 
som sosialrådgivere, og lede og gjennomføre pedago-
gisk-sosiale tiltak for elever som trenger et alternativ 
til vanlig un-
dervisning og 
spesialunder-
visning. 

Søknadsfristen 
er 1. mars 
2014, men er 
det fortsatt 
ledige plasser, 
kan man søke 
senere.
www.rshoy-
skolen.no/sp

Sosialpedagogikk godkjent 
av Helsedirektoratet

Camphill-bevegelsen i Norge. Hele bladet ligger nå på 
nett, se NR. 5, 2013:
www.samordningsradet.no/2013.cfm
Klikk på “Hele nummer 5 2013 - høyoppløselig versjon”.
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Fra skrivegruppen på Vallersund.

Tekst og foto: Toril Nesfossen Madsø

På Vallersund Gård hadde vi i fjor høst skrivekurs hver 
onsdag. Alle i landsbyen har tilbudet, og flere har vært 
innom, men de mest ivrige har vært Frank Runar, 
Helena, Timana Amanda og Toril. 

I et lite intervju med deltakerne i skrivegruppen fortel-
ler de mange forskjellige grunner til at de har lyst å være 
med. Frank Runar synes det er moro å skrive. Helena 
liker å øve for å bli bedre til å skrive. Timana forteller 
at hun liker å skrive historier, og det er så fint. For hun 
skriver med skrivestøtte. Det vil si at hun har en sekre-
tær som hun forteller til, og da lærer vi faktisk svensk, 

Skrivekurs på Vallersund
for Amanda som skriver og forteller sammen med 
henne, er svensk. Her får du en smakebit av hva som kan 
komme frem på en skrivekveld:

Frank Runar: 
Det er fint å komme på Vallersund Gård. Det er snille 
folk her. Jeg har vært på sykkeltur med Dag og Timana. 
Det var en fin tur og det var fint vær. Jeg har vært med 
på potetplukking. Kyrne på Vallersund Gård har løpt 
etter meg, og jeg ble litt redd. Her har vi badet i sjøen 
i høst. På fritiden ser jeg filmer og hører på musikk. 
Det er morsomt med folket her, og fint å være ute å gå 
tur med noen andre som bor her. Jeg liker å lage mat 
sammen med folk, og lære nye ting. Jeg liker å jobbe 
sammen med nye folk. Og kyrne er gærne.

Timana:
Kyrne har kalver. Jeg gir kalvene melk. Kalvene hopper 
og bader ute. Kalvene er pene, og oksen har horn og er 
flink. Bonden på Vallersund Gård heter Knut. Knut har 
bil som han kjører i. Knut er pen. Det er fint å arbeide 
sammen med Knut. Da kjører vi traktor.

Helena:
Dikt om livet 

Livet vises fram mot lyset
Lyset går inn mot jorden
Og går videre i luften
Svever til det går rundt i verden
Faller ned mot englene, daler ned mot skyene.

Grobunn skrivegruppe

Det er glatt på veien når det er 
kaldt.
Vinterstjernene vandrer
på den frosne nattehimmel.
De hvite snøkrystallene 
har nettopp falt.
Vinden blåser på trærne 
og får snøen til å falle.
Viskerne på bilen tar tak i snøen 

Vinterdikt

Grobunn skrivegruppe: Dorthe, Ketil André, Odd Martin, Anniken, Lisa, Jørn 
og Beate. Anette, Jostein og Øystein var ikke tilstede da bildet ble tatt.

og dytter den hit og dit.
Snømusa piler bortover
den glitrende snøen, 
og konen i den kalde vinden
hutrer avgårde med
kåpen tett omkring.

Dette er vår vinterhistorie... 
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Tekst og foto: Håvard Andreassen

Skrivegruppa på Vidaråsen er en munter gjeng av en-
tusiastiske skribenter. Gruppa består i dag av 11 ivrige 
forfattere. Vi møtes til skrivestund hver mandag mellom 
klokken 17-18. Noen skriver om opplevelser, noen skri-
ver dikt, andre skriver artikler, filmanmeldelser og mye 
mere. Noen tegner og andre jobber med rettskriving. 

I dag har vi flyttet opp på malerommet på loftet på Ita 
Wegman. Det er et fint rom hvor ulike hobbyaktiviteter 
etter hvert skal finne seg til rette. Vi er veldig glad for at 
vi får lov til å bruke dette rommet til våre møter. I dag 
når vi kommer opp på malerommet, henger det fremde-
les noen rester av en kunstutstilling som Arild har hatt. 
En tegne-, foto- og maleriutstilling. Jeg spør Arild hva 
han synes er morsomst å drive med for tiden. «Jeg er lei 
av tegning», sier Arild. «Fotografering er bra, men ma-
ling er best», sier en fornøyd kunstner. Og så nevner han 
Ann Margith som har lært ham disse ulike maleteknik-
kene. Ann Margith er utdannet kunstterapeut og arbei-
der deltid på det huset hvor Arild bor. Det er tydelig at 
Arild setter pris på samarbeidet med Ann Margith.

Skrivegruppa 
på Vidaråsen

I disse dager planlegger skrivegruppa en ny utgave av 
Vidaråsen-nytt. I det siste året har vi prøvd å finne en 
identitet for vår avis. Hva er vår hovedsak? Hva vil vi 
formidle? Skal vi være en miljøavis? Skal vi være opptatt 
av menneskerettigheter, fattigdom, urbefolkning, land-
bruk, biodynamikk? Skal vi være en kulturavis, eller skal 
vi bare skrive om dagen i dag og livet i en landsby? Det 
store spørsmålet er: Hvilken funksjon skal vi fylle og 
hvordan fyller vi den best mulig? 

Alle i skrivegruppa vår har ulike motiver for å skrive. Og 
vi spør; ”hvordan skal jeg bidra i en felles dugnad for å 
skape en avis med sjel og hjerte og engasjement innover 
i Camphill og ut i Norge?”

Skrivegruppa: fra venstre Gry, Anne, Tore, Arild, 
Arnkjell, Ola, Liv Heidi.

Det er en fantastisk glede å oppleve hvordan skrivefer-
digheten og skrivegleden innen landsbyliv-miljøene 
har utviklet seg de siste årene. Mye av dette kan vi tak-
ke alle dere for som har våget seg på å formulere sine 
tanker skriftlig og sendt inn bidrag til bl.a. Landsbyliv. 

Det har også etablert seg skrivegrupper på noen av 
stedene. Dette er kjempeflott. Landsbyliv har også in-
vitert til flere skrivekonferanser der noen av dere skri-
vere har tatt del. Denne skriveimpulsen vil vi feire og 
føre videre i et ny skriverkonferanse til høsten 2014.

Å skrive kan stadig læres og fordypes til inspirasjon 
og glede for mange andre. Konferansen vil gi rom til å 

Skrivekonferanse høsten – 2014
arbeide både med prosa og poesi. Det skal bli hyggelig, 
moro og kreativt. 

Detaljert program, samt tid og sted vil bli synlig i 
høstens Landsbyliv. Vi oppfordrer derfor dere som er 
interesserte i deltagelse, om å allerede nå komme med 
innspill til høstens skriverkonferanse. Er det for ek-
sempel spesielle temaer og spørsmål som dere ønsker 
å ta opp? 

Innspill kan sendes til:
dag.balavoine@camphill.no
eller jnbng49@gmail.com
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Sosialterapeutisk Forbund ble i desember 2013 godkjent 
av Skatteetaten som en organisasjon som kan tilby sine 
givere skattefradrag for gaver mellom 500 kr og 12 000 
kr per år. I den forbindelse har Sosialterapeutisk For-
bund inngått i et samarbeid med Solidus AS på vegne av 
medlemsvirksomhetene. Solidus er en organisasjon som 
sørger for det praktiske arbeidet ved organiseringen av 
skattefrie gavepenger. Dette skjer gjennom en web-basert 
løsning for givertjenesten og skatteinnberetningen. Solidus 
ble etablert 2004. Navnet henspiller på en romersk 
Solidus-gullmynt. Les om Solidus på www.solidus.no.

Skattefrie gaver
Det er opp til de enkelte medlemsvirksomhetene i So-
sialterapeutisk Forbund å registrere seg som brukere og 
opprette egen bankkonto gjennom Solidus for å motta 
gavepenger. Medlemsvirksomheten er selv ansvarlig for 
å finne givere og sørge for at gavene registreres i Solidus 
sin web-løsningen. Ved årsavslutning sørger Solidus for 
at alle de registrerte gavene innenfor hver virksomhet 
blir innberettet til skattemyndighetene. Solidus følger 
også opp med regnskap til organisasjonen. Gaver kan re-
gistreres manuelt eller man kan tilby giverne AvtaleGiro. 
Det siste er mest arbeidsbesparende.

Påskemarked på
Ljabruskolen
Lørdag 5. april kl 12-16.
Velkommen til påskeopplevelser som er annerledes 
- varmende og unike. Kl 12 åpner skolekoret Koriander 
med sang i skolens sal. Aktiviteter og opplevelser for 
store og små.

Salg av egne flotte pro-
dukter. Kafé med varme 
og kalde retter for en-
hver smak. For mer info 
se www.ljabruskolen.no

60 års-jubileet 
på Helgeseter vil 
markeres over tre 
dager:

Onsdag 
27. august:
Åpen dag med 
marked, akti-
viteter, kafe og 
kunstnerisk 

innslag, utstilling (årstidsbord i Skolehuset, fotout-
stilling i Hovedhuset, autentisk beboerrom fra 1954 i 

Dukkeverkstedet, filmvisning/slides). Historisk foredrag 
om Helgeseter med fokus på tematikken «dannelse», ved 
Terje Erlandsen.

Torsdag 28. august:
Fagdag for medarbeidere ved antroposofiske virksomhet-
er, kommunalt ansatte, habiliteringstjenesten med flere. 
Sosialpedagogikk ved Bente Edlund, et foredrag om den 
helhetlige metoden og fellesskapsdannelse i sosialterapeu-
tiske hjem. Utstillinger. Klassisk konsert/ kor om kvelden.

Fredag 29. august:
Festmiddag. Musikk og dans på låven.

Helgeseter 60 år
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Tekst: Tanja E Caldecourt. Foto: Asbjørn 
Risbakken. Begge Oppland Arbeiderblad.

– Hvordan vi behandler de svakeste sier noe om 
vår sivilisasjons humanistiske kvaliteter, sa daglig 
leder Maria Bjune da hun ble intervjuet av Op-
pland Arbeiderblad i høst i forbindelse med at 
stiftelsen Granly fylte 75 år. LandByLiv har fått 
lov til å benytte utdrag fra denne artikkelen.

– Jeg liker å tenke framover, ikke bare se meg tilbake, 
sier Maria Bjune.
– Det er dagtilbudet som er det viktigste. Arbeid gir 
verdighet. Det vil vi slåss for. Vi må fortsette å videreføre 
kjerneverdiene våre. Hvordan vi behandler de svakeste 
av de svake er vår lakmustest. Det sier noe om vår sivil-
isasjons humanistiske kvaliteter.

I kraft av at man er til 
Gjennom 75 år har Granly videreført troen på verdien 
man har i kraft av at man er til.
Alle har alltid fått skape ting her på Granly, både av nød-
vendighet og fordi skapelsesprosesser har verdi i seg selv. 
I skarp kontrast til tanken om det «åndssvake» kom nem-
lig Solveig Nagell Helstrøm til Norge med antroposofi i 
hjertet. Grunnleggeren av antroposofien, Rudolf Steiner, 
hevdet at alle mennesker har en sunn kjerne. Alle.
Og at mennesker skal gis muligheten til et fullverdig 
liv, og anledning til utvikling, gjennom «hode, hjerte og 
hånd».

Av sitt gode hjerte
Den usedvanlige Solveig Nagell hadde utdannelse innen 
kunst og helsepedagogikk fra Sveits og Tyskland, og i 
1938 kjøpte hun og ektemannen et hus på Kapp hvor de 

Granly 75 år: - Det er dag-
tilbudet som er det viktigste
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startet et privat barnehjem. De ga omsorg og pleie, var 
opptatt av pedagogikk og kultur, det gode i mennesket, 
himmelen, jorden og møtet mellom disse. Maria Bjune 
kaller henne «Mor Godhjerta».
– Dette er jo en privat bedrift, men det er en ideell be
drift. Et samfunn må ha rom for at man starter prosjek-
ter ut av sitt gode hjerte, sier Maria og sikter til priva-
tiseringsmotstanderne.
Hun inviterer oss med på morgensamlingen i salen. Alle 
beboerne er ferdige med morgenstellet, har spist frokost 
og skal møtes.
– Morgensamlingen er viktig, smiler Maria, og tar imot 
en utstrakt hånd som vil leie.
– Vi får sagt god morgen til hverandre, og alle ser at alle 
er her.
Noen går rundt og hypper ball, en slår seg i ansiktet. An-
dre deler ut klemmer. En mann kommer tuslende, han 
er et lite mysterium. Mest av alt lever han i sin egen in-
dre verden. To kjærlige kvinnearmer holder godt rundt 
ham. Hun synger vakre melodier mens de sammen 
vandrer rolig rundt. Det er livsinnhold som er essensen 
på Granly. Med ett begynner en beboer å spille på et 
halvannen meter høyt stående klokkespill.
– Det ble laget av en rørlegger for lenge siden. Det var 
ganske så vanskelig å finne alle tonene, ler Marie-Jeanne. 

Marie-Jeanne startet Granly-orkesteret i 1959. 
Klokkespillet er et signal; nå skal alle være 
stille. En øvelse for de fleste mennesker. I salen 
står vi i ring, holder hender og synger Din 
tanke er fri, før morgenverset. Så er det tid for 
dagens aktiviteter.

Fem bokollektiver 
Granly var den første institusjonen av sitt slag 
i Norge, og har fastholdt sin plass som et peda-
gogisk alternativ. Granly ga ly til de aller svak-
este blant oss; utviklingshemmede barn. I dag 
er det voksne mennesker som bor her, mange 
har bodd her hele livet. Mye sterk og god 
vilje, pionerarbeid, selvoppofrelse og neste-
kjærlighet sitter i veggene, og i kroppene på de 
26 som bor her i dag. En gang et fungerende 
småbruk med 26 mål, med kyr og hest. Men 
tiden bringer nye krav, og gjennom årenes 

løp er bygningsmassen blitt like mangfoldig som men-
neskene som lever i dem. Fem bokollektiver står rundt 
tunet; Birkely, Bjørkebakken, Solveigs Hus, Gamlehuset 
og Bøketun. Beboerne er i alderen 18-69, og flesteparten 
har et ekstra kromosom. Nr 21. Såkalt Downs syndrom.

Solveigs hus 
Selv om Norge i år ratifiserte en FN-resolusjon som gir 
rett til arbeid, og daglig aktivitet er et mål i ansvarsrefor-
men, er noen politikere i tvil om hvorvidt aktivisering 
er lovpålagt, eller om finnes penger å spare. Det er ikke 
bare arbeid som blir regnet som dagaktivitet her på 
Granly, beboerne har også musikkterapi, eurytmi, dra-
ma og orkester, og de går tur i all slags vær.
I det nyeste huset, Solveigs hus, bor de eldste beboerne. 
Mange har demens. Solveigs hus er en omsorgsbolig 
etter moderne standard, har store vinduer, ildsted og 
piano. I fellesrommet står en seng. – Her kan man ligge 
om man ikke orker annet, men har lyst til å være til 
stede i livet og fellesskapet, sier Liv. Lyset og fargene blir 
invitert inn til beboerne i Solveigs hus. Huset ble bygget 
med tanke på de eldste, fordi alle parter visste at Granly 
var deres hjem, et naturlig sted å gå ut av tiden. Sammen 
med mennesker som ønsket å følge dem hele veien fram.

Et spørsmål om kultur
Tekst: Halvar Abdel-Rahman Pettersen

I 1930 var gjennomsnittlig levealder for psykisk 
utviklingshemmede i Norge 16 år.
    

Femti år senere hadde den steget med 40 år. En formi-
dabel oppgang, som ikke kan forklares utelukkende med 
bedret kosthold og nye medikamenter. Hva skjedde i 
løpet av disse femti årene? Jo, det skjedde at de psykisk 
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utviklingshemmede gikk fra å være foraktede og ut-
støtte, til å bli anerkjent og innlemmet i det menneske-
lige fellesskapet.

En ny erkjennelse vokste fram; at også disse er menne-
skelige individer, med evner, utviklingsmuligheter og 
dertil hørende rettigheter. Fra å være stuet bort i mørke 
kjellerrom, fikk de komme opp og fram i lyset. De fikk 
sitte til bords ved måltidene. Vi begynte å undervise 
dem, og skapte tilrettelagte arbeidsplasser. Når vi i dag 
ser bilder fra gamle dagers «åndssvakeomsorg», hvor 
disse medmenneskene ble holdt innesperret, fastlenkede 
og nakne, føler vi uhygge og dyp skam.

Helt siden etableringen i 1938, har Granly stiftelse på 
Kapp vært langt forut for sin tid, og en pioner i om-
sorgen for mennesker med spesielle behov. I det om-
kringliggende samfunnet undret man seg lenge over at 
levealderen blant beboerne på Granly var langt høyere 
enn for tilsvarende grupper i det øvrige samfunnet. I dag 
vet vi hvorfor.

Granly er fortsatt i forkant av utviklingen. Også i dag 
er levealderen blant Granlys beboere oppsiktsvekkende 
høy, sammenlignet med dem som må ta til takke med 
ordinære kommunale tilbud. Likevel opplever vi nå at 
tallknuserne i Østre Toten kommune vil kaste beboerne 
ut av sine hjem på Kapp. Kommunens leder for til-
rettelagte tjenester mener å kunne «produsere tjenester» 
for halvparten av hva det koster å ha beboere på Granly.

Det kan han sikkert. Men det vil være tjenester som 
kvalitativt er under 
halvparten så bra som 
de som i dag leveres 
på Granly. I tillegg til 
å ta hjemmene – og 
med det den grunn-
leggende tryggheten 
– fra Granlys beboere, 
vil de få redusert opp-
følging, et dårligere 
aktivitetstilbud både 
på dag- og kveldstid, 
slutt på kulturaktivi-
teter, færre utflukter 
og spaserturer, ja 
til og med dårligere 
kosthold. I stedet vil 
de få et «hjem» med 
passiv TV-titting, tyn-
gre medisinering, økt 
bruk av tvangsmidler 
og senket levealder.

Tanken om å er-
statte Granly med 
kommunale bofel-

lesskap, spilles ut samtidig som det blir kjent at Østre 
Toten kommune så vidt har klart å kare seg innenfor 
lovlighetens grense, etter å ha vært underlagt flere år 
med tilsyn fra Fylkesmannen på grunn av ulovlig bruk 
av tvang og makt overfor de psykisk utviklingshemmede 
ved kommunens boenheter. I kommunen feires dette, og 
kommunalsjefen uttaler at man nå «i alle fall driver for-
svarlig». Så meget for ambisjons- og kompetansenivået i 
kommunen. Så meget for kvaliteten på den kommunale 
«produksjonen» av tjenester. Til sammenligning setter 
Granly opp Tryllefløyten og et årlig julespill med bebo-
erne.

Selv er jeg innflytter på Toten, etter å ha bodd en rekke 
steder i Norge og i utlandet. Min erfaring er at et rausere 
og mer inkluderende folkeslag enn totningene, finner 
du knapt noe annet sted i landet. Det er kvaliteter mer 
verd enn alt som kan måles i kroner og øre, i en tid hvor 
rausheten er under press og omsorgsevnen i samfunnet 
forvitrer. Den smålige tenkingen som nå utgår fra råd-
huset på Lena, representerer således ikke bare et angrep 
på Granly alene, men et brudd med alt det beste i totnin-
gene.

Det representerer en reaksjonær ukultur. For dette er 
et spørsmål om kultur; om graden av sivilisasjon, om 
å sette medmenneskelighet foran pengepuging. Den 
tenkingen lederen for tilrettelagte tjenester i Østre Toten 
kommune gir uttrykk for i Oppland Arbeiderblad 25. 
november, kan nok være økonomisk fristende, sett fra 
skrivebordet i et veltemperert rådhuskontor. Men den er 
moralsk blind og totalt forkastelig.

Fra morgensamlingen på Granly. Foto: Asbjørn Risbakken, Oppland Arbeiderblad.
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Dagbok fra representantskapsmøtet
Tekst og foto: Hanne Kveli. 
Eurytmibilder malt av Reidun Larsen.

Jeg og Moritz Hagedorn kom fra Solborg til Vidaråsen 
fredag den 1. november. Karen Nesheim og Jan Bang var 
allerede ankommet. Vi hilste på gjestene, så gikk vi med 
bagasjen til Janus Korczak Hus der hvor vi skulle over-
natte. Etter middag gikk vi til Kristofferhallen og fikk se 
eurytmi fra Vidaråsen. Etterpå fortalte Hannes Weigert 
om Reidun Larsens sine bilder av eurytmifigurer, noen 
var morsomme, noen triste. Dette var veldig interessant. 

Lørdag
Vi gikk til Kristofferhallen, hvor det var velkomst, god-
kjenning av innkalling og dagsorden. Det var Rigmor 
Skålholt som tok seg av dette. Så fortalte Kirsti Hills 
Johnes om Rudolf Steiners sosiale grunnprinsipper. Det 
var tema for hele helgen. 

Så ble alle med på eurytmi med Simone. Det var kjem-
pegøy. Ena Ulvund inviterte oss på ”Verdenskafe” med 
samme tema som hovedrett. Dette betyr gruppearbeid, 
vi byttet mellom flere bord, med nye spørsmål på hvert 
bord. 

Etter middag var det omvisning på Vidaråsen for de som 
var der for første gang. Vidaråsen hadde åpnet butikken 
så gjestene fikk kjøpt litt. 

Så måtte vi flytte møtet til kapellet, Andreasbygget. Da 
var det kort rapport fra Hovedstyret ved Helge Pettersen, 
fra Lederforum av Frank Schmiemann, om konfliktfore-
byggende tiltak av Karen, fra ”Arbeid med unge”-gruppa 

av Hedda Smit-Hald og en orientering om bachelor 
utdannelsen av Rigmor. Det de alle sa var veldig interes-
sant. 

Nest siste punkt denne dagen var evaluering av Camphill 
Landsbystiftelsens organisasjonsstruktur. Vi fikk konklu-
sjonspapirer fra Representantskapet, noen var litt negati-
ve og andre var positive. Men alle fikk si sin mening om 
denne saken. Noen hadde kommentarer og noen kom 
med forslag fra alle de 5 gruppene: Lederforum, Sekreta-
riatet, Hovedstyret, lokalstyrene og Representantskapet. 
Så hadde vi et kvarters pause. Jeg fikk fri, fordi jeg var 
bare kandidat til Representantskapet. 

Så var det høsttakkefest for alle på Vidaråsen pluss oss 
gjester. Vi ble ønsket velkommen, sang to sanger, hørte 
på hva skogen, urteverkstedet og fjøset hadde gjort i 
løpet av våren, sommeren og høsten. Så spiste vi god mat 
og drikke. Fikk kaker og kaffe etterpå. Dans til levende 
musikk. Danset nesten hele kvelden. Det var et vellykket 
arrangement. 

Kjempefin høsttakkefest. Tusen takk til Vidaråsen! 

Søndag
Først var det offerhandling i Andreasbygget. Etter fro-
kost gikk vi til Kristofferhallen og mintes de som hadde 
gått bort det siste året. Etterpå fikk vi rapport fra grup-
pearbeidet som vi hadde på lørdag. 

Etter kaffepausen var det tid for Åpen Time. Rigmor 
Skålholt måtte overta for Jørgen Ulvund denne timen. 
Først var det sang av den unge gruppa fra Vidaråsen. 
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Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Mikkel Hegna Eknes. 

Tema for konferansen var Stortingsmelding 45. Melding 
mottatt. Tid for handling! Ny stortingsmelding om 
levekår for mennesker med utviklingshemning, hva 
innebærer det?

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland ønsket 
velkommen med ordene: «Samfunnet ville være fattigere 
uten de fargerike».
Professor Viktor Normann: «Vi må finne et nytt begrep. 
De er ikke utviklingshemmet. Det er andre som har 
hemmet dem». Disse holdningene om mangfold og 
fargerikdom tonet gjennom hele konferansen.

Det generelle inntrykket fra mange av bidragsyterne 
var at her er det mye bla-bla-bla og lite handling. Men 
viktig nå med 20 års taushet etter at ansvarsreformen 
trådte i kraft, er muligheten til å sette mennesker med 
utviklingsvanskeligheter på den politiske dagsorden. 

Her kommer noen tanker fra konferansen:

Cato Brunland Ellingsen sa at dette er verdier 
som handler om oss alle. Det er et paradoks at 
Stortingsmeldingen retter seg mot utviklingshemmede. 
Dette skulle ha vært en inkluderingsmelding. Alle 
mennesker skal kunne være seg selv. Han er bekymret 
for kompetansen ute i tjenestene. Han beskrev tjenestene 

som «Kommunenes hemmelige tjenester». Føringene fra 
toppen (staten) når ikke ut til kommunene.

Sunniva Ørstavik beskrev behovet for en omdefinering 
av hva som er normalt. Hvem skal definere hva som er 
feil? Vi står overfor et paradigmeskifte: Fra veldedighet 
til rettigheter. Det er samfunnet vi må gjøre noe 
med. «Utviklingshemmede er ikke de svakeste». Som 
diskrimineringsombud får hun svært få henvendelser fra 
eller på vegne av utviklingshemmede. 

Hun foreslo følgende tiltak:
- Synliggjøring
- Myndiggjøre for eks gjennom brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA)
- Friskgjøre
- Ansvarliggjøre

Kåre Willoch, tidligere statsminister i Norge og nå 
en aktiv debattant for menneskerettigheter, sa bl.a. at 
det har alltid vært avvik fra det normale. Hvor nytt liv 
unnfanges er det også avvik. Dette er selvfølgeligheter. 

Utviklingen må vare gjennom hele livet. «Kontakt-
systemet» må vare hele livet. Det gjelder både 
kulturtiltak, arbeid og bolig. 

Lover og regler må ikke være til hinder for at foreldre 
skal få hjelp. Hvis dere finner at en regel ikke virker godt, 

Inntrykk fra SOR-konferansen 
21.-22. oktober 2013

Det var veldig interessant møte. Det beste møtet jeg 
noen gang har vært med på. Det som Karen fortalte 
om konfliktforebyggende tiltak, er å snakke med alle 
medarbeidere om hva de ønsker og hva som kan bli 
bedre. Hvis medarbeidere vil, så kan de snakke med de 
som er ”coaching leder” og ha enkeltsamtale. De som er 
coachingledere er: Karen Nesheim, Birgit Hammer og 
Angela Rawcliffe. 

Tusen takk for oss fra Representantskapet til Vidaråsen. 

Hanne Kveli bor på Solborg og er den første be-
boer som er valgt inn i Camphill Stiftelsens Repre-
sentantskap på mange år. Landsbyliv gratulerer 
henne med vervet! Red.

Etterpå var det foredrag av Ola Henningsen, en av lands-
byboerne fra Vidaråsen og han fortalte fra sin barndom 
fra baby, ungdom og voksen til han kom til Vidaråsen. 
Han fikk stor applaus. 

Så fikk vi høre hvem som kom inn i Representantskapet 
som nye medlemmer. De tre nye som kom inn var: Arne 
Gilleberg, Vilnis Neimanis fra Latvia og selveste meg, 
Hanne Kveli. Jeg er den andre landsbyboer som er blitt 
medlem i Representantskapet. Jeg er kjempestolt av meg 
selv, er glad og lykkelig. 

Neste møtet blir holdt på Jøssåsen fra 24. til 26. mai 
2014. Gleder meg til det. 
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må regelen endres. Det må myndighetene få beskjed om. 
I slike tilfelle er «sivil ulydighet» på sin plass! 

Willoch avsluttet sitt bidrag med å si at vi må forhindre 
nytt forfall. Utviklingshemmede kan ikke snakke egen 
sak. Det trengs et eget ombud for funksjonshemmede!   

Cato Zahl Pedersen holdt et engasjerende foredrag 
med erfaring fra eget liv. Som 15-åring klatret han opp 
i en høyspentmast og overlevde 17 000 volt gjennom 
kroppen. Nå lever han et aktivt liv uten armer. Han 
erfarte at der hvor det ble satt grenser for hans liv, der 

var det han ble utfordret til å sprenge grenser. Han har 
bl.a. gått på ski til sydpolen. «Det er ingen grenser, men 
det er holdninger som begrenser», var hans tema. Vi må 
stille krav til hverandre. Tusenvis av eksperter hjelper 
ikke hvis ikke de ser at det er mulig å gjøre det umulige. 
På power pointen viste han ordet Impossible og så 
senket han ned en apostrof mellom I og m og så kom 
ordet I’m possible.

Viktor Normann er professor i samfunnsøkonomi, 
tidligere politiker, forsker og skribent.
Hans tema var arbeid. Hvorfor er arbeid viktig, 

spurte han. De fleste opplever at 
arbeid er meningen med livet. 
Det er meningsløst å ikke ha noe 
arbeid. Hvem ønsker som barn å bli 
trygdemottaker? Alle trenger utvikling. 
Arbeidslivet er den viktigste arena for 
personlig utvikling. 

Normann beskrev noen grunn-
leggende behov:
Å produsere noe som ikke har vært 
der før. 
Å samhandle med andre folk, at 
andre har noe å tilføre meg og jeg 
har noe å tilføre andre. Dette gir 
individer utviklingsmuligheter på en 
arbeidsplass.
Ikke lukkes inne i et bofellesskap, men 
ha mulighet til å samhandle med andre 
også på dette området.
Rett til arbeid må grunnlovsfestes. 

Det er dårlig samfunnsøkonomi å 
la funksjonshemmede være utenfor 
arbeidslivet. Et gjennomsnittlig årsverk 
skaper ca. 500 000 kroner i økonomiske 
verdier. Det er i dag ca. 600 000 uføre-
trygdede i Norge. Hvis en person med 
funksjonsnedsettelse arbeidet 20% 
ville det skape (100 000 x 600 000) 
verdier for 60 milliarder kroner. Det 
ville være god økonomi både for stat og 
kommune å bruke restarbeidsevnen. 
Å slippe funksjonshemmede inn 
på arbeidsmarkedet er den største 
utfordringen vi har. Det viktigste 
er å slippe dem til på det åpne 
arbeidsmarked. Sekundært vernede 
dagsentrer for de som trenger 
beskyttelse. Forskning viser at 
kommunene er de som er mest 
skeptiske til å ansette folk med nedsatt 
funksjonsevne. 

Viktor Normann foreslo at det gis 
varig lønnstilskudd gjennom VTA-
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En paneldebatt etter Tøssebros innlegg i forhold til 
arbeid – bolig og skole/fritid ga en dyster beskrivelse. 

Det er stor mangel på arbeidsplasser for 
utviklingshemmede. Forskning viser at for barn 
født i 1993, er i dag 87 % av disse unge voksne 
utviklingshemmede satt på uføretrygd. De har 
ingenting å gå til etter videregående skole. Det finnes 
ingen yrkesutdannelse. Her er det mangel på presise 
virkemidler. 

Boligmarkedet privatiseres. 2/3 av skolene får kritikk 
for mangel på tilrettelegging. Idéen med mangfold 
i skoletilbudet drukner i trykket på skolen som skal 
prestere på PISA-undersøkelsene. 

SOR-konferansene som arrangeres to ganger i året 
har alltid aktuelle tema på dagsorden. Tema for neste 
konferanse I Bergen 24.-25.april er Selvbestemmelse 
– til besvær? Får mennesker med utviklingshemning 
bestemme i tilstrekkelig grad? Påtvinger vi mennesker 
med utviklingshemning valg de ikke har kompetanse til? 
Dette er svært aktuelle spørsmål.

ordningen (varig tilrettelagt arbeid). Nå brukes VTA til 
alle andre enn utviklingshemmede. 

Jan Tøssebro, professor ved NTNUs forskning om 
funksjonshemning med særlig vekt på inkludering og 
levekår etter ansvarsreformen:

Resultater av ansvarsreformen viste at det skjedde 
mest på boligsiden. Nå forsvinner bokollektivene og 
bofellesskap med fellesarealer øker. I Namsos bygges 71 
boliger for funksjonshemmede. De gamle idealene er 
forlatt og det bygges større nå enn det som ble bygd på 
1980-tallet. 

Utfordringene er store. Det finnes ingen oversikt 
over hvor mange som står i kø og venter på bolig. 
Etablering av egen bolig har stagnert. Politiske føringer 
med desentralisert ansvar forsvinner på veien med 
kommunalt selvstyre. Tøssebro savner en helhetlig 
gjennomgang i Stortingsmelding nr. 45. Det er 
dempede ambisjoner, dårlige visjoner, det er ingen 
føringer i forhold til bolig og arbeid. Hans anbefaling til 
regjeringen er å trekke meldingen tilbake og starte på 
nytt med en helhetlig vurdering. 

Kåre Willoch er en aktiv debattant for menneskerettigheter. SOR-konferansen i Oslo oktober 2013.
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Tekst: Elisabeth Husebø
Linoleumstrykk: Heile kunstfaglinja

Dette skuleåret er eg så heldig at eg har fått eit friår frå 
Camphill Rotvoll, for å kunne studera biletkunstfag 
på Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo (Berle). Dette er eit 
påbyggingsår til lærarlinja, for lærarar i kunstfag på 
Steinerskulane. Så kva har eg der å gjera, som arbeidar i 
levefellesskap for vaksne, og berre har hatt med steiners-
kulen å gjera som mor til elevar?

Det var i første rekke for min eigen del, for å få litt påfyll 
av inspirasjon, litt ”frisk luft under vengane”.

Og inspirerande, og veldig morosamt, er det: 
vi teiknar og målar med masse forskjellige ma-
terial og med forskjellige metodar, vi model-
lerar med leire, trykker med linoleumssnitt og 
gjer transparentar med silkepapir. Vi studerar 
kva Rudolf Steiner har sagt om kunst og om 
undervisning, vi studerar Goethes fargelære, 
vi får ulike emne å fordjupe oss i for så å legga 
det fram for kvarandre: om ulike kunstnarar 
eller kunstperiodar. Og vi snakkar om kva for 
eit klassetrinn den eine eller andre oppgåva/
øvinga kan vera egna for, kva barna og ung-
dommane i skulen har behov for på ulike 
alderstrinn.

Eg trur jo at det er mykje av det vi gjer som 
også kan gjerast i eit levefellesskap, sjølv om 
utfordringane er heilt andre om ein skal gjera 
til dømes ei måleoppgåve spanande både for 
ein som er utviklingshemma og/eller ny i leve-
fellesskapen, og ein som har vore medarbeidar 
i femti år, enn om ein skal gje ei oppgåve til ein 
klasse der alle er på same alder.

Biletet som illustrerar denne artikkelen, var ei 
fellesoppgåve vi gjorde, som også kan inspi-
rera til kunstnarisk aktivitet i landsbyane: ei 
oppgåve der fellesskapsbygging står i sentrum 
snarare enn individuell skaparverksemd:

I grafikkperioden fekk vi ein dag beskjed om 
å teikne og så klippa ut silhuetten av eit men-
neske. Det vart figurar i mange forskjellige 
størrelsar og stillingar. Når vi hadde utklippa 
ferdige, hadde læraren, Odd Lindbråten, lagt 
ut ni linoleumsplater i A4-storleik tett i tett, og 
no la vi silhuettane ned på dei, slik at dei over-
lappa fleire plater, og teikna omrisset av dei. Så 

tok Odd ein stor linjal og teikna eit par strekar på kryss 
og tvers over det heile. Så fekk vi kvar si plate å arbeida 
med; kanskje hadde vi fått med eit bein frå ein figur, ein 
arm frå ein annan, og hovudet frå ein tredje (og kanskje 
ingen av dei frå den silhuetten ein sjølv hadde laga). 
Korleis vi jobba med plata var heilt fritt, det einaste vi 
skulle halde oss til var at vi skulle behandla kvart felt 
som hadde oppstått forskjellig, og at vi ikkje fekk skjera 
ei omrisslinje rundt noko felt.

Det var ganske spanande når vi til slutt gjorde avtrykk 
frå alle linoleumsplatene på papir og fekk eit felles bilete. 
Det vart ganske flott, ikkje sant?

Biletkunstfag på Berle
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Tekst: Ola 
Henningsen
Foto: Privat eie

Jeg ble spurt etter jeg 
hadde holdt foredraget 
for Representantskaps-
møtet 3. november i 
2013 om jeg kunne 
tenke meg og skrive 
det til landsbyliv. Nå 
ble det å holde det 
foredraget for så man-
ge ukjente en milepæl 
i seg selv, så da jeg ble 
spurt tenkte jeg som 
så: Hva har jeg egentlig 
å frykte? 

Altså livet mitt starta 7. juni 1991 på Tønsberg syke-
hus. Jeg ble da født inn i en familie med 5 medlemmer 
(mamma, pappa, storesøster Ida og en storebror med 
navn Lars). De fire har vært hos meg hele livet og støtta 
meg i alle valg jeg har tatt og vært utrolig tålmodige med 
og ventet på at jeg har klart ting som jeg har gått inn for.

Vel altså tilbake til den personen hele denne artikkelen 
handler om, nemlig meg. Jeg har bodd mesteparten 
av livet mitt i Tønsberg, for det meste med mamma og 
pappa. I et veldig fint og stort hus i et nydelig nabolag 
som ligger nesten midt i sentrum. 

Jeg gikk i barnehagen bare et steinkast unna, hvor både 
jeg, søstra mi og broren min har gått i 3 år, vel jeg gikk 
4 år. Så gikk jeg på Byskogen barne- og ungdomsskole i 
10 år, der hadde jeg det veldig fint. Fikk mange venner 
og mye støtte til det jeg trengte hjelp til. Så kom jeg til 
Gjennestad vgs som jeg egentlig ikke aner hvordan jeg 
havna på. Men sånn var det nå i hvert fall så der var jeg 
3 år, det siste 0,5 året bodde jeg på internat. Men akkurat 
der trivdes jeg ikke så godt, fikk mye hjemlengsel. Men 
så da etter vgs synes mamma og pappa at jeg burde prø-
ve folkehøyskole. Først var jeg litt skeptisk til det for jeg 
minnes jo at jeg hadde hjemlengsel når jeg bare bodde 
en 0,5 time unna mamma og pappa, mens nå skulle jeg 
bo 1,5 time unna. 

Men fra første dag jeg ankom Grenland folkehøyskole 
i Porsgrunn, ble jeg nærmest forelska i dette stedet og 
ikke var det så langt hjem heller. Men jeg var ikke så ofte 
hjemme. På folkehøyskolen gikk jeg forresten på noe 

som het botreningslinja som ligger i navnet, trene seg 
på å bo hjemme, alt man trenger for å bli en selvstendig 
mann/dame. Og det er uten tvil det beste året i mitt liv. 
Fikk mange venner for livet og takket være dem fikk jeg 
mye lærdom. Trenerkarrieren starta og så langt har jeg 
ikke fått noen andre tilbud. Var trener for et jentelag i en 
nattcup der laget mitt kom på 3. av 8 plasser. Ble veldig 
imponert og fryktelig stolt av laget mitt.

Fritidsaktiviteter har jeg egentlig ikke så mye av, men 
en har jeg og det er fotball. Det har hjulpet meg gjen-
nom mange tunge stunder i livet. Jeg har spilt fotball i 15 
år. Jeg er også veldig glad i å reise og oppleve nye ting. 
I februar/ mars reiser en gruppe ned til Israel, en tur 
som jeg ser veldig frem til. Og i fremtiden ønsker jeg å 
reise mest mulig og oppleve mest mulig av gjerne andre 
Camphill-steder.

Ja hvordan jeg kom til Vidaråsen. Ja det var altså en fa-
milievenn av mamma og pappa som satt i styret lenge 
på Vidaråsen. Så tenkt de at det kunne kanskje vært noe 
for Ola, så reiste jeg hit på prøveopphold og ble forelska. 
Her jobber jeg som baker, og er godt inne i en bakeri-
lærlings-utdannelse over 2 år. 

Jo så kommer vi kanskje fram til de to høydepunktene 
i mitt liv. Den 17. november 2012 ble en liten gutt med 
navn Tobias født og jeg er så heldig å være onkel til han. 
Og den 27. mars 2013 ble lille Maja født som jeg også er 
så heldig å være onkel til og i tillegg fadder til. 

Jeg vil bare avslutte dette innlegget med å takke alle som 
har og som støtter meg i alt jeg gjør, dere betyr utrolig 
mye for meg. Familien for en fantastisk oppvekst og 
oppdragelse, 
jeg kommer 
aldri til å 
glemme hvor 
jeg kommer 
fra. Og alle som 
bor og arbeider 
på Vidaråsen, 
tusen hjertelig 
takk for all den 
hjertevarmen 
og godheten 
dere har gitt 
til meg på de 
få måneder jeg 
har bodd her 
på Vidaråsen.

Min vei til Vidaråsen

Ola Henningsen som liten.

Ola i dag på Vidaråsen.
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Av Pelle Sandstrak
Cappelen Damm, 2009

Anmeldt: Jan Sigurd Bøe

Mr. TOURETTE og jeg er en 
selvbiografi skrevet av Pelle 
Sandstrak. Sandstrak vokste 
opp på et sted han enkelt og 
greit kaller Stedet. Stedet lig-
ger i et område utenfor Mo-
sjøen i Nordland. Pelle lider 
av ufrivillige verbale og motoriske tics samt tvangshand-
linger og ritualer. Dette preger hans oppvekst og hem-
mer ham sterkt i møte med omverdenen. 

På tross av sine utfordringer evner Pelle å finne styrke 
i sin svakhet. Han er en sterk gutt og drar stor nytte av 
dette i fysiske aktiviteter. Dette gjør ham populær både 
blant guttene og jentene. I klassen fremstår han som 
en uredd type som ikke er redd for å tale lærerne midt 
imot. De fleste aner ikke at det i stor grad er ticene som 
snakker. Ofte ender han også opp som en ufrivillig klas-
seklovn fordi klassen finner ticene hans morsomme og 
ikke aner tvangen som ligger bak.

I tidlig voksen alder flytter Pelle til Oslo og tar seg en 
rekke forskjellige jobber. Felles for dem alle er at han 
ikke klarer å holde på dem i noe særlig lang tid. Tvangen 
og ritualene tar mer og mer plass og bare det å forsere en 
dørterskel kan kreve timevis med ritualisering. Han slut-
ter å vaske seg, bortsett fra høyre pekefinger, som han 
mener er viktig å holde ren da det er denne han bruker 
mest. På bakgrunn av dette og for å skjule skammen 
isolerer han seg selv og unngår så godt det lar seg gjøre å 
inngå forpliktende vennskap over lengre tid. 

I løpet av en periode han arbeider som radiovert blir 
han anonymt tilbudt noen hvite piller kalt Odin. Høyst 
sannsynlig er dette amfetamin og han begynner å selv-
medisinere seg selv. Pillene blir overbrakt anonymt og da 
han etter hvert blir krevd for en pengesum han ikke kan 
betale bestemmer han seg for å bryte opp med både job-
ben og den lille hybelen han leier. 

I løpet av en periode han jobber som gårdsarbeider blir 
han arrestert og tiltalt for besittelse av de hvite pilene. 
Mens han sitter i varetekt begynner han å korrespondere 
per brev med en professor han hørte på radioen. Profes-
soren snakket om tourette og Pelle kjenner seg straks 
igjen i beskrivelsen. Slik starter et langt samarbeid som 
ved hjelp av kognitiv adferdsterapi sakte men sikkert 
hjelper Pelle å leve med sin tourette. 

Boka gir en god beskrivelse fra forfatterens perspektiv 
og lidelsens omfang i møte med omverdenen. Tvangen 
og ritualene preger Pelle i alle sitasjoner, til alle døgnets 
tider. Sosiale spilleregler brytes, hans bevegelsesfrihet 
innskrenkes, sosial samhandling umuliggjøres. Alt styres 
av tvangen ritualiseringen. Han ser seg selv som selve 
premieidioten. Selv sliter han også med spørsmålet: 
Hvorfor meg? 

Før han møter professoren får han ingen diagnose og 
han aner ikke om han virkelig er syk eller om han bare 
er en idiot, som han sier. Dette endrer seg når han får 
bekreftet sin diagnose. 

Selv om forfatteren beskriver sin situasjon og tvangens 
og ritualenes karakter meget godt, synes jeg det kan bli 
repeterende og ensformig. Selv om en muligens ikke skal 
kritisere en selvbiografi på denne bakgrunn mener jeg 
det har en del å si for leservennligheten.

Mr. TOURETTE og jeg

I vinter har studentene i Sosialpedagogikk på Ru-
dolf Steiner Høyskolen arbeidet med biografier 
gjennom bokanmeldelser. Siden hensikten med 
vår faste spalte ”Møteplassen” er å gi våre lesere 
anledning til å treffe ulike mennesker, føler vi at 
det passer veldig godt inn her å treffe tre helt 

Biografi som menneskeinnsikt
forskjellige mennesker som har skrevet bøker 
om seg selv. Vi sender en stor takk til studentene 
Merete Lunde Halling, Frederike Lingner og Jan 
Sigurd Bøe som skrev anmeldelsene, og til Bente 
Edlund som leder studiet, for at hun sendte dem 
videre til oss. Red.
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Av Åsa Linderborg
Atlas forlag, 2007

Anmeldt:
Merete Lunde Halling 

Åsa Natacha Linder-
borg, født 20. mai 1968 
i Västerås, er en svensk 
historiker, forfatter, kul-
turskribent og kulturre-
daktør. Hun leverte en 
doktoravhandling ved Uppsala universitet i 2001 som 
tar for seg historien til de svenske sosialdemokratene: 
Socialdemokraterna skriver historia: Historieskrivning 
som ideologisk maktressurs. 

Meg eier ingen er Åsa Linderborgs selvbiografiske for-
telling fra sin oppvekst i Västerås på 1970- tallet. Her 
får vi et innblikk i klasseskillet i Sverige på denne tiden, 
men i tillegg til det får vi et dypere innblikk i så mye 
mer. Åsa Linderborg forteller åpenhjertig og usminket 
om sin relasjon til sin familie både på mors- og fars-
siden, og hun tar oss med inn i det aller mest private, 
oppveksten hos sin far. 

Dette er virkelig en kjærlighetserklæring til en pappa 
som vi får møte på en ærlig og kanskje til tider brutal 
måte. Ikke i form av noen voldelig brutalitet, men i for-
hold til de fordommer og formeninger vi kanskje har.

Kan man være en god omsorgsperson når du ikke børst-
er tennene på barnet ditt, ikke vasker henne, sover i gul-

Meg eier ingen

Biografi som menneskeinnsikt
Av David B. 
No comprendo press, 2007

Anmeldt:
Frederike Lingner

EPILEPTISK er en tegneserie-
fortelling på 380 sider med 
svart-hvitt-tegninger og tekst, 
skapt av franskmannen David 
B, pseudonym for Pierre-
François Beauchard, født 
9.februar 1959 i Nimes. David vokste opp med en store-
bror som hadde alvorlig epilepsi. Forordet og etterordet 
er skrevet av lillesøsteren hans. 

Som mørk, humoristisk og spennende vil jeg beskrive 
denne selvbiografiske tegneserieromanen. Tegningene er 
fantasirike, vakre og uttrykkssterke. Hvordan epilepsien 
er formidlet billedlig er i seg selv ganske sterkt, og David 
bruker en del symboler for å tydeliggjøre det han ønsker 
å uttrykke. Dette var i en tid i Frankrike da det ikke var 
noe særlig forskning rundt, og kunnskap om, epilepsi. 
Moren oppsøker ulike alternative behandlingsmetoder 
for å finne riktig hjelp og støtte. Hun er blant annet opp-
tatt av esoterikk og reinkarnasjonstanken. Hele familien 
er med på å prøve nye behandlingsmetoder for å hjelpe 
den eldste sønnen. Det er for eksempel en episode i bo-

Epileptisk
ken der familien flytter til en landsby hvor alle er over-
drevent opptatt av makrobiotisk ernæring. Hippieka-
rakterene i denne landsbyen er tegnet på en slik måte at 
man må bare le, selv om situasjonen egentlig er tragisk.  

Ved siden av familielivet som består av mor, far, og tre 
barn, forteller David også om sine fantasivenner som 
dukker opp innimellom. Disse vennene bor i skogen og 
følger ham gjennom hele barndommen og hjelper ham i 
vanskelige situasjoner.

Epilepsien til storebroren blir kraftigere i løpet av opp-
veksten. Den store broren som David har hatt i den 
tidlige barndommen finnes etter hvert ikke lenger, fordi 
han forandrer seg både fysisk og psykisk. David må ta 
mye hensyn til en bror som sier så mange ”dumme” ting. 
Han snakker mye om krig og vold, og påstår også at han 
har vært Napoleon i et tidligere liv.

Epilepsien til den eldste sønnen tar mer og mer plass i 
familielivet og David gir et veldig bra innblikk i hvor-
dan barndommen hans ble preget av dette. Tegningene 
speiler ikke bare det som har skjedd i virkeligheten, men 
han tegner også drømmer og fantasiforestillingene som 
han hadde fra den tiden. Det er rått og ærlig. Måten han 
bruker ulike elementer i tegningene og hvordan alt er 
flettet sammen er mer enn spennende.
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Vi får også innblikk i hennes relasjon til en om-
sorgsfull farmor og farfar som sørger for at både 
pappa og Åsa får mat og kjærlighet, gode historier 
og familietradisjoner. Vi møter tanter og onkler, og 
ikke aller minst så møter vi Åsa sin mamma, hun 
som har forlatt både Åsa og pappa, fått ny mann og 
nye barn. Kontrasten i morens nye hjem, hos hennes 
nye familie, moren som ble riksdagsrepresentant for 
Venstrepartiet. Hvordan kunne hun bare la Åsa være 
igjen hos faren? Var det en feministisk handling, eller 
en kjærlighetserklæring til sin mann, la det mest 
dyrebare en foreldre har bli igjen hos den andre?

Jeg anbefaler ”Meg eier ingen” av Åsa Linderborg på 
det varmeste. En dyp, inderlig, ærlig og varm bok om 
oppvekst, familie og verdier, klasseskille og litt til.

net møkkete senger uten sengetøy og mangler rutiner? 
Ved første møte virker dette som omsorgssvikt, og 
kanskje det var det på mange måter, men den ubet-
ingede kjærligheten Åsa opplever er det mange barn 
fra bedre stilte hjem som kanskje savner.

Kjærligheten hennes alkoholiserte pappa gir til sin 
datter er overveldende. Kanskje er det like mye for 
hans egen skyld på grunn av savnet etter Åsa sin 
mamma som gikk ut døren til fordel for et annet 
liv da Åsa var rundt 3 år. Uansett så er det denne 
kjærligheten og omsorgen Åsa føler og vokser opp 
med, og på en måte er dette nok for Åsa frem til hun 
kommer i tenårene. Da føler hun at hun må ta et opp-
gjør med både oppveksten og sin far. Frem til da har 
hun kanskje lagt lokk på skammen, sinnet og medlid-
enheten hun har følt for sin pappa. 
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Kunstkalender Ljabruskolen
Tekst: Louise Harte

Det hele begynte i år 2000 med en periode i kunsthistorie 
om impresjonisme og ekspresjonisme i en videregående 
klasse på skolen vår. Klasserommet gjorde vi om til et ate-
lier med staffelier og forskjellige kunstmaterialer. Elevene 
malte etter kopier av kjente malerier som de valgte selv. Vi 
lærere ble overveldet over engasjementet, tålmodigheten 
og blikket for detaljer som elevene viste. Bildene ble så 

fine at vi bestemte oss for å lage en kalender av disse.

Kalenderen ble veldig populære blant skolens foreldre, 
og det ble ønske om at det skulle bli et årlig produkt til 
inntekt for skoleturen vår. De to siste årene er et utvalg 
av bilder fra de forskjellige klassene representert. Det har 
blitt en fin tradisjon på Ljabruskolen, og vi er glade og 
stolte over å kunne vise de fine bildene elevene lager for 
et større publikum.

Tekst: Kaja Jenseth

Første trinn i arbeidet med å produsere kalenderen er å 
pukke ut bilder til de ulike månedene – slik at disse pas-
ser med årstiden og at det er en fin veksling fra måned til 
måned. Det er gunstig at alle bildene enten er i stående 
eller liggende format, men det kan også veksle. Først må 
bildene digitaliseres for å settes inn i et kalenderoppset-
tet. En scanner benyttes til dette. Kalenderoppsettet kan 
lages i et design-program, for eksempel InDesign som 
jeg benytter. Det er også mulig å få ferdige kalenderop-
psett som kan bearbeides i Word. Når alle bildene er 
lagt på plass for hver måned, kan det være lurt å lage 
en oversiktsside til slutt hvor man kan skrive litt om de 
ulike bildene og hvem som har laget dem.

Når oppsettet er ferdig, trenger man å vite hvor stort 
opplaget skal være. Skal kalenderen gis bort som julega-
ve, skal den selges på julemarkedet, eller selges på annet 
vis? Når kalenderen leveres til trykking, må man også 
bestemme hvilken papirtype og tykkelsen til denne. På 
Ljabruskolen har vi benyttet et matt papir på 250 g som 
heter Edixion matt. Dette kom vi frem til ved å se på 
andre kalendere og få veiledning på trykkeriet. Papiret 
bør være mellom 180 og 250 g.

Jeg har laget oppsettet for Ljabruskolens kunstkalender 
de siste to årene. I tillegg laget jeg laget en kalender for 
elevene i 1.-2. klasse på Steinerskolen Eidsvoll, hvor jeg 
er klasselærer. Disse kalenderene ble bare trykket opp i 
et lite antall, og de var elevenes julegave til foreldrene.

Ved spørsmål om å lage kalender ta kontakt på 
e-post: kaja@jenseth.no.

Hvordan lage selve kalenderen
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pårørende

Tekst: Ragnhild Castberg 

Vi har erfart at mange ønsker et tilbud i en landsby, men 
på grunn av de kommunalt ansattes forskjellig holdning-
er til, og kunnskap om, et slikt tilbud er det mange som 
ikke får en slik mulighet. 

Som leder av pårørendeforeningen ved Vidaråsen er det 
viktig å formidle noen erfaringer fra oss som har den 
givende, men også krevende oppgaven, å ivareta våre nær-
meste som karakteriseres som psykisk utviklingshemmet. 
De blir ofte oppfattet som en ensartet gruppe med iden-
tiske behov, noe HVPU-reformen kan vitne om. Det som 
imidlertid kjennetegner dem er antakelig at de har større 
ulikheter seg i mellom enn mange andre grupper med 
spesifikke felles kjennetegn og behandlingsforløp. Sterkt 
forenklet er det å være psykisk utviklingshemmet å være 
født med evner og muligheter som kan være vanskelige 
å oppdage, fordi vi ikke kjenner oss igjen i «den enkeltes 
landskap». Det eneste som kan bøte på vår manglende 
gjenkjennelse er kunnskap, evne til omsorg og engasjement 
for å finne frem i ukjent terreng sammen med våre kjære. 

Kommunenes omsorg for psykisk utviklingshemmete 
preges av store forskjeller i hvordan de legger til rette for 
den enkeltes behov for et individuelt tilrettelagt tilbud. 
Planlegging og gjennomføring av tilbud stiller høye krav 
til kunnskap hos både pårørende og kommunalt ansatte 
om det sjeldent rike mangfoldet hos våre nærmeste. En 
slik kunnskap innebærer ikke minst å erkjenne vår be-
grensete innsikt i hvor store variasjoner det er mellom 
den enkeltes ferdigheter og muligheter. At psykisk ut-
viklingshemmete ofte defineres som en enhetlig gruppe 
ved tilrettelegging av tilbud, kan bli fatalt for den en-
kelte. Dette er en av mange utfordringer som pårørende 
og kommunene står overfor når det skal gis et faglig 
forsvarlig tilbud til den enkelte. 

På den annen side finnes det likevel noen fellestrekk, 
blant annet at de ikke selv kan «kjempe» for å få dekket 
sine ønsker og behov. De er avhengige av pårørendes 
evne og mulighet til å målbære deres ønsker og behov 
overfor den enkelte kommune. Det fører igjen til en 
særlig sårbarhet for mangelfull kunnskap både hos pårø-
rende og kommunene. Ikke sjelden fører dette til isola-
sjon og omsorgssvikt. 

Som pårørendeforening ser vi store forskjeller i kommu-
nenes syn på hva som skal til for å ta vare på de som står 

oss nær. Kommunenes praksis viser en sterkere vektleg-
ging av det kommunale selvstyre enn vektlegging av 
omsorg for spesielt sårbare enkeltindivider. Mange av oss 
har lagt ned mye arbeid for å lete etter rettsregler som 
skal beskytte og gi våre nærmeste et faglig forsvarlig til-
bud. Vi har saumfart regjeringens utredninger og planer 
og ser at de har gode intensjoner, men finner ikke retts-
regler som sikrer etterlevelse av intensjonene. For mange 
av oss har det vært en lang vei å gå for å forstå at jakten 
på våre kjæres rettigheter og kommunens plikter er for-
gjeves. Det er den enkelte kommunes egen forståelse av 
regelverket som er avgjørende for hvilket tilbud kommu-
nen mener det er faglig forsvarlig å tilby den enkelte, og 
om landsbyenes tilbud blir vurdert som aktuelt. Å lytte 
til hva den enkelte utviklingshemmedes selv ønsker kan 
gå kommunale ører hus forbi. Slik regelverket er utfor-
met oppfattes det fra mange pårørendes ståsted at det er 
kommunene og ikke enkeltindividet som gis rettigheter, 
og våre erfaringer viser at dette fører til en urimelig for-
skjellsbehandling i dagens kommune-Norge. 

En rekke kommuners mangel på fagkunnskap, kom-
binert med en tilnærmet fraværende rettssikkerhet for 
dem det gjelder, bidrar til uverdige forhold for våre 
kjære. Derfor er det et kjent fenomen at «ressurssterke» 
foreldre flytter til kommuner som har god kunnskap og 
tilsvarende tilrettelegging for de ulike behovene som 
psykisk utviklingshemmete har. Forskjellsbehandlingen 
kan illustreres ved forespørsler fra pårørende til kommu-
nene. De som ønsker at landsbytilbudet skal vurderes, 
som et alternativ til kommunens eget tilbud, blir møtt 
med svært forskjellige synspunkter. Noen blir møtt med 
at: «I vår kommune benytter vi ikke private tjeneste-
tilbydere». Andre kommuner setter pris på å bli gjort 
oppmerksom på at landsbytilbudet eksisterer og uttaler 
at dette tilbudet har kvaliteter som kommunen selv ikke 
har forutsetninger for å gi. Noen kommuner kjenner 
tilbudet godt, har gode erfaringer, og anbefaler dette for 
de av sine brukere som har behov for fellesskapet og det 
helhetlige tilbudet som landsbyene tilbyr. Vi forstår at 
kommunene ikke kan tilby en tilsvarende integrering av 
bofellesskap, arbeid, kultur og fritid som det landsbyene 
kan. Men det bør være en rettighet for den enkelte (på-
rørende/verge) å kunne søke om et tilbud i en landsby, 
og en plikt for kommunen å vurdere landsbytilbudet på 
et forsvarlig faglig grunnlag. 

Det er ikke vond vilje som forårsaker at kommuner 
avslår den enkeltes eller de pårørendes søknad om å 

Den kronglete veien til
et tilbud i en landsby
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Tekst og foto: Mette Winther

Min datter Line, som nå er 33 år, kom til Norge som 
4-åring, etter å ha tilbrakt sine første, tøffe år på sykehus 
og barnehjem på Filippinene. Hun kom med både un-
derernæring og understimulering i bagasjen. På forhånd 
visste jeg at hun nok ikke ville utvikle seg som alle andre 
barn, papirene fra Adopsjonsforum beskrev en liten 
jente som hadde ymse ”diagnoser”: muligens døv, tegn til 
C.P, og også med ubestemmelig hjerneskade. Men, hun 
var forlatt som nyfødt, og trengte et hjem. Jeg var midt i 
adopsjonssøknadsprosessen da jeg fikk høre om denne 
lille jenta. Som utdannet barnevernspedagog, og med 
erfaring fra barnehjem i Kenya, visste jeg at de fleste 
barn har utviklingspotensialer - med tilpassede tilbud 
og i rette omgivelser. Og jeg visste at i Norge hadde vi 
tilbud til - og muligheter for - alle barn, og jeg visste at 
jeg hadde både ressurser, pågangsmot og lyst til denne 
utfordringen.

Adopsjonsprosessen tok lang tid, for 30 år siden var det 
ikke vanlig at enslige fikk adoptere, men etter nesten 2 
år med diverse anker på avslag fra norske myndigheter, 
fikk jeg endelig tillatelsen og kunne reise og hente Line 
hjem til Norge.

Dette første valget på Lines vegne, å ta henne hjem til 
Norge, var jeg nok temmelig trygg på var det rette. Selv 
om jeg tok henne vekk fra et barnehjemsmiljø hun tross 
alt kjente, var forholdene på barnehjemmet slett ikke 

tilpasset barn som ikke utviklet seg i takt med andre. 
Hun hadde ikke hatt mulighet for noe verdig liv på Filip-
pinene. Jeg var på besøk på en annen stor institusjon for 
psykisk utviklingshemmede der, - og det var et nedslåen-
de syn. Og med Lines livsglede og livsstyrke (hun hadde 
overlevd 4 år under utrolig dårlige forhold), fortjente 
hun noe bedre.

en verdifull ressurs. Vidaråsen pårørendeforening gir 
honnør til de kommunene som hjelper til langs veien 
til landsbyene. Vi håper mange kommuner vil gjøre seg 
kjent med tilbudet, og at de besøker en landsby for å få 
et bedre grunnlag for sin faglige vurdering. 

Ragnhild Castberg er leder av pårørendeforenin-
gen ved Vidaråsen landsby. Artikkelen stod i SOR’s 
medlemsblad RAPPORT nr 5 2013, og trykkes her 
etter velvillig godkjennelse.

forsøke å bo i en landsby, det er mangel på kunnskap og 
manglende rettsikkerhet for dem det gjelder. Noen av 
de som bor i landsbyene har måttet kjempe lenge for å 
komme dit. Dessverre er det mange pårørende som ikke 
har krefter til å fullføre den kronglete og årelange vand-
ringen mellom ulike kommunale og statlige enheter for å 
gi sine nærmeste et godt tilrettelagt tilbud. 

Avslutningsvis er det viktig å få sagt at landsbyene er til 
stor glede for oss som pårørende, her blir vi sett på som 

En adopsjonshistorie 
- og kval ved valg som tas 
på vegne av andre
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pårørende

og valget av barnehage ganske greit, Voldsløkka 
spesialbarnehage for døve (i Oslo). Mamma-
permisjonstiden den gangen var bare 4 mnd, 
så vi hadde ikke lang tid å bli kjent med hver-
andre på før Line på ny måtte ut i en ukjent 
verden, med mange nye personer å forholde 
seg til. Men her hadde jeg ikke noe valg, jeg var 
helt nødt til å gå tilbake på jobb. 
Et ”normalt” barn, som de første 4 årene ikke 
har hatt muligheten til å knytte seg til faste om-
sorgspersoner, vil vanligvis bruke lang tid til å 
oppleve trygghet, så for Line var det nok ekstra 
traumatisk å bli ”forlatt” i en barnehage på 
dagtid. Men de dyktige medarbeiderne i barne-
hagen var utrolig forståelsesfulle, og bidro godt 
til at Lines hverdag ble så trygg som mulig.

Etter hvert viste det seg imidlertid at det nok 
var andre ting enn døvhet som utfordret Line 
i hverdagen, og Nic Waals Institutt overtok. 
De to barnehagene lå vegg i vegg – så hun ble 
bokstavelig talt løftet over gjerdet, - og tilbrakte 
først litt tid begge steder. Det at Line har gått 
i Døvebarnehage har siden vist seg å være en 
kjempefordel, både for henne og meg. Hun 
lærte seg døvetegn, og tegn til tale, og siden det 
verbale språk ikke har blitt hennes kommuni-
kasjonsmiddel, har tegnene kommet godt med. 
Både jeg og vår nærmeste vennekrets fikk kurs, 
så flere kunne kommunisere med henne. Hun 
bruker fremdeles tegn, men nå mer sporadisk 
enn før. Men det hadde vært ønskelig om flere 
rundt henne hadde skjønt tegnene, noe frustra-
sjon fra hennes side opp gjennom årene hadde 

nok vært unngått da.

Noen fast diagnose hadde Line fremdeles ikke fått, og 
jeg var vel heller ikke spesielt opptatt av å få det. Hun var 
den hun var, og jeg så stadig små fremskritt som gjorde 
livet hennes (og mitt) lettere. Men døvhet var helt ute-
lukket, hun kom løpende hvis jeg hvisket ordet sjokolade 
fra et naborom, så høreapparatene ble returnert.

Så kom tiden for skolestart, og nok et stort valg måtte 
foretas på Lines vegne. Skullehun ”integreres” i en vanlig 
skole, eller gå på spesialskole, og i så fall hva slags spe-
sialskole? Jeg så egentlig ikke for meg ”integrering” som 
noe godt alternativ for henne, men tvilen var der. Ville 
hun gjennom ”integrering” få andre elever å strekke seg 
mot og gjennom det utvikle seg i ”riktig” retning? Eller 
ville hun bare bli en taper? Valget mitt falt til slutt på 
spesialskole. Jeg trodde ikke Line ville få det noe godt i 
en stor klasse på en stor skole. Men uten noen konkret 
diagnose, var det heller ingen enkel sak å komme inn 
på en spesialskole. ”Dessverre, hun passer nok ikke inn 
her”, var svaret fra flere skoler. En liten spesialgruppe 

Vel hjemme her, begynte nok en utfordring for henne, 
en runddans med diverse undersøkelser og tester. Var 
hun døv, hadde hun C.P. eller ”bare en diffus hjerne-
skade”? Line selv var nok lenge en forvirret fugleunge. 
Hun sov godt og spiste godt og etter å ha fått renset opp 
for diverse innvollsormer, la hun på seg som hun skulle 
(hun veide bare 10 kg som 4-åring). Men hun var tydelig 
redd og skeptisk til alt dette nye hun måtte igjennom, og 
var slett ikke alltid like samarbeidsvillig når diverse tes-
ter skulle gjennomføres. Hjemme løp hun rundt i rom-
mene, uten å røre noe, uten å vise noen interesse for ting 
rundt seg. Men å sitte på fanget i en gyngestol og synge, 
roet henne ned, så utallige timer ble tilbragt der. 
Det tok omtrent ett år før hun så direkte på meg, og ett 
år før hun sluttet å kalle alle damer Mamma, og til slutt 
innse at ordet Mamma var meg.

Diagnosen landet på sterkt nedsatt hørsel, mest på 
grunn av mangel på trommehinner etter gjentatte, ube-
handlede ørebetennelser. Så da ble høreapparat rekvirert, 

Line på tur.
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på en stor skole langt unna hjemmet vårt, var til slutt 
PP-tjenesten og skolemyndighetenes tilbud. Det var 
da jeg tok kontakt med Steinerskolen på Hovseter for 
å sjekke hva de hadde av tilbud til henne. Her tipset de 
meg om Helsepedagogisk Steinerskole (en skole verken 
PP-tjenesten eller skolemyndighetene i Oslo hadde hørt 
om). Den første reaksjonen jeg fikk da jeg kontaktet 
ledelsen der var: ”du verden, for en spennende elev, 
henne må vi absolutt få her på skolen vår”, ja da åpnet en 
ny verden seg for både Line og meg. Så dette skolevalget 
er jeg bombesikker på var det rette for Line. Her gikk 
hun i 15 år, og lærte seg ferdigheter hun nok ellers ikke 
ville ha lært. Tall og bokstaver gir ikke noen særlig me-
ning for henne, men hun er fargesterk og fingerferdig, så 
etter tålmodig innsats fra lærerne på skolen, lærte hun 
seg både strikking, hekling og veving. På hjemmefronten 
lærte hun seg fysiske aktiviteter som sykling, skigåing og 
svømming, så vi kunne ha et aktivt liv.
 
I jobben min hadde jeg tilbud om forskjellige uten-
landsopphold, i Afrika, så Line har bodd og reist rundt 
i Kenya, Tanzania og Botswana. Alle gangene med egen 
privat-lærer for henne (som alltid var kjent for henne), 
så hun har nok reist mer enn de fleste før hun var ferdig 
med skoletiden. Hun syntes å ha det greit under disse 
oppholdene, men når jeg nå spør henne om hun vil være 
med til Afrika, rister hun energisk på hodet og peker 
”være her”. Så muligens var disse oppholdene mer utfor-
drende for henne enn jeg tenkte over.

Line fikk etter hvert en autismediagnose, som åpnet for 
noen flere støtteordninger for oss, men som egentlig ikke 
forandret hverdagen vår. Jeg hadde vel for lengst skjønt 
at autisme var inne i bildet, og at en oversiktlig, forut-
sigbar og rolig tilværelse gjorde henne tryggere. Men 
samtidig hadde hun jo i hele oppveksten blitt utfordret 
på nettopp dette, bl.a. gjennom våre utenlandsopphold, 
diverse feriereiser ellers rundt i verden, og en aktiv fritid. 
Alt var selvfølgelig på mine premisser, hun ble jo bare 
fortalt: ” i morgen skal vi på skitur, i neste uke
skal vi reise til Tanzania og bo der i et halvt år, eller på 
torsdag skal vi på ferie til Kos”. En vanlig tenåring er som 
oftest helt avhengig av venner og miljøet, og kan også 
selv protestere høylydt på å forlate det, mens Line pent 
måtte følge med på alle mine aktiviteter. Og om dette var 
den beste terapi/behandling/forståelse for et barn/tenår-
ing med autismediagnose kan en alltid spørre seg om.

Et nytt utfordrende – og nok et svært vanskelig valg for 
alle foreldre med barn med spesielle behov - dukker opp 
når skoletiden nærmer seg avslutning, og framtiden i 
form av bolig, arbeid og fritid skal stakes ut og avgjøres. 
Jeg kjente godt til Camphill- landsbyene, og etter Lines 
lange skolegang på Helsepedagogisk Steinerskole, ville 
jeg gjerne at hun skulle få fortsette innenfor denne set-
tingen. Men skulle hun nok en gang flytte langt unna alt 

hun kjente; meg, hjemmet, naboer, miljø og storbyen 
hun var vant til??? Og ville hun greie seg i en Landsby? 
Hun trengte tett oppfølging i det meste av livets utfor-
dringer, og jeg visste at selv om Landsbylivet er tett og 
trygt og godt, stiller det krav til beboerne som hun ikke 
ville makte. Bydelens tilbud var en egen leilighet med et 
såkalt tilpasset dagtilbud. Men jeg hadde alt for ofte hørt 
om ensomhet og gjennomtrekk av personale. Det ble 
mang en søvnløs natt med disse tankene på denne tiden.

Men så dukker Granly opp som et alternativ til disse 
skremmende framtidsutsiktene. Her kunne hun få den 
oppfølgingen hun trengte, og samtidig være innenfor 
de antroposofiske livsverdier og livsanskuelser hun var 
vant til. Og da var valget for meg enkelt, selv om Line 
heller ikke nå ble tatt med på råd, og nok en gang måtte 
tilpasse seg et helt annet miljø enn hun var vant til.

Line har nå bodd på Granly i 10 år. Og selv om ikke 
alt har gått på skinner, hun har nok gitt Granly noen 
utfordringer de ikke helt var forberedt på (men som de 
har tilpasset seg og etter hvert mestret), er jeg trygg på 
at dette valget for Line var riktig. Lines humør har alltid 
vært som en berg- og dalbane. En dag er hun lys og lett, 
blid og strålende, mens neste dag kan hun være mørk, 
lukket og stiv, og vise stor frustrasjon. Helt uforutsigbart 
og ikke alltid like lett å takle for dem som ikke kjenner 
henne godt. Men hun er alltid villig til å dra tilbake til 
Granly etter helge- og feriebesøkene hos meg, og det 
forsikrer meg om at hun har det godt og anser Granly 
som sitt hjem nå. Her har hun sin egen lille leilighet i et 
hus med tre andre beboere, og kan selv bestemme når 
hun vil være sosial, og når hun vil være i fred og pusle 
med sine ting. Stabile, omsorgsfulle medarbeidere omgir 
henne, og de forskjellige aktivitetene blir lagt til rette for 
at hun kan være med på mye og utnytte sine ferdigheter.

Som skrevet i et intervju i siste nummer av Landsbyliv, 
hvor en mor uttaler at: ”det viktigste er at mitt barn har 
et trygt sted å bo når jeg dør” , gjelder i høyeste grad 
også for meg. Det å vite at Line har et trygt og godt hjem 
for resten av livet, tar en tung bør vekk fra skuldrene.

Jeg, og mange med meg, håper inderlig at alle sosialtera-
peutiske landsbyer, hjem og skoler i Norge gis mulighet 
til å videreføre sin virksomhet i fullt monn slik at de 
kan fortsette å gi våre barn/voksne med spesielle behov 
et godt liv. Disse tilbudene rommer så mange verdifulle 
kvaliteter for beboerne med den helhetlige tenkningen 
som ligger til grunn for et samfunn bestående av boliger, 
verksteder og kulturelle aktiviteter, som gir trygghet 
og mulighet for livsutfoldelse og individuell frihet. De 
bør danne mønster ved planlegging av nyetableringer. 
Mange pårørende ville utvilsomt ønsket et slikt tilbud for 
sine barn.
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I denne utgaven av Landsbyliv har vi valgt å foku-
sere på tema ”Ledelse”. Vi lever i en tid da må-
ten vi tenker på er i stor forandring, noen kaller 
det ”paradigmeskiftet”, men mange av våre so-
siale strukturer er fortsatt forankret i den gamle 
tankevanen. Vi gir her et utvalg av forskjellige 
tanker rundt dette tema. 

Will Browne har vært daglig leder på Vidaråsen 
Camphill Landsby i flere år, og i en samtale med 
Simone Wantz forteller han hvordan han kom til 
dette gjennom sin karriere som arkitekt. Rocke-
stjerner er ikke så ofte omtalt her i Landsbyliv, 
men det viser seg at de ofte har utviklet en fin 
form for ledelse, uten ledere. 

Steinerskolene har lang fartstid med å eksperi-
mentere med ulike former for ledelse, og vi har 
et utdrag av boken Karl-Martin Dietz skrev om 

Ledelse
dette. Geir Legreid, daglig leder på Helgeseter 
og styreleder for Sosialterapeutisk Forbind, deler 
sine tanker om ledelse med oss. God ledelse skal 
skape samarbeid, og vi har et godt eksempel fra 
Jøssåsen, hvor deres samarbeid med Malvik kom-
mune beskrives. 

Ledelse og økonomi er sterkt forbundet, og vi gir 
til sist et par utdrag fra Christian Egges bok ”Le-
vende Økonomi” med tanker fra Øystein Skallebek 
fra Sverige og Hemy Abouleish fra Egypt. Super-
praktikanten er også opptatt av ledelse og leter i 
eventyrene våre etter tips. 

Vi håper våre lesere vil ha glede av å lese om 
dette tema, og vi tar gjerne imot brev og eposter 
hvis det skulle vekke noen kommentarer fra dere. 
God lesing!
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Simone Wantz har hatt samtaler 
med Will Browne som er 
koordinator for leder-gruppen 
på Vidaråsen. Will fylte 50 år 
i august i fjor og LandsByLiv 
har fått lov til å se inn i en 
del av hans livsløp og hans 
tanker om ledelse. Red. 

Simone: Will, du er født og 
oppvokst i England der du også studerte 
arkitektur. Hva førte deg til Antroposofi og 
hvordan fant du veien til Vidaråsen? 
Will: Da jeg var 19 år begynte jeg på Arkitekturhøy-
skolen i Canterbury i England. Første dag på studiene 
ba professoren oss å sette oss i en ring. Og til vår store 
overraskelse leste han et vers av Rudolf Steiner. Denne 
professoren, Tony Cooper, brakte inn flere innslag fra 
sitt antroposofiske syn. I løpet av første året hadde vi 
eurytmi, formtegning og modellering i undervisningen 
vår. En gang viste han oss bilder av det første Goethea-
num. Jeg har fortsatt kontakt med Tony Cooper! Gjen-
nom ham lærte jeg å se bygninger med andre øyne enn 
det som var vanlig ellers i studiet. Det ble en dypere, en 
mer helhetlig betraktning der sammenheng mellom ar-
kitektur og mennesket var viktig. Etter hvert som vi fikk 
nye lærere ble det tydelig at for mange var arkitektur en 
prestisjejobb der mennesket og dets behov hadde liten 
betydning. En beinhard konkurranse var ofte motivasjo-
nen. Men jeg ønsket å bygge i samarbeid med andre og 
ikke med fokus på konkurranse.

Min far var en kjent arkitekt og journalist og veien 
var åpen for å gå i hans fotspor. Jeg fikk praksis hos en 
berømt arkitekt i London, men opplevde at det å gjøre 
karriere ikke var min vei. Så flyttet jeg nordover til Hull 
og fullførte studiet på en arkitekthøyskole som hadde 
andre verdier. Bl.a. fikk jeg reise sammen med skolens 
rektor, Vernon Gracie, til et jordskjelvområde i Hellas 
(Kalamata) for å hjelpe i nødssituasjonen der. Samme 
rektor viste meg også veien til Camphill-arkitektur. Jeg 
besøkte flere av landsbyene og ble berørt av det jeg møt-
te der. Særlig møtet med landsbyboerne som viste stor 
interesse for oss gjester gjorde sterkt inntrykk. I møtet 
med Botton Village, den første landsbyen i England, vis-
ste jeg at dette er noe for meg. Jeg ville ikke at livet mitt 
skulle styres av prestisje, konkurranse og penger. Veien 
gikk så til Wales hvor jeg fikk praksis et år sammen med 
Chris Day, en antroposofisk arkitekt. Her skrev jeg min 

En skapende virksomhet 
ut fra hjertekrefter

masteroppgave om antroposofisk 
arkitektur. Siste studieår var jeg 
i Larchfield Community (også 
Camphill) og hjalp til med et 
byggeprosjekt der. Samtidig ble 
dette året også det første året 
som Camphill-medarbeider. 
                                                                                        

I nærheten av Larchfield, i Midd-
lesbrough startet et initiativ ut fra 

Emerson College. En biodynamisk, botanisk hage skulle 
bygges (the Botanic centre). Dette var et spennende 
prosjekt som ble gjennomført sammen med arbeidsle-
dige mennesker, midt i et industriområde. Det var delvis 
røffe, tøffe mennesker, flere kom dit etter et fengselsopp-
hold. Det å få et meningsfullt arbeid, samtidig med å 
oppleve det vakre i forbindelse med naturen, ble et stort 
løft for alle oss som arbeidet der. Jeg ble involvert i dette 
gjennom et vannprosjekt ledet av Andrew og Simon 
Joiner i samarbeid med John Wilkes. The Botanic centre 
ble et kjent og vellykket prosjekt. Vi fikk besøk bl.a. av 
Nils Christie fra Norge, av Arne Klingborg fra Järna og 
av Prince Charles. Alle ble veldig begeistret. Det sies at 
Prince Charles snakket med sine planter etter dette be-
søket.

Etter hvert ble to ting viktig i livet mitt: det ene var å 
helbrede naturen, pleie den og tilføye noe vakkert. Det 
andre var det sosiale spørsmål i forbindelsen med arki-
tektur. Særlig ble arbeidet med flowforms og rensean-
legg sentralt de neste årene. 

I 1990 kom jeg for første gang til Norge for å anlegge 
rensanlegget i Hogganvik landsby. Dette første besøket 
i Norge ble til et vendepunkt på mange plan. Der møtte 
jeg presten Johannes Hertzberg og ble berørt av mennes-
kevielsens handling i Kristensamfunnet. Jeg møtte Joan 
og Paul Allen, Hege og Lars Henrik Nesheim. Dører til 
Norge åpnet seg.

Arbeidet med natur og vann var kommet til et høyde-
punkt og jeg ønsket å ta nye skritt. Jeg var interessert 
i å begynne på presteseminaret i Stuttgart. For å lære 
meg tysk, reiste jeg til Brachenreuthe, en landsby i Syd-
Tyskland. Der traff jeg igjen Karin som jeg hadde møtt 
tidligere. Vi bestemte oss for å forlate Tyskland og reiste 
sammen til Botton Village. Der fikk vi ansvar for et om-
sorgshus. I Botton Village giftet vi oss.

  Will Browne
Simone Wantz
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Etter to år i Botton Village sa vi ja til å flytte til Vidar-
åsen. Her ventet oppgaven med å bygge omsorgshuset, 
Ita Wegman hus. Dette var i desember 1994. Samtidig 
med Ita Wegman hus ble også rensanlegget på Vidar-
åsen ferdig i 1998. Rensanlegget ble et sted der jeg kunne 
trekke meg tilbake og finne ro og kraft. Å arbeide der ble 
til min hobby! Det siste renseanlegg som jeg tegnet, ble 
bygget i Camphill-landsbyen Rozkalni i Latvia.

I 2000 hentet vi Mathias i Polen, 2002 ble Julian født. Nå 
var vi blitt en familie. Etter å ha bodd i forskjellig hus, ja 
til og med en liten stund utenfor landsby, kunne vi bygge 
oss et eget hus på Vidaråsen, noe vi er veldig takknem-
lig for. Jeg ble nå mer involvert i kontorarbeid og i det 
sosiale.

S: Will, har ikke du et sterkt forhold til kunst? 
Har du en kunstnersjel?
Will: Mine foreldre var begge opptatt med kunst og jeg 
fikk det nesten med morsmelken at kunsten var det 
viktigste. Vi var på flotte kunstreiser i Italia med far som 
alltid hadde med seg tegneblokk. Og som barn skulle 
jeg tegne et bilde hver dag før frokost. Jeg likte å tegne, 
men ble også opptatt av fars bedømmelse. Jeg begynte 
å forvente ros og anerkjennelse. Før arkitekturstudiene 
gikk jeg på en kunstskole. Men etter hvert har det blitt 
mindre kunstvirksomhet. Det var et savn, men samtidig 
har det også gitt rom til å bli skapende på andre plan. Jeg 
fikk fars arv i det kunstneriske, men jeg arvet ikke hans 
disiplin og viljesstyrke, og heller ikke lidelsene en kunst-
nersjel kan gjennomgå. For meg ble kunst blant annet 

det å få motsetninger inn i balanse og samklang. Og på 
en kunstnerisk måte kan man være skapende på mange 
områder i livet, også i det sosiale. Vi får se om kunstne-
ren i meg blir mer synlig en gang!

S: Og til ledelsen: Hvor lenge har du vært i ledel-
sen på Vidaråsen, hva betyr det for deg å være en 
leder?
Will: Først må jeg få si at det er viktig for meg at min 
stilling kalles for koordinator for ledergruppen og ikke 
daglig leder. Dette er i tråd med selvforvaltningsprinsip-
pet hvor ledelsen representerer og velges av en gruppe 
mennesker som bærer impulsen (landsbyråd). Selv om 
jeg har et overordnet ansvar for det som skjer, er det i 
praksis ytterst sjelden at jeg treffer viktige beslutninger 
uten at resten av ledergruppen eller landsbyråd er tatt 
med. Administrasjon og ledelse skilles så langt som mu-
lig, og selv om jeg må ha oversikt over hva som er på 
gang, kan jeg trygt delegere utføringen av de fleste admi-
nistrative oppgave til de kompetente folk på kontoret. 

Jeg har vært i ledelsen mer eller mindre siden 2001 med 
tre års pause mellom 2007og 2010. Å være i en skapende 
virksomhet ut fra hjertekrefter, det er mitt motiv i leder-
arbeidet. Det å være en leder forbinder jeg også med litt 
ubehag spesielt med tanke på å være en autoritet. Det 
er ikke helt min vei. Jeg kan oppleve mennesker og kan 
gi dem rom, gi plass til forskjelligheter. Oppmuntre og 
støtte er viktigere for meg enn å styre. Ja, styring skal 
brukes minst mulig. Det er viktig å ha tillit til men-
nesker, at evner kan næres med tillit. Det å trekke meg 
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Ledelse – hva venter 
deg som ny leder?

   Geir Legreid

litt tilbake for å la andre bli synlige kan bedømmes som 
å være uklar, usikker. Men det kan også gjøres for å gi 
plass. Og allikevel er det nødvendig som leder å bære an-
svaret, spesielt i vanskelige situasjoner. Samtidig som det 
er viktig å ha tillit til de åndelige verdener. En sterk tillit 
til åndelige krefter og å satse på åndelige bestrebelser 
tror jeg er viktig for ledelsen av et Camphill-fellesskap. 

Hjemme er jeg for tiden veldig opptatt av komposten 
min. Dette er reneste alkymi som forener de mest vidun-
derlige prosesser, fører til forvandling som blir utgangs-
punkt for nytt liv.

Kanskje kan ledervirksomheten sammenlignes med en 

gartner? At viktigst er det å legge til rette for at noe kan 
spire, vokse og blomstre. Og jeg tror det er viktig at man 
alltid på nytt igjen finner veien sammen med de som er 
til stede, i samklang med omgivelsene. Da kan det skje at 
vi i fellesskapet kan skape noe sammen, for eks. en høy-
tidsfeiring der enhver bidrar med sitt. 

Et ønske jeg har for framtiden er det å bringe kunst inn i 
naturen, tilføye noe til naturen som en helbredende im-
puls. Initiativet med sansehagen og nytt urteverksted på 
Vidaråsen kan gi mulighet til å arbeide i denne retnin-
gen. Det finnes mange steder på Vidaråsen som vi kunne 
gjennomtrenge og ”løfte opp” til en foredlet samklang av 
menneske, natur og kunst. 

allerede er blant dem som pleier 
det i fullt dagslys), og tillit til egen 
kraft håndheves aktivt ved å lukke ørene og snevre 
blikket. Slikt skjer, oftere enn vi liker å tro, men ikke 
nødvendigvis med håpløst utfall. Et godt råd er alltid å 
se tilbake på dagens innsats når roen senker seg på syk-
kelsetet hjemover. Veien til erfaringslæring trenger ikke 
alltid være lang, om en trener opp rutiner for tilbake-
blikk, som fast ordning.

«Den ensomme rytter» - hvor ble det av de andre ?
Har du ønske om et liv i sosial salighet med gode kol-
legaer? En av gutta? Glem det om du søker jobb som 
leder. Og om savnet etter den gode gamle lønningspilsen 
med de andre blir for sterkt, og du søker deg tilbake til 
the real world som miljøterapeut, legg inn minst ett års 
karantenetid slik at alle har fått med at du ikke lenger 
styrer på. Som leder oppstår det en avstand. Denne 
preges av både andres opplevelse av hierarkier, og per-
sonligheten til deg som leder. Noe ønsker en sosial leder 
som er omgjengelig og lett å ta kontakt med. Andre øn-
sker nye foreldre, en trygg lederfigur som kan fortsette 
oppdragelsen. Atter andre ønsker så mye input og utfor-
dringer at drømmelederen er en fagnerd med orakelets 
overjordiske veiledningskraft. I de antroposofiske virk-
somhetene har lederbegrepet tidvis vært et skjellsord. 
Alternativene har vært mange før virksomheten åpenlyst 
har søkt etter èn leder. Hva som faktisk virker best i den 
enkelte virksomhet er et stort spørsmål. For min del fin-
nes det ikke alternativ til ledelse. Ledelse eksisterer uan-
sett om ikke begrepet henges på enkeltpersoner, og da 

Tekst: Geir Legreid. Foto: Wenche Vågene.

Å skrive om temaet ledelse er litt av en utfordring. Hvor 
mange millioner sider som er skrevet om emnet er 
uvisst, men ledelseslitteraturen rekker nok fra Kirkenes 
til Bagdad, om alle publikasjoner hadde blitt lagt på rad 
og rekke. Det viser også noe av utfordringen for de som 
vil ha en kjapp innføring til temaet – det finnes ingen 
rask vei. Og for de som lurer på om de skal ta på seg 
lederoppgaver, du lærer best ved å prøve selv. Det er først 
når du står i de daglige utfordringene og mulighetene, at 
du får oversikt. Og tro det eller ei – innsikt innover tar 
tid.

For deg som har stått i lederoppgaver en tid, er jeg usik-
ker på hvor mye utbytte du får av å lese videre. For deg 
som vurderer å påta deg lederoppgaver kan det være 
nyttig å bruke de neste 7 minuttene på dette innlegget. 

«Selvtillitens oldemor» – egoet
Mange hopper ut i ledelse med stor iver, og ender med 
mageplask eller knekt rygg. Akkurat det kan ha mange 
årsaker. Dårlig selvtillit er ikke den beste bagasjen å ta 
med når en søker lederutfordringer. Ydmykhet, ja. Sam-
arbeidsevner og vilje til å høre på andres råd, ja så abso-
lutt. Men selvstendig, reflekterende tenkning, samt tiltro 
til egne vurderinger er nødvendig. Hvis ikke vil lederen 
dras i alle retninger avhengig av hvem som velvillig de-
ler ut vennlige og fornuftige råd. Noen ganger kan det 
imidlertid bli for mye for enhver av oss, og da overtar 
forsvaret. Egoet hentes opp fra kjellerdypet (om ikke du 
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er det bedre alle vet hvem det er. Og hvem som ev ikke 
skal inviteres med på puben om jobben er hovedtema 
ved bardisken. For det vil oppleves annerledes når du 
skal på julebord neste gang, etter du er ansatt som leder. 
Bare prøv.

Ledelsesbegrepet – en avgrensning
Ledelse kan defineres ulikt, og lederrollene er mange. 
For å gjøre det enkelt for deg selv og organisasjonen du 
jobber i, kan en tommelfingerregel være at lederbegrepet 
er synonymt med personalansvar. Ledelse handler stort 
sett om å få andre til å jobbe i samme retning, helst i 
noenlunde samme tempo, og i overenskomst om veien. 
Hvorfor vi skal hit eller dit er alltids best når beslutnin-
gen er forankret i fellesskapet. Det går ikke alltid, og da 
må lederen ta et ekstra ansvar, kanskje bruke mer tid 
på prosessen, og om nødvendig peke ut retningen. Det 
er lettere sagt enn gjort, og på veien skal alle involverte 
støttes så godt det lar seg gjøre slik at målet nås. Det 
handler mye om å skape gode forutsetninger slik at den 
enkelte medarbeider får gjort jobben sin og benyttet sine 
kvaliteter til beste for virksomheten, og seg selv. Virk-
somhetens utvikling handler like mye om egen utvikling 
i virksomheten.

Om snubletråder og sorte hull i hverdagen
Lederen er støttespiller, ikke diktator. Autoriteten som 
tildeles via lederrollen, skal brukes klokt og med måte. 
Her kan virksomhetens verdigrunnlag, målsetninger, og 
rutiner for å nå målene være til stor hjelp for lederen. 
Disse er som regel idealer og ofte vanskelig å få til å fun-
gere for alle, samtidig, og hele tiden. Men det er vel verd 
strevet å utvikle verdigrunnlag for alle deler av virksom-
heten, selv om det skulle finnes generelle kjerneverdier 
ytret i velklingende antroposofisk ordlyd. 
Men, selv med de mest fantastiske verdi- og målformu-
leringer i bagasjen er snubletrådene i hverdagen mange, 
og rett som det er tryner du og må plastre både knær og 
albuer. Det største, mørkeste og dypeste hullet du kan 
ramle i, er trolig når du mister framsynet og drukner 
deg selv i driftsoppgaver. Min mentor Ejvind Nielsen, en 
dansk organisasjonskonsulent, relanserte begrepet ledel-
se i de sosialpedagogiske virksomhetene i Norge i 2007. 
Han påsto noe sånt som at de fleste bedrifter bruker 112 
% på drift, og 2 % på utvikling. Dette tok tid før både jeg 
og andre forsto rekkevidden av. Det viser bare hvor lett 
det er å strande i hverdagens dont, med et overforsynt 
skrivebord der bunkene vokser daglig. 

Håpet fins – bli din egen livredder
Som ledere kan vi gjemme oss bak berget av rutinesaker 
og bidra til virksomhetens fremtidige havari. Alternativt 
kan vi ta grep i livet vårt og få inn nye rutiner, delegere 
oppgaver (forutsetter imidlertid at det finnes noen å 
delegere til…) og fokusere på utvikling. Det er selvsagt 
langt mellom disse ytterpunktene og rikelig med hindre 
på veien. For å bidra til en velutviklet organisasjon kre-
ves det mye av lederen; kulturell forståelse, administrativ 

effektivitet (viktigere en du aner), lange tanker fremover, 
interesse for andre mennesker, et dialogisk talent over 
gjennomsnittet, en viss økonomiforståelse, og ikke minst 
evne til å se innover i deg selv. Skal du forstå andre må 
du forstå deg selv. Det skjer gjerne ikke før du har hatt 
et par livskriser å vise til, så det kan ta tid. Underveis 
er et godt råd coaching hos den eller dem som har mer 
vett enn deg selv, og ved at du ber om hyppig speiling på 
jobb og privaten. Utrolig hvor mye som kan graves frem 
når du først ber om tilbakemeldinger i utviklingssam-
taler, eller med kjæresten foran peisen. Hos sistnevnte 
kommer det gjerne uten at du selv ber om det….
En dialogisk oppskrift kan brukes for å gjøre hverdagen 
lettere for både deg og kollegaene: 
1. Aktiv lytting (åpne ørene på vid gap for den andre 
– krever samtidig en viss grad av selvutslettelse for din 
egen del)

LEDELSESKUNST: De nyeste tankene innenfor for 
virksomhetsledelse og samarbeide passer godt til 
Rudolf Steiners tanker om på det sosiale området. 
Marjatta i Danmark har jobbet med slike tanker i mer 
enn 10 år med Ejvind Nielsen som konsulent.
Se www.marjattaseminarium.dk
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Tekst: Ståle Økland. Foto: Paal Audestad.

Denne kronikken sto i Klassekampen i fjor vår, og da 
den gir et nytt og friskt perspektiv på temaet ledelse, ba 
vi om å få bruke den i LandsByLiv. Red.

Helt siden jeg begynte å jobbe i næringslivet, har jeg fått 
høre hvor viktig lederen er. Dette karismatiske ledergeni-
et som går foran som en lysende stjerne og motiverer de 
andre, har blitt fremhevet som helt avgjørende, både når 
lønn og bonusordninger skal fastsettes i norske bedrifter. 
Påstander om ledernes fortreffelighet har blitt gjentatt så 
ofte, at vi nesten har begynt å tro på det. Men lever vi en 
vrangforestilling? Er det mulig å tenke annerledes? Kan 
det faktisk hende at de beste bedriftene i fremtiden vil 
være uten sjefer? 

For to år siden bestemte jeg meg for å søke svar på disse 
spørsmålene i et helt annet miljø. Sammen med fotograf 
Paal Audestad begynte jeg å reise rundt med åtte norske 
rockeband for å lære hvordan rockeband tenker, og for 
å undersøke om nettopp næringslivet har noe å lære av 
rock’n’ roll. Resultatet ble til boken ”Tenk som en rocke-
stjerne”. 

Hvorfor rockeband? Rockeband er som skapt for vår 
tid. De tiltrekker folk, de beveger hjerter og de lever 

ut drømmer. Få grupper jobber så helhetlig og hardt 
som rockestjerner som vil slå gjennom. Rockeband er 
småbedrifter uten sjefer. De har ingen administrerende 
direktør som må sørge for at de er motiverte, de har 
ingen økonomisjef som må lære dem måtehold eller en 
personalsjef som må lære dem plikter. Det sparer de mye 
penger på. Rockeband kan ha frontfigurer, men da er de 
valgt av bandet selv. For i et rockeband er alle med og 
eier bandet. 

Ingen rockeband teller arbeidstimer, og de sykemelder 
seg sjelden. ”I løpet av ti år har vi kansellert én konsert. 
Da var Janove så syk at han lå og hallusinerte”, sier Geir 
Zahl i Kaizers Orchestra. ”Det er helt uhørt å avlyse kon-
serter. Da må det virkelig stå ille til,” sier Marianne Sveen 
i Katzenjammer. 

Har man disiplinerte mennesker, trenger man ikke hi-
erarki. Disiplinert handling trenger ikke kontroll. Men 
skal samarbeidet overleve over tid, må alles egeninte-
resse oppfylles. Hvert bandmedlem må føle tilhørighet, 
mening og få anerkjennelse. Alle må også få sin del av 
verdiene som skapes. I et rockeband er det ikke sånn at 
bare én eller to stikker av med det opptjente økonomiske 
overskuddet. Mange band velger å fordele inntekter fra 
opptredener, innspilling av lyd- og bildeopptak, kring-
kasting, merchandise, sponsoravtaler, forlagsvirksomhet 

Bedrifter uten sjefer

2. Klar tale (rensk stemmen for rusk og si klart hva du 
mener – men bruk ikke ropert) 
3. Respekter deg selv og den andre (ofte lettere sagt enn 
gjort, men start med selvrespekten - uten den påstår 
relasjonsforskere at det er lite håp for at du forholder deg 
mer respektfullt til andre)
4. Beveg perspektivene (eller perspektivbevegelighet om 
du vil – kan oppstå når du er oppgradert som dialogisk 
vesen men forutsetter at trinn 1-3 er unnagjort med 19 
i stil).

Påfyll til de kloke – men med hva?
Med jevne mellomrom finner de fleste ut at hverdagens 
sorger og gleder i ledelsesutøvelsen ikke alene er nok 
til å møte morgendagens utfordringer. Som alle andre 
i virksomheten må også ledere fylle opp tanken med 
ny kunnskap for å henge med i forhold til nye krav og 
forventninger. Den vanlige løsningen er etterutdanning 
og kurs fra høyskoler eller lederprogrammer. Ofte velger 
ferske ledere teoretisk påfyll, men når du er varmere i 
trøya søkes nye utfordringer fra halsen og ned. Da er det 

gjerne tid for nettverkssamlinger eller lederprogrammer 
som utfordrer dine indre rom. I slike situasjoner er det 
en klar fordel at du har litt erfaring med å kjenne etter i 
dine innerste gemakker. 

Å foreta et dypdykk for første gang på et lederkurs, 
innebærer en viss risiko. I hverdagen tilkjempes gjerne 
kontroll, og lederen har det meste av styringen selv. 
Noen lederprogrammer er imidlertid såpass krevende, at 
det er en reell sjanse for at du opplever å miste kontroll. 
Heri ligger den store utfordringen for mange – motet til 
å slippe frem seg selv, inkludert sine skakke sider. Det 
trenger du ikke nødvendigvis tre pågående psykologer 
og et omfattende lederprogram for å få til. En god per-
sonlig coach som kan sakene kan gi mer enn et år ved 
NHH. Men til slutt faller alt på deg selv, og hvorvidt du 
har guts til å møte alle sidene av deg som påvirker din og 
dine kollegaers hverdag. Tør du det, skal du bare se at du 
lykkes som leder, og faktisk vil trives i rollen.

Lykke til.
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og filmvirksomhet med en lik andel til hvert medlem, 
selv om det bare er én eller to som skriver låter. Det er 
nesten noe anarkistisk over et rockeband. De er selv-
styrte, små kollektiv som vinner i lag, taper i lag, jakter 
i lag og deler byttet sammen. Det er én for alle, og alle 
for én. Samtidig er det en streng internkultur med klare 
forventninger om hva alle bandmedlemmene skal bidra 
med. Alle har respekt for hverandres roller, og alle ser 
verdien av hverandre. 

Her ligger litt av nøkkelen til suksess. For sitter man i 
samme båt, med like eierinteresser slik som rockebande-
ne, er man bedre rustet for å løse potensielle konflikter. 
Man tvinges til å finne løsninger gjennom dialog. 

Og i motsetning til enkeltartister, som 
ofte står alene i stormen, verner band-
medlemmene om hverandre og står 
sammen utad, selv om de kan krangle 
internt. De opptrer som en familie.

Et rockeband prøver ikke å bli lidenska-
pelig opptatt av det de driver med. De 
gjør bare det de brenner for. Er de ikke 
motiverte lenger, slutter de. Først og 
fremst motiveres et rockeband av pre-
stasjoner. Ikke lønn.

Korte beslutningsveier uten byråkrati 
gjør at et rockeband kan snu seg hurtig 
rundt og ta raske beslutninger. Dette 
bidrar til å skape en kreativ og ansvarlig 
kultur, fordi man som medlem føler at 
man kan få raskt gjennomslag for nye 
ideer, og fordi ideene og beslutningene 
må forankres hos alle.

Hva med evalueringer? Rockeband 
evaluerer seg selv hele tiden, og de stil-
ler strenge krav til seg selv. Særlig ser 
man dette ved konsertopptredener og i 
studio. Hvordan får man frem bandets 
styrke? Hvordan reduserer man svak-
heter? Hvor ligger mulighetene og hvor 
ligger truslene? Dette er sentrale spørs-
mål som vurderes. Men i motsetning til 
mange bedrifter, går rockerne sjelden 
systematisk til verks ved å fylle ut stra-
tegiske kart, ha lange møter og skriver 
rapporter. De bare gjør det. 

Bandene har bygd opp et gjennomført 
system med klare bestemmelser, sam-
tidig som alle bandmedlemmene har 
frihet og ansvar innenfor systemets 
rammer. De har selvdisiplinerte med-
lemmer med ulike roller og gjensidig 
forståelse for hverandre. Sammen 

styrer de systemet og ikke enkeltmedlemmene. På den 
måten holdes også de ulike egoene i sjakk. Dette er es-
sensen i samarbeidet og en viktig grunn til at bandene 
lykkes. 

Verdier er i endring, og vi lever i en tid der mennesker 
søker både frihet og fellesskap. Vi vil ikke disiplineres, 
kontrolleres og motiveres av sjefer. I stedet vil vi vær 
med og eie selv, og jobbe sammen med mennesker som 
tror på de samme verdiene. Fremtidens vinnerbedrifter 
kommer til å ligne rockeband. 

Ståle Økland er forfatter av boken ”Tenk som en 
rockestjerne”.
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Teksten er hentet fra Karl-Martin Dietz bok 
om ”Dialogisk skoleledelse ved Steiner-
skoler” som ble utgitt på Menon Verlag 
2006, og er oversatt og utgitt på norsk 
av Arne Nicolaisen, Steinerskoleforbun-
det. Karl-Martin Dietz grunnla sammen 
med Thomas Kracht i 1978 Friedrich von 
Hardenberg Institut für Kulturwissen-
schaften i Heidelberg. Dietz og Kracht har 
sammen utviklet det som kalles ”dialogisk 
ledelse”, ut fra samtaler med steinerskolene om 
selvforvaltningen. Teksten er bearbeidet for 
denne artikkelen av Sissel Jenseth

Steinerskoler og andre antroposofiske virksomheter har 
siden midten av 1920-tallet bidratt som en forløper for 
det pågående paradigmeskiftet i samfunnet. Det startet 
på 1960-70-tallet da store deler av samfunnet ønsket å 
bevege seg bort fra strikte regler og forskifter, og hen 
mot et mer selvbestemt liv og selvstendig arbeid, og mot 
en alternativ økonomi. Denne omveltningen pågår i dag 
overalt, sakte men sikkert vil den gjennomtrenge sam-
funn over hele verden. Det skjer en omlegging i den helt 
store stilen. Og det kreves mer enn både vilje og ønske 
for å få dette til. 

Kollegialt samarbeid inngår som en nødvendig arbeids-
form innen det frie åndslivet. I den forbindelse vil en 
bevissthetsforvandling være avgjørende. Da kan også 
erkjennelsen oppstå om at det som er individuelt og det 
som er felles, henger positivt sammen med hverandre. 

Alle som deltar i en kollegial selvforvaltningen må 
kjenne til de indre lovmessighetene i denne. Selvforvalt-
ningen begynner ikke med avtaler, vedtak og prinsip-
per. Disse kan først utkrystalliseres som et resultat av 
arbeidet. Det som skjer, er ikke gitt på forhånd, men må 
formes av de involverte i en felles prosess, igjen og igjen. 
Slik kroppen rytmisk fornyer seg selv. Hvis ikke kan ikke 
mennesket være friskt. 

Helheten må dannes på nytt og på nytt
I Rudolf Steiners forsøk på å etablere en tregrening av 
den sosiale organismen, er utformingen av det ”frie 
åndsliv” særlig viktig. For de to andre områdene, det 
politiske liv og næringslivet, har åndslivet en tjenende 
funksjon med hensyn til å finne ideene. Innenfor det 
frie åndslivet har skolene og all undervisning en sær-
lig betydning, for her legges grunnlaget for samfunnets 
fremtid. I en selvforvaltende skole er helheten ikke gitt 
på forhånd, men oppstår fortløpende gjennom sam-
arbeidet mellom de enkelte. Den enkelte har ikke til 

oppgave å aktivere seg ut fra rammer som er 
gitt på forhånd, men derimot til å utforme og 
utvikle helheten videre gjennom sitt daglige 
arbeid. Det finnes ingen sentralmakt med en 
på forhånd gitt helhet. Derfor finnes det hel-
ler ingen overordnete forskrifter. Hver enkelt 
skole og virksomhet setter seg sine mål og 

bestemmer sine arbeidsbetingelser selv. Det 
betyr ikke at den ubegrenset får leve ut sin 

selvstendighet, men at hver må handle selvstendig. 
Der hvor det ikke finnes en levende selvstendighet ved 
den enkelte skole, der finnes det heller ingen steinerpe-
dagogikk. 

Ingen normer
Rudolf Steiner ga ingen normer utover vanlig allmenn-
menneskelig god oppførsel, men han ga derimot mye 
spesifikt, konkret og individuelt for enkelte mennesker. 
Når dette senere fremstår som allmenne prinsipper, 
skyldes det antakelig åndelig bekvemhet. Tradisjoner 
kan oppstå som et ønske om kontinuitet, det er ikke 
noe galt i det. Men tradisjonen må ikke forveksles med 
normer. Blikkretningen må alltid være mot det blivende 
mennesket. Ikke mot ”slik har det alltid vært”.

Selvforvaltning handler heller ikke om å finne kompro-
misser, men i fellesskap å danne ideer som muliggjør 
initiativrike handlinger hos den enkelte. I det åndelige 
livet gjelder andre lover, og de må man være klar over. 
Moralsk teknikk er avgjørende også innenfor samtalen. 
Det innebærer å realisere våre egne åndelige impulser 
samtidig som den andre beholder sin frihet. Se Rudolf 
Steiners bok Frihetens filosofi. 

Selvforvaltning
Å arbeide innenfor en selvforvaltende virksomhet stil-
ler en overfor spesielle utfordringer. Helheten er på en 
avgjørende måte avhengig av hver enkelts innsats og 
hviler på dennes personlige ansvar – dvs det samme som 
er en arbeidsgivers ansvar. Fremtidens samfunn oppstår 
ut fra individualitet. Individualitetenes intensjoner vil 
være den røde tråden i det moderne samfunnet. Det 
som skjer blir bestemt av mennesker som har en fri vilje. 
Det er den enkelte det kommer an på, samtidig kan man 
ikke lage en virksomhet alene. 

Enkeltmenneske har altså full frihet, samtidig som 
virksomhetens eksistens settes i fare hvis man forveks-
ler denne friheten med vilkårlighet. ”Hvem har lov til 
å gjøre noe her?” er et vanlig spørsmål som ofte høres 
i virksomheter hvor selvforvaltningen ikke er tydelig. 
Dette er i utgangspunktet et ufruktbart spørsmål, for 

Dialogisk ledelse

Karl-Martin Dietz
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i det frie åndslivet er 
det like tåpelig å stille 
spørsmålet; ”Hvem som 
har lov å gjøre noe her”, 
som om en arbeidsgiver 
stilte seg dette spørs-
målet?

Åndslivets frihet beror 
på individualitetens 
evne til å handle ut fra 
seg selv (uten at noen 
handlingsmåte er gitt på 
forhånd), samtidig som 
man ikke taper det mål 
av øye som man har satt 
seg, og man må beholde 
forbindelsen til virkelig-
heten (realitetene) og ta 
ansvar for totalforløpet 
like meget som for sine 
egne handlinger (dob-
belt ansvar).

Individualitet og 
personlighet 
Man må være oppmerksom på at individualitet er ikke 
det samme som personlighet. En individualitet kan sette 
seg i et bevisst forhold til seg selv. Den som gjør krav på 
frihet og som er aktiv i det frie åndsliv, gjør dette. Den 
som er fri har også plikt til å utfylle friheten innenifra. 
Det er avgjørende at man innser at frihet er forbundet 
med indre forpliktelser.
Ellers vil ”frihet” bli til vilkårlighet eller en illusjon. Fri-
het består ikke i selvrealisering, og den er langt unna 
vilkårlighet. En fri holdning er: ”Hva kan jeg gjøre for 
skolen” (virksomheten) og ikke ”hva kan skole gjøre for 
meg”. Dette er selve kjernespørsmålet innenfor selvfor-
valtingen. 

Å handle ut fra en åndelig impuls
Impulseringen er av stor betydning for om en virksom-
het lykkes. Det dreier seg om den åndelige impuls som 
virksomheten arbeider ut fra, og at denne holdes le-
vende, helt inn i hverdagens enkelte hendelser og hand-
linger. At ideene selv blir til livskrefter. Dermed forsvin-
ner forskjellen mellom ledere og de som blir ledet. Alle 
medlemmene i en selvforvaltninger er både ”ledere” og 
”blir ledet”. De leder nemlig seg selv. Selvledelse er den 
egentlige ledelsesoppgave i den kollegiale selvforvaltning 
og samtidig dens energikilde. 
 
De tre søyler som et åndslivsfellesskap bygger på, er: 
1) Tilliten til den fornyende kilde til den individuelle 
åndsimpuls.
2) Sansen for helheten, og en særlig interesse for det 
som de andre gjør og tenker.

3) En felles målsetning som forbinder alle og er lik for 
alle, som bringes til felles opplevelse ut fra fritt initiativ.

Åndelig produktivitet og fri mottakelighet 
Den enkelte setter sine evner inn for fullt og videreut-
vikler dem (i stedet for å handle etter forskrifter). Opp-
merksomheten om den åndelige impuls, som leder den 
enkelte, får aldri avbrytes og den må aldri vike for en 
ideologisk fiksering. Hvis fremgangsmåter er gitt på for-
hånd, vil det ikke være mulig å være åndelig produktiv.

Det frie åndslivets arbeidsmåte er: Åndelig produktivitet 
og fri mottakelighet. Her er rettigheter og plikter av se-
kundær betydning. Disse må jo selv først bli funnet ved 
frie handlinger i fellesskapet – før det kan gjøres avtaler. 
Uten åndelig produktivitet, finner åndslivet ikke sted, 
men heller ikke uten fri mottakelighet. I hvert menneske 
lever begge disse friheter som utviklingsanlegg. Ingen 
er forpliktet til å anse det som en annen ”produserer” av 
ideer som bra. Man står like fritt til å oppta noe, som til 
å produsere noe. 

Maktbestrebelser og selvrealiseringsbegjær anses som 
”naturlige” motstandere av åndelig produktivitet og fri 
mottakelighet. Det frie åndslivets frihet beror på pro-
duktiviteten til alle de medvirkende. Samtidig kan man 
hjelpe tankene (ideene) fram i lyset slik at man kan se 
om de er bærekraftige. Dette forutsetter at man er aktivt 
interessert i de andres tanker. En medarbeider vokser 
utover seg selv når hans/ hennes kompetanse blir aner-
kjent, ønsket og forventet.

Illustrasjonen av Wilfried Ogilvie er fra boken "Når hjertene begynner å ha tanker", 
av Karl-Martin Dietz som utkom på Antropos Forlag 2011. 
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tøffeste jobben: Det er 70 % 
tyngre å ligge som nummer 
en enn som nummer to. Den 
som er lengst frem, må splitte 
vinden og får alt på seg. Og så 
har han ensomheten der oppe 
lengst frem. De andre kan jo 

alltid se på lederen og beklage 
seg over ham. Men han har en 

kolossal ensomhet – som er farlig. 
Derfor, når han begynner å bli trøtt i vingene og kanskje 
tom for visjoner, så kan en annen som vet bedre – for 
det finnes alltid veldig mange mennesker som vet bedre 
enn regjeringen eller sjefen eller lederen – de kan gå opp 
og lede. Vi kaller dette for Delta Management.
  
Det handler om at alle må delta i lederskapsspørsmål-
ene. Alle gjess har to øyne i hodet. Og to vinger. Og 
de ser rett inn i fremtiden. De ser ikke på lederen. De 
formidler inn i flokken hva de ser fremover; alle er på 
vei fremover, vi er alle på vei inn i fremtiden – vi har 
intet valg. Så vi burde være mer interessert i fremtiden 
enn vi er. Vi er oftest mer interessert av fortiden enn av 
fremtiden. Man anvender utrolig mye energi på museer 

og forskning bakover – men vi behøver å 
se fremover, langt, langt fremover. Gjes-
sene formidler inn i flokken hva de ser, og 
da blir det mange øyne som ser. Og sum-
men av intelligensen i flokken, det blir 
summen av alle visjoner. Så kan man føye 
dem sammen og plukke rosinen eller kon-
klusjonen ut av dette, og finne den beste 
veien inn i fremtiden. Det er optimalt. 

CE: Jeg antar at du forsøker å realisere 
dette i Skaltek. Fungerer det virkelig slik 
i ditt firma at alle deltar som ledere i en 
slik Deltaformasjon? Er ikke du tross alt 
ledergåsen i denne bedriften?

ØS: Det har tatt tusentalls år å prege disse 
gjessene, og vi mennesker er preget akku-
rat som dem. Gjennom hele vår historie 
har vi hatt konger og ledere og anførere. 

At man under min korte livstid skulle frigjøre seg fra 
alle disse fordommene, det forstår jeg er en illusjon. 
Så naturligvis er det veldig mange som betrakter meg 
som lederen. Og de er lykkelig bevisstløse om sin egen 
betydning. Om de hadde vært mer bevisst sin egen be-
tydning, og mindre fokusert på lederens betydning, da 
skulle de være betydelig lykkeligere, stoltere og gladere 
mennesker, mer sjenerøse – for de har så mye å gi. Men 

Lederskap og Levende økonomi 

  Christian Egge

I 2011 utga Christian Egge boken ”Levende øko-
nomi”. Boken handler om mer enn økonomi, og vi 
trykker her tanker fra to aktive ledere om tema 
lederskap. Øystein Skalleberg er gründeren av 
bedriften Skaltek i Sverige, og Helmy Abouleish er 
leder av samfunnskomplekset Sekem i Egypt. Red. 

Om lederskap 
– Delta Management, Skaltek 
Christian Egge: Jeg vil gjerne spørre deg om hvordan du 
tenker omkring lederskap – og forholdet mellom indivi-
duell bevissthet og kollektiv bevissthet.

Øystein Skalleberg: Om vi snakker om lederskap; den 
beste formuleringen jeg har hørt kom fra styrelederen 
for Deutsche Bank: Å lede er å tjene. Den som ikke for-
står dette kommer aldri til å bli fremgangsrik i lengden. 
Dette innså jeg for 25 år siden. Men jeg vendte på denne 
tesen. Jeg vendte på den omtrent som man gjør med et 
vaterpass, for å se om boblen står på samme sted. Og 
da kom jeg frem til at om å lede er å tjene, så er å tjene 
å lede – og det har vært min ledestjerne i veldig mange 
sammenhenger. Da kommer vi inn på gåseflokken - som 
jeg synes er det beste symbolet jeg har funnet for frem-

gang. Fremgang vil vi alle ha, men vi vil gjerne at en 
leder, en konge eller noen skal ta risken – hvorfor ikke 
en entreprenør? Så skal vi da ha det trygt med fast lønn 
og fallskjerm og avgangsvederlag – som en entreprenør 
ikke har. I en gåseflokk er det slik at man snakker om 
”ledergåsen”; de fleste tror at det finnes en slik. Selma 
Lagerlöv skrev jo om ledergåsen. Men det er feil. Gjes-
sene bytter plass og tar hver sin tørn, og alle deltar i den 
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Lederskap og Levende økonomi 

om man ikke tror at man kan, at man må ha en leder 
som holder en i hånden og som leder en fremover, da er 
man jo en slave. Og man inntar en slavisk rolle i stedet 
for å gjøre som gjessene: se fremover og sørge for at man 
holder seg i luften med de egne vingene. Og inspirere 
andre! For det er det de gjør i gåseflokken. De beklager 
seg ikke over den som ligger lengst frem. Tvert imot, jeg 
tror de heier på ham! Og jeg tror de heier på hverandre 
og har omsorg om helheten. Jeg tror ikke det er så mye 
ego i gåseflokken. Jeg tror de er ute etter flokkens beste, 
og ikke bare etter sitt eget beste. Der kommer vi til selve 
basic, jeg tror det er der det sitter. Vi må være mer inter-
essert i helhetens beste. 

Om lederskap i SEKEM, Egypt
Christian Egge: Vil du si noe om lederskap generelt 
– og om lederskap i forskjellige deler av verden?

Helmy Abouleish: Jeg tror mennesker, individer i for-
skjellige kulturområder eller på ulike steder i verden er 
forskjellige, så det finnes ikke en resept som kan anven-
des fra New York til Kairo. Lederskap må alltid tilpasses 
lokale forhold, den lokale kulturen, idealer, religion, 
verdier og så videre.

Likevel tror jeg at visse lederskapsevner og ferdigheter 
tillempet på visse lokale forhold også kan tillempes på 
andre forhold; jeg tror nok det finnes noen generelle 
regler for lederskap som kan anvendes over alt i verden. 

For meg er lederskap følgende: å sette opp en klar visjon 
for et mål i fremtiden – og at du inspirerer og motive-
rer mennesker til å gå en vei mot denne visjonen, mot 
målet, å virkeliggjøre den. Det handler om å finne andre 
mennesker, motivere dem til å forfølge samme vei med 
forskjellige funksjoner, men alltid basert på selvmotiva-
sjon. Det siste er veldig viktig. En god leder har medar-
beidere som er selvmotiverte. Som leder må jeg vite at 
mine folk gjør sitt beste for eksempel når jeg gir et inter-
vju som vi gjør akkurat nå; fordi de er selvmotiverte. Om 
deres motivasjon er å tekkes meg eller å få mer penger 
eller hva det måtte være, alle mulige andre incentiver, så 
tror jeg dette avleder dem fra deres hovedmål. Men om 
de er selvmotiverte, da gjør de sitt beste.

For meg er lederskap å sette visjonen, motivere men-
nesker, iverksette og å ha utholdenhet til å iverksette 
gjennom gode og dårlige tider. Den generelle del av 
lederskap er: å være i stand til endringer og innovasjon 
hele tiden. Den dynamiske prosessen slutter aldri, og 
lederskap er også å få frem andre på banen som har nye 
ideer. Én god ide er ikke nok. Du må forandre og skape 
kontinuerlig. Om du kan tillempe dette i ethvert system, 
overalt i verden, da mener jeg at du er en leder, og du 
kan forandre verden. Og du kan selv skape og forme 
fremtiden!

”Levende økonomi” utkom på Flux Forlag i 2011. 
Boken er tidligere omtalt i Landsbyliv 30 side 32, 
og i utgave 31 side 33. Foto er fra SEKEM.
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Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Jøssåsen.

For 37 år siden fikk Vidaråsen landsby et brev fra NFPU 
i Sør Trøndelag. Brevet var undertegnet av Ruth Hegland 
og budskapet var klart: Vi ønsker en landsby for men-
nesker med utviklingshemning i Trøndelag. Svaret var 
like klart: Hvis dere finner en egnet gård, kommer vi! 

Ruth Hegland var som leder av NFPU stor nok til å se 
at vi trenger det hun kalte «en vifte av tilbud». En liten 
gruppe foreldre og fylkeslegens konsulent reiste og lette 
i de fleste Trøndelags-kommunene for å finne en egnet 
gård. Til slutt fant de Jøsås gård i Mostadmarka i Malvik 
kommune på grensa mellom Nord- og Sør-Trøndelag. 
Gården lå i ei fraflyttet grend 15 minutter med bil fra 
Hommelvik sentrum. Vidaråsen gjorde hva de hadde 
lovet. Vi som var med på starten reiste nordover med 
en gammel mini-buss full av det nødvendigste utstyr og 
en sjekk på kr 20 000. To landsbyboere fra Vidaråsen 
hadde meldt seg på til «erobringen av Trøndelag». Det 
ble en vellykket oppstart, og ikke minst et enestående 
samarbeid med bygdefolket og Malvik kommune fra 
første stund. Det var verken innlagt vann eller sanitære 
bekvemmeligheter da vi kom. Heldigvis var sommeren 
strålende vakker og varm og vi led ingen nød med utedo 
og bading i tjernet rett nedenfor gården. Vi hadde ver-
ken godkjennelse fra kommune eller fylke, så vi levde 
etter motto: «Grav først og spør siden». Det var mulig i 
1978! 

Siden starten av Jøssåsen landsby har det ut fra dette en-
kle «intet» vokst en landsby med nesten 60 innbyggere, 
inkludert hjelpere og hjelpetrengende. Visjonen slik den 
er formulert i dag, var også for pionerene et grunnleg-
gende motiv for virksomheten: «Jøssåsen er et samfunn 
hvor man lever og arbeider sammen med mennesker 
med spesielle behov på en måte som fremmer den en-
kelte og fellesskapets utvikling. Grunnlaget er et antro-
posofisk livssyn og Camphill-bevegelsens ideer». Hvem 
som hjelper hvem i et slikt samfunn er ikke avhengig av 
diagnose.

Tilrettelagte arbeidstilbud
For 20 år siden inngikk Malvik kommune en rammeav-
tale med Jøssåsen om arbeidstilbud i landsbyen, og det 

innebærer at ca. 12 personer med spesielle behov kom-
mer for å arbeide i landsbyen på dagtid. Disse bor i kom-
munale boliger i Malvik og blir hver morgen kjørt opp til 
Jøssåsen. De første årene var vedproduksjon og veving 
de viktigste arbeidsplassene. Etter hvert ble det etablert 
et keramikkverksted. 

Etter noen år fikk Jøssåsen tilbud om å kjøpe den gamle 
realskolen i Hommelvik. Her ble det startet et bokverk-
sted som i dag forsyner alle Steinerskolene i Norge med 
arbeidshefter. Bokverkstedet gir arbeidsplasser for per-
soner bosatt på Jøssåsen og i kommunale bofellesskap. 
(Se EMPO-TV 28.4. 2012) I tillegg kommer 4-5 ansatte 
som arbeider innen administrasjon, verkstedsledelse og 
sykepleie.

«Torggården» – historisk og kulturell arena
I fjor fikk Jøssåsen landsby tilbud om å kjøpe «Torggård-
en» fra Malvik kommune. Pris kr 1,-. Betingelsen var at 
en satte huset i «historisk stand» og gav plass til frivillige 
organisasjoner. Jøssåsen handlet fort. Nå er «Torggård-
en», som ligger midt i Hommelvik sentrum ved den 
gamle E6, allerede i drift som galleri. Den første utstil-
lingen med kunstverk fra Jøssåsens beboere ble holdt i 
februar i år. Jøssåsen landsby og Malvik kommune tror 
dette kan åpne muligheter for nye samarbeidsområder.

Omsorgsboliger
Siste skudd på stammen av samarbeidet mellom Malvik 
kommune og Jøssåsen er at det nå bygges 3 omsorgsbo-
liger på Jøssåsen. Dette ble vedtatt politisk i 2009, som 
en del av kommunens fremtidige omsorgsplan og bygges 
i regi av Malvik kommune. Plassene tildeles etter behov 
fra søkere som ønsker å bo på Jøssåsen. Hvilke holdnin-
ger ligger bak og muliggjør en slik utvikling? Med dette 
spørsmålet gikk jeg til Tone Østvang, kommunalsjef i 
Malvik. Malvik kommune har for øvrig bare to kom-
munalsjefer (er det noen kommuner med tilsvarende 
innbyggertall som slår den?). Her er noen av tankene 
hun formidlet: 

«Jeg mener at dette i stor grad er tuftet på verdivalg. Vi 
opplever et genuint positivt menneskesyn på Jøssåsen. 
De som lever og arbeider der blir tatt på alvor. De får 
ansvar og de blir stilt krav til». «Malvik kommune har 

Malvik kommune og Jøssåsen 
Landsby - et eksempel 
på godt samarbeid
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dessuten tre verdier som skal kjennetegne det vi som 
organisasjon står for, og det er verdiene; Åpen – Ny-
skapende – Samhandlende. Disse forsøker vi å omsette 
i praksis. Dette kan være krevende – men jeg opplever 
samtidig at verdiene er et svært nyttig ledelsesfundament 
i min hverdag. Vi må se på den vi har foran oss, hvilke 
tiltak passer den enkelte. Folk er jo forskjellige – Det må 
vi ikke glemme! I en hektisk hverdag er det også lett å 
miste fokus – vi glemmer å snakke om hvordan tjenes-
tetilbudet bør være – dvs. kvaliteten på tilbudet og hva 
som er kvalitet for den enkelte», sier hun. Malvik kom-
mune har i sine vedtatte omsorgsplaner fokusert på å 
søke nye muligheter og større variasjon og mangfold av 
tilbud.

Mangfold
«I Malvik er vi så heldige å ha ulike kompetansemiljø 
i lokalmiljøet, og vi har et tett og godt samarbeid med 
flere av dem. Jøssåsen Landsby er ett av dem. Et annet 
eksempel på samarbeid av private aktører er institusjo-
nen Betania Malvik som er svært dyktige bl.a. innen 
rehabilitering. Med økte utfordringer gjennom den nye 
samhandlingsreformen inngikk derfor Malvik kommune 
og Betania Malvik et samarbeid som har fått svært gode 
tilbakemeldinger fra innbyggerne», sier Østvang. Hun 
fortsetter «Når vi nå i samarbeid med Jøssåsen bygger tre 
nye omsorgsboliger der, er det ikke fordi vi er «snille», 
men fordi vi vurderer dette som gunstig totalt sett, dvs. 
både ut fra hensyn til kommunens behov, økonomi og 
for innbyggerne. Dessuten har det en viktig samfunnsø-
konomisk dimensjon. 

Samhandlingsreformen og andre reformer stiller store 
krav til kommunene. Her må vi samhandle på tvers både 
internt og eksternt for å finne gode løsninger. Vi tror det 
vil være en fordel at vi har mange ulike tilbud «å spille 
på». Da kan vi møte både omfang og mangfold av behov 
som vi opplever hos kommunens innbyggere. For å få 
til dette må vi både våge å tenke nytt, og evne å omsette 
ideene i praksis. Det krever at vi har god samhandling 
mellom politikk og administrasjon. Her må jeg få gi ros 

til lokalpolitikerne våre», sier kommunalsjefen og hun 
fortsetter: «Fra nasjonale myndigheter har diskusjonen 
om omsorgssektoren lett for å bli «svart – hvitt». Medie-
oppslag om sykehjemsplasser og/ eller omsorgsboliger er 
eksempel på dette. Det er ikke bra. Det er ikke et enten 
eller, – det vi trenger er mangfold. Gjennom partner-
skap og samhandling oppnår vi mer enn det vi kan klare 
alene. Samspill med ulike kompetansemiljø er dessuten 
lærerikt og artig», avslutter Tone Østvang. I Malvik 
kommune har vi et godt eksempel på holdninger som 
både er menneskelige og økonomisk lønnsomme. Å 
selge «Torggården» for 1 krone til Jøssåsen er et meget 
lønnsomt salg for kommunen. Istedenfor at huset står og 
råtner ned, overtar ildsjeler med kunstinteresse og ska-
per i samarbeid med innbyggerne i Hommelvik et unikt 
galleri. 

Malvik kommune har sett og nyttiggjort seg muligheter 
for kreative initiativ. Samfunnsøkonomisk har kom-
munen utvilsomt tjent godt på samarbeid med Jøssåsen 
og andre aktører. Økonom og forfatter Irene Nygårdsvik 
(Spekulatoriet, Bergen) har gitt oss begrepet «raushetens 
økonomi». Da økonomene tok over som ledere i helse 
og omsorgsetaten forsvant en stor del av pengepungen 
i byråkrati, sier hun i et radiointervju. Hvordan skal det 
gå i framtida hvis økonomene ved innkjøpskontorene 
skal forhandle med de som gir tilbud til folk? Malvik 
kommune har fra begynnelsen av sett verdien av å sam-
arbeide med private aktører. Da vi startet opp landsbyen 
i grenda i Mostadmarka ble vi ønsket velkommen med 
ordene: «Dansen rundt gullkalven» har ikke nådd 
Mostadmarka ennå». Vi, som 70-tallsidealister, passet 
godt inn i de holdningene og ble derfor tatt åpent og vel 
imot. Ruth Hegland som var en sterk og markant taler 
for utviklingshemmedes rettigheter var stor nok til å 
verdsette ideen om mangfoldige tilbud. Derfor hilste 
hun landsbyen velkommen til Trøndelag. 

Artikkelen sto i SOR’s medlemsblad RAPPORT nr 5 
2013, og trykkes her etter velvillig godkjennelse.
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Referat og refleksjon etter en samtale mellom to 
lærere fra Helsepedagogisk Steinerskole på 
Hedemarken, Hugo Borgnes og Knut Dannevig 
(pensjonist), og Rigmor Skålholt, med sistnevnte 
som intervjuer. Red. 

Tanker om undervisning i en helsepedagogisk steiner-
skole og om Rudolf Steiners formulering av «Den peda-
gogiske lov».

Er det forskjell på å arbeide med funksjonsfriske 
barn og barn med nedsatt funksjonsevne?
Barn med funksjonshemninger er selvfølgelig barn 
på samme måte som andre barn, sier Hugo og Knut. 
Grunnholdningen til barna er den samme. I undervis-
ningen av elever med spesielle behov betyr stemningen 
svært mye. Læreren må skape et trygt rom hvor under-
visningsstoffet kan deles, medoppleves og bearbeides av 
alle. Læreren må legge mye bevissthet og arbeid i selve 
formidlingen av stoffet slik at innholdet når frem. Dette 
er ikke alltid så lett i praksis. Ofte er det omveiene som 
er veien frem. Her ligger hovedforskjellen mellom å un-
dervise en vanlig, stor klasse og å undervise elever med 
spesielle behov. 

Rytmer og gjentagelser er daglig brød i steinerskolen. 
Elevene elsker gjentagelser. Gjentagelse og innøving av 
vaner fører elevene inn i en læringsstrøm. Læreren sør-
ger for å bringe inn nye elementer etter hvert. Det går en 
livsstrøm gjennom klasseværelset. Utviklingsmessig er 
det trygghet og omsorg som danner grobunnen for kog-
nitiv læring. Det gjelder alle mennesker.

Hverdagene i en helsepedagogisk skole er preget av at 
det ofte er mye som må ordnes. En elev kan ha sine 
bekymringer eller kan ha en dårlig dag. Ved at man tar 
tingene som de er og forsøker å rydde opp, så forvandler 
hverdagssituasjonene seg. Fellesrommet oppstår. Felles-
skapet mellom elevene med spesielle behov kan ha en 
sosial kraft av aksept og varme som vi lærere er så hel-
dige å få lov til å være med i. Et omsorgsperspektiv som 
fra øyeblikk til øyeblikk må omsettes i praksis, er ut-
gangspunktet for en god, helsepedagogisk undervisning. 
Når fellesrommet oppstår, kan undervisningsstoffet 
deles og ferdigheter kan øves. Regelen er at elevene har 
stor lærelyst, ofte større og mer uttalt enn det vi møter i 
såkalt vanlige skoleklasser. Dette er det mange som slett 
ikke er klar over. 

Sentrum for undervisningen er et felles fagstoff. Bear-
beidelsen av fellesstoffet må individualiseres og skjer ut 
fra de ferdigheter som den enkelte har. Fellesopplevelsen 
av undervisningstemaene er en inspirasjonskilde som 

driver bearbeidingen og øvingen fremover. Vellykket 
undervisning har løftekraft og gir selvrespekt. Gode 
grupper og passe små klasser fremmer undervisningen. 
Også i Helsepedagogisk skole er Steinerskolenes 13-årige 
allmenne fagplan utgangspunktet, ideelt sett. Fagplanen 
er basert på alderstrinnene og fagtemaenes aktualitet 
utfra alderstrinnenes behov. Læringsstoffet herfra må 
transponeres slik at vanskelighetsgraden er tilpasset både 
den enkelte og gruppen som helhet. Det er en nedvurde-
rende misforståelse hvis man tror at undervisningen av 
elever med spesielle behov nærmest blir basert på «kos» 
i smågrupper. «Kos» kan være en felle. Før i tiden snak-
ket man i den offentlige skolen om «vaffelpedagogikk» 
som spesialpedagogikkens blindgate. Den tid er heldig-
vis forbi.

Knut forteller fra en periode i samfunnsfag. Klassen skal 
om noen uker på omvisning i Stortinget. Så begynner de 
med ordet representant. Dette er et abstrakt og vanske-
lig begrep. Først deler de opp ordet. Re-pre-sen-tant. De 
smaker på ordet. Langsomt og med vekt på hver stavelse 
øves ordet. Men hva betyr ordet? Jo, en elev i klassen 
velges til å gå rundt med beskjeder på skolen. Hun re-
presenterer klassen. Hun er en re-pre-sen-tant. Så kom-
mer dagen for Oslo-besøk. I mellomtiden har de øvet og 
prøvd å forstå hva en stortingsrepresentant er og gjør. På 
Stortinget blir de møtt av en guide som fører dem rundt. 
Da de kommer inn i stortingssalen, spør guiden: «Dere 
vet vel ikke hvem som holder til her?» «Jo», kom det 
kontant fra jenta: «Her sitter stor-tings-re-pre-sen-tante-
ne». Kanskje fikk guiden korrigert noen fordommer…

Begrepet helsepedagogikk er vanskelig og kan misfor-
stås. «Heilpädagogik» på tysk betyr en pedagogikk som 
heler og befordrer sunnhet. Vi ser jo ikke på det å ha et 
handikap som sykdom. Det er opplevelsen av at vi men-
neskelig sett er like, som er fundamentet for å arbeide 
med elever med spesielle behov.

Når elevene kommer til ungdomstrinnet, er tiden inne 
for å samtale om det å ha et handikap, en funksjonshem-
ning. Hugo bruker av og til bildet av to snekkere som 
skal bygge et hus. Den ene snekkeren har en sag som 
har noen sagtenner som ikke er helt skarpe. Den andre 
har en øks som ikke biter ordentlig fra seg. Snekkerne 
må anstrenge seg mer enn andre for å bygge huset. Men 
gjennom denne ekstra anstrengelsen lærer de noe verdi-
fullt og blir mer modne. Både Hugo og Knut forteller at 
det å få den unge til å akseptere seg selv, er en krevende 
prosess som tar tid. I denne prosessen er det viktig at 
lærerne opplever overfor elevene, både individuelt og i 
gruppen, at vi dypest sett er like, at hvert menneske bæ-
rer sin individuelle verdighet på sin egen måte. 

Den Pedagogiske Lov
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Vi skal nå snakke om « den pedagogiske lov»
I Helsepedagogisk kurs utvikler Rudolf Steiner (2.fore-
drag, 26. juni 1924) det han kaller den pedagogiske lov. 
Innholdet i denne lovmessigheten er at oppdragerens in-
dre konstitusjon, det Steiner kaller vesensleddene, virker 
på barna. For eksempel virker oppdragerens sjelekrefter, 
gemytt og stemning, over på barnets livs- eller vitalkref-
ter. Det vil si at positivitet, godt humør og stabilitet hos 
læreren virker vitaliserende på barnet og styrker dets 
livskrefter. Oppdragerens jegkraft virker over på barnets 
sjelelige utvikling. Ved å sette ord på den pedagogiske 
lov, har Rudolf Steiner vist til betydningen av lærerens 
selvutvikling. Han ville at hele det helsepedagigiske kurs 
skulle være en impuls i den retning og slik løfte opp de 
muligheter som denne pedagogiske lov kan gi.

Skjematisk oppsummert virker den pedagogiske lov slik: 
Utgangspunktet er den anskuelse at mennesket består 
av fysisk legeme, livslegeme, sjel, jeg og et høyere selv. 
Hvert enkelt vesensledd hos oppdrageren virker over på 
det neste underliggende ledd hos barnet. Det vil si: Bar-
nets fysiske legeme påvirkes av oppdragerens livskrefter. 
Barnets livskrefter påvirkes av oppdragerens sjelekrefter. 
Barnets sjelekrefter påvirkes av oppdragerens jeg. Bar-
nets jeg påvirkes av oppdragerens høyere selv.

Hvilke erfaringer har dere gjort i forhold til
denne lovmessigheten?
Hugo og Knut sier at utenfor et kollegium er det vanske-
lig å gjengi konkrete eksempler. Indirekte er noe allerede 
berørt i det vi har snakket om. Ikke minst i betoningen 
av at en sjelelig stemning av trygghet og omsorg virker 
som et utviklingsrom som fremmer de kognitive funk-
sjoner. Vi må ta innover oss at vi som individuelle pe-
dagoger virker over på elevene våre. Som pedagoger har 
vi våre egne begrensninger og vi har sterke sider. Hugo 
forteller at på ungdoms-
trinnet er det lett å gjen-
kjenne den pedagogiske 
lov. Her utfordres læreren 
ofte når grensene for øn-
sker og friheter prøves ut. 
(Dette skjer også hjemme!) 
Dette kan gi høye følelses-
bølger i et klasserom. Hvis 
læreren lar seg rive med 
av følelsene, øker tempe-
raturen til det eksplosive. 
Her kan læreren øve på å 
gripe fatt uten emosjonell 
opphisselse. Med en jeg-
kraft som er lyttende, men 
bestemt og selvstendig 
vurderende, kan læreren 
bringe «et opprørt hav» 
til ro. Elevene verdsetter 
lærere som setter grenser. 
Slik kan vi se undervisning 

som en indre utviklingsvei for læreren. I det helsepeda-
gogiske kurset vektlegger Rudolf Steiner at den som vil 
at andre skal utvikle seg, besluttsomt må ta fatt i egne 
utviklingstemaer.

Hugo og Knut er enige i at dette med den pedagogiske 
lov hadde fortjent å bli løftet mer frem i kollegiet ved 
skolene. Samtidig ønsker de ikke at det blir til et overle-
vert dogme.

I kollegiet bør man alltid gjøre seg tanker om hvilke 
lærere som passer til hvilke elever. Det gjelder å samar-
beide godt når flere lærere er sammen om en gruppe el-
ler klasse. Alle er ikke like gode på alt, men vi kan utfylle 
og supplere hverandre. Dette vil også være å praktisere 
den pedagogiske lov til beste for elevene.

Hugo Borgnes kom som ung medarbeider til Vidarå-
sen Landsby. Han tok en halv musikkterapiutdannelse 
i Berlin og etter det jobbet han som omsorgsarbeider/ 
lærer i Camphill Schools, Aberdeen, Scotland med barn 
og unge med funksjonshemninger. Han bodde ett år i 
Nord-Irland i en Camphill-landsby med familien sin. 
Han er utdannet steinerskolelærer og har siden 1992 
vært lærer ved Steinerskolen på Hedemarken.
Knut Dannevig har lang fartstid som barnevernpedagog 
og steinerskolelærer. Han arbeidet på Hagen barne-
psykiatriske behandlingshjem mot slutten av 60-tallet og 
senere på Åkershagan sentralhjem og Granly Stiftelse. 
Siden 1982 har han vært lærer ved Steinerskolen på 
Hedemarken. Fra 2013 er han pensjonist, men han har 
fortsatt enkelte vikaroppdrag.

Tavletegning av Rudolf Steiner fra det Helsepedagogiske 
kurset 30.6.1924.
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Tekst: Hege Horn. Foto: Jøssåsen.

Stortinget vedtok den 11. mars 2010 ny vergemålslov. 
Sammen med ny forskrift og en rekke endringer i andre 
lover trådte vergemålsloven i kraft 1. juli 2013.

Ny vergemålslov og forskrift
Ny lov er en viktig del av vergemålsreformen, sammen 
med ny forskrift til vergemålsloven. Da loven trådte i 
kraft, erstattet den umyndiggjørelsesloven av 1898 og 
vergemålsloven av 1927.

Vergemålsreformen kom som et resultat av at man så at 
gammelt regelverk ikke i tilstrekkelig grad fanget opp 
de utfordringer som finnes i samfunnet. Vergemål som 
institusjon hadde tidligere i stor grad vært rettet mot 
økonomiske interesser, i dagens samfunn er det imid-
lertid et stadig økende behov for rettslig representasjon, 
også i personlige anliggender. Man så også et behov for 
å øke rettssikkerhet, rettslikhet og kvalitet i vergemålsar-
beidet. Det var videre behov for en modernisering slik at 
Norge kunne tiltre FN-konvensjonen om rettigheter til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å 
sikre at interessene til mindreårige og de voksne som 
ikke kan handle på egen hånd, blir ivaretatt med respekt 
for den enkeltes verdighet og integritet. Formålet med 
revisjonen av vergemålslovgivningen er å sørge for økt 
rettssikkerhet, økt rettslikhet og økt kvalitet i verge-
målsforvaltningen. En viktig forutsetning for dette er 
å samle den lokale vergemålsmyndigheten hos fylkes-
mannsembetene. Den nye vergemålsloven danner derfor 
grunnlaget for en omfattende organisatorisk reform ved 
at fylkesmannen overtar ansvar og oppgaver fra dagens 
kommunale overformynderier.

Videre er en modernisering av regelverket påkrevet bl.a. 

for at Norge skal kunne tiltre FN-konvensjonen om ret-
tighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den 
nye vergemålsloven legger dermed større vekt på å iva-
reta den enkeltes integritet og selvbestemmelsesrett ved 
at vergemålet skal tilpasses den enkeltes behov og ønsker 
i større grad enn etter gjeldende rett.

Ny organisering
Et av de sentrale formål med vergemålsreformen er å 
bygge opp en ny, moderne og effektiv vergemålsforvalt-
ning. Fylkesmannen er ny lokal vergemålsmyndighet, 
og førsteinstans på vergemålsområdet. Fylkesmannen 
har overtatt det ansvar og de oppgaver som tidligere var 
tillagt de kommunale overformynderiene. Det er tale om 
forvaltning av rundt 50.000 løpende vergemål og finan-
sielle midler på om lag 13 milliarder kroner.

Tidligere har Fylkesmannen ivaretatt en klage- og til-
synsfunksjon overfor de kommunale overformynderi-
ene. Sentral vergemålsmyndighet er lagt til Statens 
sivilrettsforvaltning (SRF), og etableres som ny verge-
målsavdeling i SRF.

Sentral vergemålsmyndighet skal: 
• være klageinstans for fylkesmannens vedtak etter 

vergemålsloven.
• føre tilsyn med fylkesmannens i saker etter verge-

målsloven (lovlighetstilsyn og finansielt tilsyn).
• forhandle om innskuddsvilkår og fastsette hvilke 

finansinstitusjoner som skal benyttes for innskudds-
formål. 

• drive etatsledelse. 
• vergemålsavdelingen i SRF er lokalisert på Hamar. 

Den øvrige virksomheten er lokalisert i Oslo.

Om opprettelse av vergemål, vergemålsloven § 56
Fylkesmannen kan etter eget tiltak treffe vedtak om opp-
rettelse eller endring av vergemål.

Vedtak kan også fattes etter begjæring fra:
• Personen selv
• Vergen, (ved begjæring om endring)
• Ektefelle, samboer, foreldre, nærmeste livsarving, 

søsken
• Behandlende lege
• Bortsett fra legen blir den som begjærer vergemål 

part i saken.

Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne besluttes 
av tingretten, jfr. vergemålslovens § 68.

Lov om vergemål
Foto venstre: Folk på Jøssåsen.
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For en del medarbeidere i de sosialpedagogiske virksom-
hetene, er navnet Virke i stor grad ukjent. Kort fortalt 
er «Virke» det nye navnet på den tidligere arbeidsgiv-
erorganisasjonen HSH (Handels- og servicenæringens 
hovedorganisasjon). Det fine med Virke er at de også har 
medarbeidere med god kunnskap og god forståelse for 
virksomheter som driver etter ideelle formål. Det passer 
godt for de antroposofiske stedene med sine særtrekk. 

Virke har vist seg som en god lobbyist mot embetsverk 
og politikere, og har en betydelig kraft i samfunnsde-
batten, ikke minst om vilkår for ideelle stiftelser som 
våre. De er gode på juridisk rådgivning, og har flere 
administrative verktøyer som medlemmene kan benytte. 
De driver en utstrakt kursvirksomhet ift tariffavtaler, 
lovverk, og kvalitetssikring, og inngår mange gode 

VIRKE – hvem, hva, hvorfor
leverandøravtaler som medlemmene kan benytte (blant 
annet telefoni, forsikringer, og pensjon). 

I vanskelige forhandlinger med våre oppdragsgivere, 
kommunene, kan Virke bistå oss juridisk og noen ganger 
i direkte møter med motparten. Videre kan de yte øko-
nomisk støtte til utviklingsprosjekter i medlemmenes 
egne virksomheter, studiestipender, og samarbeidstiltak 
ml virksomheter. Helgeseter hvor jeg selv jobber, har fått 
innvilget betydelig støtte opp gjennom årene. Og for de 
som tror at det først og fremst er arbeidsgivernes egne 
interesser som pleies i dette samarbeidet, så er min erfa-
ring gjennom mange år at Virke er svært opptatt av hel-
heten. Arbeidstakerfokuset er absolutt med når råd skal 
gis til oss som representerer arbeidsgiversiden. 

For de som vil vite mer, sjekk ut www.virke.no.

1 Den første Camphill-landsbyen ble grunnlagt i 
Camphill, Skottland i 1939 av Dr. Karl König sammen 
med en liten gruppe kunstnere og flyktninger fra Øst-
errike. 

2 Antroposofien er grunnlagt av Rudolf Steiner (1861–
1925) og er en spiritualistisk verdensoppfatning og 
metodisk vei til utforskning og bevisstgjøring av ånde-
lige lovmessigheter i tilværelsen. Antroposofien er en 
viktig inspirasjon for Camphill Landsbystiftelse.

3 Vidaråsen ble startet 1966 i Andebu, Vestfold
kommune, som den første landsbyen i Norge.

4 I dag finnes det 6 Camphill-landsbyer i Norge med 
ca. 150 mennesker med spesielle behov,
se www.camphill.no. 

5 Oppgaven til Camphill Landsbystiftelse er å skape 
et fellesskap gjennom å leve, lære og arbeide sammen 
med voksne med spesielle behov. Se sosialterapi.no.

6 Kunst og kultur vever seg inn i alle aspekter av 
landsbylivet og skaper inspirasjon og glede i et større 

perspektiv. I skuespill, dans, musikk, sang, maling eller 
modellering lokkes de kreative evnene frem som finnes 
i alle mennesker.

7 De fleste Camphill-landsbyene er bygget opp rundt 
en biodynamisk gård med dyr. Det dyrkes dyrefôr, 
grønnsaker og frukt til eget bruk og viderefordeling, 
eventuelt også for salg.

8 Arbeid er en vesentlig side av landsbylivet og lands-
byboere og medarbeidere står side ved side om mange 
av oppgavene i landsbyen. Det finnes en stor variasjon 
av arbeidsoppgaver og verksteder. 

9 Natur og det ytre miljø: I 1986 ble den første vind-
møllen i Norge satt opp på Camphill-landsbyen Valler-
sund Gård. Flere av landsbyene har økologiske rense-
anlegg for kloakkutslipp og avløp. Landsbyene i Norge 
har hatt bil-kollektiv i over 40 år. 

10 Camphill Landsbystiftelse har en egen budsjettpost 
under Helse- og omsorgsdepartementet med egne 
retningslinjer for driften.

10 kjappe om Camphill Landsbystiftelsen
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glimt fra verden

Foto: Can Happiness be learned? Tho Ha Vinh sitter helt 
til høyre i bildet. Foto fra 2013 hentet fra nettsiden. 

Tekst: Rigmor Skålholt.

Vi oversvømmes og drukner i nyhetsbilder som setter 
lys på elendigheten i verden. LandsByLiv vil gjerne bidra 
til gode nyheter, så her kommer en liten motvekt fra et 
fjelland i Himalaya. Her bor ca 700 000 mennesker. In-
gen jernbane og få veier. Det er et fattig land. Da kongen 
i landet en gang ble spurt hva som er Brutto Nasjonal 
Produkt (BNP) i landet, kom han i forlegenhet og svarte 
spontant: Vi måler BNP ikke i penger, men i lykke. Så 
reiste han hjem igjen og bestemte seg for å gjøre ord til 
handling.

Kongen innførte frie valg, og startet et målbevisst ar-
beide for å gjøre innbyggerne oppmerksomme på ver-
dier som skaper lykke. Det ble opprettet et eget institutt, 
«Mind and Life Institute». Dette instituttet lager en 
opplæringsplan for alle skolene i landet. Gjennom øving, 
læring og utvikling er målsettingen å finne en ny tilgang 
til læring. Tho Ha Vinh, lederen for instituttet sier på sin 
blogg at han ser på «læring som en livslang reise hvor 
hode – hjerte – hånd ses i sin helhet.» 

For å måle Brutto Nasjonal Lykke får innbyggerne hvert 
år bl.a. følgende spørsmål: Hvordan har du det? Har du 

nok penger? Deler du det du 
har med andre? Mediterer 
du? Tilbringer du nok tid 
med familien? Det hører 
med til landets målsetting 
å innføre biologisk dyna-
misk jordbruk innen 2020. 
I Bhutan blir spiritualitet et 
sivilisasjonsprinsipp, sier Tho 
Ha Vinh. Bhutan er et land 
også med problemer og ut-
fordringer, men et land som 
ærlig forsøker å gå en annen 
utviklingsvei.

Hvem er Tho Ha Vinh? Noen 
av oss kjenner Tho Ha Vinh 

fra tiden han bodde i Camphill landsbyen Perceval i 
Sveits. Her arbeidet han flere år som eurytmist og se-
minarlærer. Han besøkte også Vidaråsen. For noen år 
siden startet han og kona et Camphill sted i Vietnam. 
Med flerkulturell oppvekst som sønn av en vietnamesisk 
diplomat og fransk mor har han gode forutsetninger 
for denne spennende oppgaven han nå har. I et intervju 
med det tyske bladet Info-3 (oktober 2013) blir han 
spurt om hvordan de kan bruke Camphill-ideene i Viet-
nam. 

«Dette er et vietnamesisk Camphill. Ikke sveitsisk!» 
forteller han. De har buddhistiske fester med Camphills 
urimpuls til stede. For eksempel feirer de Bibelaften, selv 
om det er ingen kristne der. De kaller kvelden «Sharing 
from heart». (Deling fra hjertet). Alle pynter seg for 
anledningen. De spiser et vakkert forberedt måltid. Det 
spises i stillhet slik at alle konsentrerer seg om måltidet. 
De samles rundt en dam i det indre gårdsrommet. Bren-
nende lys flyter på dammen. Alle i fellesskapet sitter 
rundt dammen i en stor krets. Her sitter de i stille medi-
tasjon i 20 minutter. Så forteller den ene etter den andre 
noe som har beveget hans hjerte siste uke. I tillegg velger 
vi et tema for 1-2 måneder, f.eks. hva betyr tillit i felles-
skapet. Dette er vår form for Bibelaften, forteller Tho Ha 
Vinh til bladet. 

Tho Ha Vinh pendler mellom Bhutan og Vietnam. 

Godt nytt fra Bhutan 
hvor bruttonasjonalprodukt 
måles i lykke
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«Teoriene må bli praktiske», sier han. Vi vet jo at penger 
ikke gjør oss lykkelige, men at den beste næring er gode 
verdier og idealer. Og vi vet også at fine verdigrunnlag 
som vi setter i våre permer ikke nytter ikke stort hvis 

de ikke blir praktisert. Så vi kunne trenge et institutt for 
holdninger og livspraksis her til lands også. 

Mer informasjon: http://havinhtho.blogspot.no

Tekst: Petter Holm. Foto: ‘Blagoe Delo’.

Siden 2001 har det eksistert et seminar for sosialterapi 
i Ekaterinburg, Sverdlovsk region, Russland. Semin-
aret har i alle år vært støttet av Nordisk Forbund for 
Helsepedagogikk og Sosialterapi. I 2011 ble seminaret 
offentlig registrert under navnet «Centre for Social Art – 
Sofia». Initiativtakere er Petter Holm, leder av Stiftelsen 
Helsepedagogisk og Sosialterapeutisk Seminar i Bergen 

Akkreditert sosialterapeutisk 
utdanning i Russland

og dagsenteret ‘Blagoe Delo’ i Ekaterinburg 
www.delonablago.ru. Petter Holm har utarbeidet en 
treårig deltids videreutdanning i sosialterapi ut fra de er-
faringene som ble gjort i arbeidet med BA-utdanningen 
i sosialpedagogikk ved Steinerhøyskolen. Programmet er 
nå akkreditert av Crossfields Institute (UK), 
www.crossfieldsinstitute.com. 20 ledende sosialarbeidere 
i Sverdlovsk region, de fleste fra statlige institusjoner for 
funksjonshemmede, er for tiden deltakere i programmet 
som gir 60 studiepoeng. 

Bente Edlund ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo skal 
bidra som rådgiver og foreleser i spesialpedagogikk ved 
Sofia-seminaret/Blagoe Delo i januar 2014, og hun vil 
samtidig forberede et pilotprosjekt knyttet til praksis i 
sosialpedagogikk ved dagsenteret der. De vil ta i mot to 
studenter fra Steinerhøyskolen som skal gjennomføre et 
praksisprosjekt i april, og det er planlagt at praksisutvek-
slingen skal etableres som en fast ordning. Les om ‘Blag-
oe Delo’ på www.sosialterapi.no under ”Om forbudet”.

New Lanark konferansene er blitt holdt regelmessig si-
den 2003, og i 2014 holdes den i Skottland 20.-22. mai 
på New Lanark World Heritage Village. 

Konferansen er åpne for alle som er tilknyttet sosialtera-
peutiske virksomheter i verden. Konferansen gir rom for 
møter omkring et bredt spekter av kulturer, land, yrker, 
og mennesker med behov for støtte. 

Tema er ”Framtidens fellesskap”, og det er to spørsmål 

The New Lanark Conference 2014
som vil prege konferansen i år: Hvordan vil framtidens 
fellesskap se ut? På hvilken måte er fellesskapsdannelser 
et skritt foran sin tid? Temaet utforskes gjennom bidrag, 
drøfting, drama, musikk, sang og maling.

Fra Norge deltar Dag Balavoine (dag.balavoine@cam-
phill.no) og Jan Bang, ta kontakt hvis du ønsker mer 
informasjon om deltagelse. For mer informasjon om 
konferansen, se www.newlanarkconference.co.uk.
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glimt fra verden

For to år siden rapporterte vi fra et prosjekt i Kenya 
under navnet Gabriellasenteret. (Landsbyliv 30, side 
20-21). Her kommer en oppdatering hentet fra deres 
nyhetsbrev. Red. 
 
Gjennom 2013 har YES Kilimanjaro befestet sin virk-
somhet på mange felt. Prosjektreisen i november ga oss 
trygghet for at alt er på stell i sør – avtaler følges og de 
enkelte prosjektene er i god utvikling, noen allerede i 
ferd med å bli selvbærende. 
 
Opplæringssenteret i landsbyen fungerer nå som en 
fagskole for skreddersøm ledet av en erfaren faglærer. Nå 
møter elevene stolte på skolen i selvsydde skoleunifor-

mer – skikkelig flinke er de blitt. Tore Nohr fra Hamar 
kom ned for å gi elever og lærere et praktisk og nyttig 
kurs i hvordan de skal reparere og vedlikeholde sine 
symaskiner. 

På lørdager og søndager kommer mange av barnesko-
lens elever som ikke har knekt lesekoden for å få lese- og 
skrivehjelp. Der blir det rett og slett ett av mange skritt 
på veien til fattigdomsbekjempelse. Lesingens kunst 
åpner nye dører. 
 
Geiteavlslaget fungerer selvstendig og konstruktivt. Mye 
tyder på at dette prosjektet bærer seg selv etter hvert. 
Høstens store inspirasjon ble kurset geitebonden Ellen 

YES Kilimanjaro
har et optimistisk håp
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av samfunnet rundt. De har nå 55 barn og unge knyttet 
til senteret. Brenda, lederen, har vunnet en nasjonal pris 
i konkurranse med 3000 deltagere for sin ide om entre-
prenørskap for de unge. Dette har vakt nasjonal oppsikt 
og gitt senteret fortjent oppmerksomhet på ulike plan. 
 
Støtte fra våre ulike givere har gjort det mulig å lønne en 
spesialpedagog, en caretaker, gi utdanning til en frem-
tidig sykepleier, støtte til friplasser til noen av barna, 
møblere klasserom, spiserom og plante mat-trær i hagen 
sammen med barna.
 
Senteret drives nå så godt at YES Kilimanjaro har et 
optimistisk håp om å kunne lykkes med en søknad til 
NORAD for støtte til utbygging av Gabriellasenteret. 
 
Vi trenger flere hender, flere hoder med ulik kunnskap 
og ferdigheter inn i en frivillig gruppe knyttet opp mot 
YES Kilimanjaro. 

Stiftelsen YES Kilimanjaro 
Org nr 997 147 170 
Konto nr 1503 34 57054
www.yeskilimanjaro.no 
For mer info kontakt:
Ellen Graff Jenssen tlf 416 58 911,
post@yeskilimanjaro.no

Marie Tangen fra Sollia holdt. Fire dager med utveks-
ling av erfaring og kunnskap til glede og nytte for både 
læreren fra nord og kursdeltagerne fra sør. Tavla var ei 
rusten bølgeblikkplate, tuntreet hos et av medlemmene 
i laget ga skygge mens 20 bønder lyttet og samtalte for å 
kunne gi kunnskapen videre til sine lærelystne naboer. 
 
På de fire barneskolene ventet de spent på at vi skulle 
få se hvor bra de hadde tatt vare på alle frukt- og nøtte-
trærne de hadde fått støtte til å plante. En konkurranse 
ble avholdt skolene i mellom, premier delt ut, sanger 
sunget og en fin samtale hadde vi sammen om hvordan 
vi kan samarbeide og hjelpe hverandre med å gjøre 
kloden grønnere samtidig som de planter mat trær for 
å bekjempe underernæring og sult. Dette prosjektet er 
støttet av Skogbrukets kursinstitutt på Biri. Støtten har 
gitt oss anledning til også å plante mat-trær på 270 små-
bruk. 
 
Det som sist vi var på prosjektreise kun var oppgravd 
land, var nå beplantet med ulike trær for å vise det 
mangfoldet Kilimanjaro-regionen en gang hadde i na-
turlig vekst. Det høye ugresset fikk stå så lenge som be-
skyttelse mot den stekende solen. 
 
Kultur og idrett – Her mangler vi ledere lokalt. Behovet 
er stort og ungene er ivrige, men det er liten kapasitet 
blant de voksne til å 
lede dem og samle 
dem. Her ønsker vi 
forsterket innsats 
framover. Ulike grup-
per er støttet med 
utstyr slik at et visst 
aktivitetsnivå kan opp-
rettholdes. 

Biblioteket er under 
opparbeiding. Bokhyl-
ler er på plass og i disse 
dager males rommet 
ferdig. Nå trengs annet 
inventar og innkjøp 
av bøker til både barn, 
ungdom og voksne – 
på engelsk og swahili. 
Biblioteket er ikke stort 
– men et første skritt 
mot en mulighet til å 
kunne holde en bok 
mellom hendene og 
selv lese den. 

Gabriellasenteret for 
barn og unge utvik-
lingshemmede opple-
ver en blomstring og 
aksepteres mer og mer 
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En legende. Illustrasjon: Elisabeth Husebø.

Det hendte en dag mens Vårherre satt i Paradiset og 
malte fuglene, at fargene tok slutt i Vårherres fargeskåler, 
slik at gullfinken ville ha blitt uten farge om ikke Vår-
herre hadde tørket av alle penslene på fjærene dens.
 
Vårherre satt der, stor og mild, hele dagen og skapte og 
mante frem, og mot kvelden falt det ham inn å skape en 
liten, grå fugl.
”Husk at ditt navn er Rødstrupe!” sa Vårherre til fuglen 
da han var ferdig. Og han satte den på sin åpne hånd og 
lot den fly.

Men da fuglen hadde fløyet omkring en stund og sett 
seg om på den vakre jorden der den skulle leve, fikk den 
lyst til også å se seg selv. Da så den at den var helt grå, 
og brystet var like grått som alt det andre. Rødstrupen 
snudde og vendte på seg og speilet seg i vannet, men den 
kunne ikke oppdage en eneste rød fjær.

Så fløy den til Vårherre.

Den vesle fuglens hjerte slo heftig av redsel, men i lette 
buer våget den seg nærmere og nærmere Vårherre, og til 
slutt slo den seg ned på hånden hans.
Så spurte Vårherre hva den ønsket.

”Jeg ville bare spørre deg om en ting,” svarte den vesle 
fuglen. ”Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe når jeg er full-
stendig grå like fra nebbet og helt ut til stjertspissen? 
Hvorfor blir jeg kalt for Rødstrupe når jeg ikke eier en 
eneste rød fjær?” spurte fuglen, og ventet at Vårherre 
ville si: ”Akk, min venn, jeg ser at jeg har glemt å male 
brystfjærene dine røde - men vent nå et øyeblikk, så skal 
det bli gjort.”

Men Vårherre lo bare stille og sa: ”Jeg har kalt deg Rød-
strupe, og Rødstrupe skal du hete. Men du får selv se til 
hvordan du kan fortjene dine røde brystfjær.” 
Og så løftet Vårherre hånden og lot fuglen på ny fly ut i 
verden.

Fuglen fløy ned i Paradiset, i dype tanker. Hva kunne vel 
en liten fugl som den gjøre for å skaffe seg røde fjær?
Den eneste utveien den kunne tenke seg, var å bygge 
rede i en tornebusk. Den bygde det inn blant tornene, 
der grenene var tettest. Det var som om den hadde ven-
tet at et roseblad ville sette seg fast på strupen dens og gi 
den farge.

En uendelig mengde år var gått siden den dagen, som 
var jordens lykkeligste. Siden da hadde både dyr og 

mennesker forlatt Paradiset og bredt seg ut over jorden. 
Så kom en ny dag i jordens historie, som også skulle 
komme til å bli husket lenge. Om morgenen den dagen 
satt fuglen Rødstrupe på en liten, naken høyde utenfor 
Jerusalems murer og sang for ungene sine som hvilte i et 
lite rede inne i en lav tornebusk.

Rødstrupen fortalte for sine små om den fantastiske ska-
pelsesdagen, og om hvordan alle dyrene hadde fått navn, 
fortalte slik som hver eneste Rødstrupe hadde fortalt om 
det helt siden den aller første hadde hørt ordet fra Guds 
munn, og som hadde fløyet fra Guds hånd.

”Og tenk nå på,” sluttet den sørgmodig, ”så mange år 
som har gått, så mange roser som har skutt knopp, så 
mange fugleunger som har kommet ut av eggene sine 
helt siden skapelsesdagen, at ingen kan telle dem - men 
Rødstrupe er fremdeles den samme grå fuglen. Ennå har 
den ikke lyktes å vinne røde brystfjærene.”

De små fugleungene spente opp de vide gapene sine og 
spurte om forfedrene deres aldri hadde prøvd seg på noe 
storverk for å erverve seg den kostelige, røde fargen.
”Vi har gjort hva vi kunne, alle sammen,” svarte den ves-
le fuglen, ”Allerede den første Rødstrupen møtte en gang 
en annen fugl som var helt lik den, og den tok straks til 
å elske den andre med så heftig kjærlighet at den kjente 
hvordan brystet glødet. ”Akk,” tenkte den da, ”nå forstår 
jeg. Det er Vårherres mening at jeg skal elske så varmt at 
mine brystfjær blir farget røde av kjærlighetsgløden som 
bor i mitt hjerte:”

”Vi har satt vårt håp til sangen også,” sa fuglen, og den 
talte i langtrukne toner. ”Allerede den første Rødstrupen 
sang slik at brystet dens svellet av henførelse, og den vå-
get å håpe på ny. ”Akk,” tenkte den, ”det er sangergløden 
i min sjel som skal farge brystfjærene mine røde.” 

”Vi har satt vårt håp til vårt mot og vår tapperhet også,” 
sa fuglen. ”Allerede den første Rødstrupen kjempet tap-
pert mot andre fugler, og dens bryst flammet av kamp-
lyst. ”Akk,” tenkte den, ”det er kamplysten som gløder i 
mitt hjerte som skal farge brystfjærene mine røde.” Men 
på ny ble den skuffet. Det mislyktes for den, slik alle etter 
den har mislyktes, og slik også dere kommer til å mislyk-
kes.”

De små ungene pep modig om at de nok ville prøve å 
finne det etterlengtede godet, men fuglen svarte sorg-
mildt at det nok var umulig. Hva kunne vel de håpe 
på, siden så mange av de prektige forfedrene deres ikke 
hadde greid det? Hva kunne vel de gjøre mer enn å elske, 
synge og kjempe? Hva kunne …

Rødstrupen

broder dyr



51

LandsByLiv nr 36 • VÅREN 2014

Fuglen stoppet brått opp midt i setningen, for gjennom 
Jerusalems porter strømmet et tog av mennesker, og hele 
skaren skyndte seg oppover mot den fjellhøyden der 
fuglen hadde redet sitt.

Det var ryttere på prektige hester, knekter med lange 
spyd, bødler med hammer og spiker. Her var også ver-
dige prester og dommere i rad og rekke, kvinner som 
gråt og en mengde mennesker som løp hit og dit med 
skrik og skrål.

Den vesle, grå fuglen satt skjelvende på kanten av redet 
sitt. Den fryktet hvert øyeblikk at den vesle tornebusken 
ville bli trampet ned og de små ungene bli drept.
”Vær forsiktige,” ropte den til de små, vergeløse ungene, 
”kryp tett inntil hverandre og vær stille! Her kommer en 
hest som tramper like over oss! Her kommer en kriger 
med jernskodde sandaler! Her kommer hele den ville 
skaren stormende!”

Plutselig holdt fuglen opp med sine varselrop, den ble 
taus og stille. Den neste glemte faren de var i.
Med ett hoppet den ned i redet og bredte vingene sine 
over ungene.
”Nei, detter er forferdelig,” sa den. ”Jeg vil ikke at dere 
skal se et så fryktelig syn. Det er tre ugjerningsmenn 
som skal korsfestes.”

Og den bredte ut vingene, så de små ikke skulle se noe. 
De ante bare fjerne hammerslag, jammerrop og det ville 
skrålet fra folket.

Rødstrupen fulgte hele skuespillet med øyne som var 
vidåpne av forferdelse. Den kunne ikke ta blikket fra de 
tre ulykkelige.

”Så grusomme menneskene er!” sa fuglen om 
en stund. ”Det er ikke nok at de nagler de tre 
stakkarene til korsene, på hodet til en av dem 
har de til og medfestet en krone av stikkende 
tornekvister.”

”Jeg kan se tornene har såret pannen hans, slik 
at blodet flyter,” fortsatte den. ”Og mannen er 
så vakker, og han ser omkring seg med et slikt 
mildt blikk at hver og en burde elske ham. Jeg 
kjenner det som om en pil går gjennom hjertet 
mitt, når jeg ser ham lide slik.”

Den vesle fuglen kjente en sterkere og sterkere 
medlidenhet med den tornekronete.
”Om jeg hadde vært min bror ørnen,” tenkte 
den, ”så skulle jeg rykke naglene ut av hendene 
hans, med de sterke klørne skulle jeg jage bort 
alle dem som piner han.”
Den så hvordan blodet dryppet ned på pannen 
til den korsfestede, og den greide ikke å holde 
seg i ro i redet lenger.

”Vel er jeg liten og svak, men kanskje kan jeg likevel 
gjøre noe for den stakkars, pinte mannen,” tenkte fuglen. 
Og den løftet seg fra redet, fløy opp i luften og kretset 
omkring ham uten å våge å komme nærmere, for den 
var en sky, liten fugl som aldri hadde våget å nærme seg 
et menneske. Men endelig tok den mot til seg, fløy like 
inntil og trakk med nebbet ut en skarp torn som hadde 
trengt inn i den korsfestedes panne.

Men idet den gjorde dette, falt en dråpe av den korsfeste-
des blod ned på fuglens bryst. Den bredte seg fort utover 
og farget alle de små, spede brystfjærene.
Men den korsfestede åpnet sine lepper og hvisket til 
fuglen: ”For din barmhjertighets skyld har du nå vun-
net det som din slekt har strevd etter helt siden verdens 
skapelse.”

Så snart fuglen kom tilbake til redet sitt, ropte de små 
ungene mot den: ”Brystet ditt er rødt! Brystfjærene dine 
er rødere enn roser!”

”Det er bare en bloddråpe fra pannen til den stakkars 
mannen,” svarte fuglen. ”Den forsvinner nok så snart jeg 
bader meg i en bekk eller i en klar kilde.”
Men hvor mye den vesle fuglen badet, så forsvant aldri 
mer den røde fargen fra brystet på den. Og da de små 
ungene var blitt fullvoksne, lyste den blodrøde fargen på 
deres brystfjær også, slik den lyser på hver eneste rød-
strupe helt til denne dagen.

Fra Kristuslegender av Selma Lagerløf er oversatt av Carl 
Sundby og hentet fra boken ”Engelen ved Apalstupet” 
utgitt av Verbum Forlag. Teksten er gjengitt med tilla-
telse fra forlaget og er noe forkortet.
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Tekst: Frode Barkved 

I siste utgave hadde vi en artikkel om ”Den åttefoldige 
vei” av Frode Barkved. Der tok han opp generelle trekk 
til denne veien som Rudolf Steiner har behandlet. Vi vil 
i dette og de neste utgaver gjengi de åtte øvelser som er 
tilknyttet denne øvelsesveien. Red. 
 
Jeg gjengir noe fra to av Steiners meditasjonsbøker; 
«Hvordan når man til erkjennelse om høyere verde-
ner?», og «Anvisninger for en esoterisk skolering». I den 
førstnevnte presenteres øvelsene uten å settes inn i en 
bestemt tidsmessig kontekst, i sistnevnte bok knyttes den 
enkelte øvelse til en ukedag. Jeg har dessuten tillatt meg 
å beskrive øvelsene med egne ord, basert på øvelsesprak-
sis. 

Forestillinger
Den første øvelsen handler om måten jeg tilegner meg 
mine forestillinger på, og i hvilket forhold jeg siden står 
i til disse. 

I min forestillingsdannelse lar jeg meg vanligvis lede av 
tilfeldigheter. Jeg hører og ser det ene eller det andre, og 
danner så forestillinger. Denne automatikken kan ikke 
initiere en aktiv iakttakelsesvirksomhet i den seksten-
bladete lotusblomst. Men tar jeg ansvar for min egen 
utvikling, begynner dette sjelelige kraft- og iakttakelses-
organet å bli virksomt.  

Et første skritt er da faktisk å interessere meg for mine 
forestillinger og hvordan de dannes, og det ved å gjøre 
selve forestillingene til objekt. Og jeg kan spørre meg: 
Hvilket fenomen utløser en bestemt forestilling og hva 
formidler forestillingen? Oppstår den så å si automatisk 
ut fra mine vaner og tilbøyeligheter, ut fra ufrie forestil-
lingsmønstre. Videre: Formidler forestillingen et bestemt 
budskap, «en underretning av ting i utenverdenen»?  

Retter jeg oppmerksomheten mot dette, kan jeg oppdage 
at jeg huser forestillinger som ikke har en betydning og 
en sammenheng med verden, og jeg merker hvor mye 
sjelelig energi som går med på å bale med skinn-fore-
stillinger, det være seg stive vaneforestillinger om mine 
medmennesker, eller svevende, substansløse ønskefore-
stillinger og selvbilder. Bestrebelsen blir nå å skjerpe 
tankeaktiviteten og tankelivet på en slik måte at forestil-
lingene mine i større og større grad tilsvarer noe reelt. Så 
lenge jeg, for eksempel, er begrenset av de forestillingene 

som har oppstått i meg gjennom 
en oppdragelse i en bestemt kulturkrets, kan det lett 
danne meg utilstrekkelige forestillinger om et menneske 
fra en annen kulturkrets. Jeg kan risikere å tre mine egne 
vaneforestillinger over et annet menneskes hode, og 
dermed legge et kompakt lag over «den sekstenbladete 
lotusblomsten». Som et resultat av å beskjeftige meg 
med denne øvelsen kan jeg merke i hvor stor grad mine 
egne forestillinger blir til fordomsfiltre som hindrer meg 
fra å se «den annens ansikt», for å hente et uttrykk fra 
Levinas.  

Steiner skriver at man skal prøve «å skille mellom ve-
sentlige og uvesentlige, evige og forgjengelige tanker, 
mellom sannhet og den blotte mening.» Jeg øver meg 
altså i å unngå å sette egne forestillinger i veien for det 
min neste har på hjertet, ved at jeg «forsøker å være helt 
stille i mitt indre, og gi avkall på all samtykke, alle ned-
settende dommer (kritikk og avvisning).»  

Beslutninger
Den neste øvelsen har å gjøre med mitt handlingsliv.  

Jeg blir oppmerksom på hvor ofte jeg beslutter meg - og 
det temmelig halvhjertet og ubevisst - om å gjøre det 
ene eller det andre. Kanskje er beslutningen drevet frem 
av en tilfeldig assosiasjon. Eller jeg blir oppmerksom 
på at beslutningen jeg nettopp gjorde forsvinner opp i 
røyk fordi jeg får en ny innskytelse: Jeg beslutter meg 
for eksempel for å ta en viktig telefon, men på veien til 
telefonen ser jeg støvsugeren og kommer på at gulvtep-
pet i gangen virkelig trenger å støvsuges. Raskt og uten 
nærmere ettertanke sklir nå min beslutning over i ren-
gjøring, både av gangen og kjøkkenet, og stuen; og glemt 
er beslutningen om å ta den viktige telefonen.  

Steiner oppfordrer nå til å øve seg i virkelig å tenke gjen-
nom sine beslutninger og å unngå å gjøre noe som man 
ikke har en veloverveid grunn til. Det handler om at jeg 
virkelig skal ville det jeg gjør. For en som vil gå en indre 
utviklingsvei har jo nettopp dette for øyet: at han i stadig 
større grad blir i stand til å lede seg selv. Man kan da, 
etter å ha befattet seg med denne øvelsen et stykke tid, 
merke at det er velgjørende både å unnlate å gjøre noe 
det ikke finnes en god grunn til å utføre, og motsatt, å 
stå fast ved at, «dersom man er overbevist om riktighe-
ten av en beslutning […] står fast ved den med indre 
standhaftighet.»  

Den åttefoldige veien 
- de første to øvelsene

  Frode Barkved

skoleringsveien
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Det handler om å bli oppmerksom på i hvor stor grad 
mine sjelelige funksjoner har antipati og sympati som 
drivstoff, og hvor sjelden de er uttrykk for frie beslut-
ninger. Dette kan gjelde i det store som i det lille: «Bare 
etter grundig overveielse skal det [det øvende menneske] 
fatte sine beslutninger, selv i de ubetydeligste ting. All 
tankeløs handling, ethvert betydningsløst gjøremål skal 
det [øvende mennesket] holde borte fra sin sjel. Det skal 
ha veloverveide grunner for alt. Og det skal la være å 
gjøre ting hvor det ikke er drevet av noen betydningsfull 
grunn.»  

En erfaring man kan gjøre som frukt av en slik øvelse, 
er at man, på samme måte som ved å bli oppmerksom 

på «støyen» i et ukontrollert forestillingsliv, nå merker 
hvordan det jeg gjør – i stort som i smått – mer og mer 
blir et uttrykk for jeget. Sagt med andre ord: Det «lavere 
jeg» som til stor del er bundet opp i det som oppdragelse 
og vaner har lagt ned i meg, åpner seg for stadige større 
innslag av det frie, solaktige, «høyere jeg». Det er dette 
som kommer til uttrykk i Paulusordene: «Ikke jeg, men 
Kristus i meg», som i Steiners terminologi også kan ut-
trykkes som «Ikke jeg, men «jeg er» i meg.»  

Vi fortsetter denne åttefoldige skoleringsveien i 
neste utgave. Red.

Omtale: Kristiane Boeck Kessel 

Det er med stor nysgjerrighet og forventning jeg gir 
meg i kast med Monica Haugens bok ”Sirkelsang”. Hun 
beskriver den veien hun går for å danne et orkester 
bestående av mennesker med særlige behov. Stedet er 
Hogganvik Landsby i Vikedal, grunnlagt på og drevet 
etter Camphill prinsippene. 

Dette orkesteret avviker sterkt fra det vi forbinder med 
et vanlig orkester hvor målet er å frembringe det opti-
male musikalske uttrykk bygget på den enkelte musikers 
og dirigentens musikkfaglige forutsetninger. Monicas 
orkester er et resultat av et meget langsiktig og systema-
tisk arbeid med den enkelte musikant på en rekke grunn-
leggende menneskelige plan, og hvor målet er å skape et 
rom for musikken i den enkeltes totale livsfølelse. 

Det er fascinerende å følge henne i hvordan hun, først 
en tid med den enkelte, så med hele gruppen, møysom-
melig bygger opp orkesteret og gradvis skaper bevissthet 
om og opplevelse av musikkens hovedelementer: rytme, 
melodi og harmoni. Og her er det så mye mer enn 
noteverdier og taktslag som benyttes. 

Landsbyen er et bo- og arbeidsfellesskap hvor man le-
ver sine liv sammen i hverdag og fest, arbeid og hvile, 
og alt spiller med i dannelsen av orkesteret. Sang og 
dans er viktige elementer, og ute i naturen er det mye å 
hente; Naturen har sin rytme: døgnrytmen, månens og 
solens gang og årstidene. Og den har rikelig med ”ton-
er”: fuglesang, vindens sus, fossefallet, bølgenes skvulp, 
tordenbrak og regndrypp. Ved å slå ting mot hverandre, 

Sirkelsang

f eks sten mot sten eller gren mot gren kan man illustre-
re både rytme, tempo og dynamikk. 

Å velge ut instrumenter til den enkelte musikant er et 
viktig kapittel. Det må velges ut fra den enkeltes mest-
ringsmuligheter, han/hun må like det, og Monica ønsker 
at vedkommende skal få et nært, ”kroppslig” forhold til 
instrumentet. Ved å blåse luft inn i fløyten blir fløyten en 
”forlengelse av ens egen pust”, og ”bondeharpen hviler 
mot den menneskelige klangkassen”. 

Når så orkesteret skal komme sammen, instrumenter de-
les ut og det ”egentlige” begynner, samles man i SIRKEL-
EN. Som man kanskje har en mistanke om ut fra bokens 
tittel og som man i hvert fall skjønner etter hvert som 
man leser, er at sirkelen er genial og et ”must” når det 
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gjelder å skape et fellesskap. Det gjelder for øvrig ikke 
bare i orkestersammenheng, - sirkelen er sentral både 
når det synges og danses og ved all slags fellessamlinger. 
Alle har øyekontakt, ingen sitter bak en rygg og det er 
ingen rangordning. 

Det er spennende å lese om hva orkesteret etter hvert 
kan mestre! Ut fra helt enkle musikalske enheter: en-
kelttoner, strofer og sekvenser, bygges det på, element 
for element, og stikkord er gjentakelse, imitasjon og 
gjenkjennelse. Og hele tiden kreves det fra dirigentens 
side full oppmerksomhet på den enkeltes potensiale der 
og da. Man forsøker å lokke frem gleden over det den 
enkelte får til og gleden over det man skaper i felleskap, 
oppleve at instrumentene ”snakker sammen”. 

Orkesterøvelsene er aldri bare musikk, - det gis god plass 
til samtale om hverdagens mange utfordringer, gleder 
og sorger. Og det gis rom for stillhet. Hver øvelse starter 
og avsluttes med stillhet! (Mon det ikke ville ”gjøre noe 
med oss” om dette ble en rutine ved mange av våre men-
neskelige sammenkomster?!). Pauser underveis blir det 
også Bearbeidelse krever pauser. De faste pausene med 
litt mat og drikke er også viktige, - alt som er forutsig-
bart gir trygghet. 

Både når det gjelder sangen, dansen og orkesterarbeidet 
i landsbyfellesskapet blir det lagt stor vekt både på våre 
egne og andre lands folkeviser. Disse er enkle, univer-
selle og knyttet til det genuint menneskelige. 

Men orkesteret går også etter hvert løs på avansert klas-
sisk musikk, - blir ikke det for vanskelig? Det skulle man 
tro, men erfaringen viser at nettopp de lange linjene og 
den tydelig oppbygde formen ”gjør det lettere for den 
enkelte musikant å gripe den musikalske utviklingen”. 
Forfatteren skriver også at den klassiske musikken inne-

holder alle livets følelsesnyanser, noe hun bevisst ønsker 
å fremelske opplevelsen av. 

Når orkesteret i landsbyen skal ha konsert, blir det 
også på helt andre premisser enn ved vanlige konserter. 
Musikeren E. W. Said skriver om de sistnevnte at ”selve 
konsertritualet er unormalt. Folk kommer til konsert 
for å oppnå en uoppmålighet i det at utøveren skal 
frembringe noe som tilhøreren ikke er i nærheten av å 
mestre”. Slik er det ikke i fremføringene på Hogganvik. 
Her tilstreber man en samklang med publikum. Publi-
kum sitter i en ytre ring som omslutter orkestersirkelen, 
og ofte blir de, - til musikantenes store fryd, - involvert i 
fremføringen, mer eller mindre planlagt. Stykkene som 
fremføres har vært øvd lenge på, men man må alltid 
være forberedt på at uventede ting skjer. – noen som 
uteblir, en som ikke er i form, - så ”vokser” utførelsen ut 
fra forutsetningene der og da. Slik blir hver fremførelse 
unik, alltid annerledes enn den andre, - alt får aksept, 
ingen blir tapere. 

Denne boken er utrolig innholdsrik, og jeg anbefaler den 
på det varmeste! Jeg har bare beskrevet litt av hvordan 
jeg forstår arbeidet med orkesteret foregår, - det er så 
uendelig mye mer! Boken beskriver hvordan musikken, 
sangen, dansen, teateret, arbeidet ute og inne på gården 
og årstidenes forskjellige karakter og utfordringer spill-
er sammen. Utrolig interessant og vakkert! Interessant 
fordi det virker psykologisk og pedagogisk troverdig og 
innsiktsfullt, - vakkert fordi det vitner om stor respekt 
for det enkelte menneskes verdi og verdighet. 

Boken ”Sirkelsang” kan bestilles hos 
Monica N Haugan: 
monica.haugan@vindafjord.kommune.no
Adresse: Eikeland, 5583 Vikedal
Tlf. 970 09 834

Forfatter Tove Eikrem. Utgiver: Funksjonshemme-
des Fellesorganisasjon.

Omtale:
Rigmor Skålholt 

I 11 kapitler får du en meget 
oversiktlig og god beskrivelse 
av lovfestede rettigheter. I 
innledningen skriver general-
sekretær Liv Arum (FFO) at 

Jungelhåndboka
«Jungelhåndboka er en skriftlig veiviser til deg som tren-
ger hjelp til å finne frem i den uoversiktlige verden som 
det offentlige tjenesteapparatet kan oppleves som». Her 
får vi innføring i rettigheter i forhold til opplæring, ut-
danning, arbeidsliv, trygdeytelser, helse- og omsorgstje-
nester, boligspørsmål osv. 

Og den som tror at dette er kjedelig stoff, kan glede seg 
over de spreke tegningene i boka, illustrert av Siv R. 
Lindheim Eikrem. Jungelhåndboka redigeres og utgis i 
nytt opplag hvert år.
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Kraften som helbreder, 
Ingar Sletten Kolloen, 
Gyldendal, 2008. 
De Gode Gjerninger, 
Joralf Gjerstad, Gyl-
dendal, 2012. 

Omtalet: Hanne Kveli 

Disse to bøker handler 
om selveste ”Snåsaman-
nen”, Joralf Gjernstad. 
Den første er en biografi 
fra da han var liten og til 
nå, skrevet av Ingar Slet-
ten Kolloen. Den andre 

boken er skrevet av Snåsamannen selv. Han forteller om 
sine tidligere pasienter som han har helbredet med sine 
varme hender. Noen er morsomme mens andre er triste. 
Han klarer å helbrede noen, men ikke alle. Han har også 
noen kreftpasienter som han prøver å hjelpe til å bli 
bedre eller frisk. 

Snåsamannen 
Han har hjulpet meg gjennom barndommen min. Han 
har en myk og behagelig stemme. Han er snill og hjelper 
alle han kan. Han tok vekk den sykdommen som jeg 
hadde da jeg var 12 til 13 år gammel. Jeg ble kvitt senge-
væting etter et par behandlinger. Han blir kalt for ”Snå-
sakailn” i Trøndelag. 

Bøkene forteller om hvordan han fikk varme hender og 
syn som han så i fremtiden. Han var litt usikker på ev-
nene sine, og visste ikke om han skulle bruke dem eller 
ikke. Så forteller han om pasientene sine, at de var blitt 
helbredet av ham. 

Hver dag når han kom hjem fra jobb, stod det masse 
biler med pasienter som ville bli helbredet av ham. Men 
nå tar han ikke imot pasienter lenger. Han er blitt pen-
sjonist, men han var god mot alle. 

Det forskes på evnene om hvordan han har varme hen-
der eller får et syn i framtiden. Mer kan jeg ikke røpe, 
dette får dere lese selv. Bøkene får dere kjøpt i bokhandel 
eller låne på biblioteket. Anbefalt! 

Forfatter Ragnvald Sørheim.
Alpha Forlag 2013.

Omtale: Rigmor Skålholt 

Refleksjoner er en liten bok full av store tankedikt. 
Ragnvald Sørheim er fra Gjøvik. På baksiden av boka 
står det at han sitter i rullestol og har «god tid til å tenke 
over livets viderverdigheter.» Mange av diktene sier mye 
om det å ha et handikap. 

FOKUS 
Ser du handikappet 
eller mennesket
Det har med fokus                                              
å gjøre
Handikappet er ikke meg
Det bare er der
som et vedheng 

Det er jeg som synes                                          
Det har med fokus å gjøre 
                                                                           

Refleksjoner

Ragnvald Sørheim.

Fester du blikket
på meg
vil du se meg 
Personen meg
Individet meg

Det har med fokus å gjøre.

SE FORBI
Jeg vil kjennes for den jeg er
Jeg vil oppleves som jeg
For meg er det mennesket jeg 
virkelig 
Er
Se meg
Se meg på ordentlig
Ikke slik samfunnet ser meg
Ikke slik samfunnet vil ha meg
For det vil putte meg i en boks

Se forbi det andre ser
For det er ikke meg
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sosialterapeutiske landbyer, hjem og skoler i Norge

Granly 

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

Henvendelse:

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

Stiftelsen Grobunn 

Vi tilbyr, i samarbeid med Helsepedagogisk Steiner-
skole på Hedemarken, et tilrettelagt landsdekkende 
videregående opplærings på gården Frenning Vestre i 
Stange. Grobunn tilbyr et ungdomsbofellesskap i skole-
uken og to helger i måneden. Vi har også et tilbud i 
inntil tre år etter videregående skole, Grobunnlærlinger.

Henvendelse:

Frenningvn. 102
2344 Ilseng
Tlf: +47 481 60 541
Telefaks: 62 57 33 44 
E-post: grobunn@msn.com
www.grobunn.no

Helgeseter

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

Henvendelse: 

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

Hogganvik – en Camphill Landsby 

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

Henvendelse:

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

Helsepedagogisk Steinerskole 
på Hedemarken 

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

Henvendelser: 

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

Ljabruskolen – Steinerskole for elever med 
spesielle behov.

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

Henvendelser: 

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

Jøssåsen – en Camphill Landsby

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

Henvendelse:

7550 Hommelvik
Tlf: (man-fre 9-13) +47 73 97 12 22
Faks: +47 73 97 11 40
E-post: office@jossasen.no
Søknad medarb.: application@jossasen.no
www.jossasen.no
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Camphill Rotvoll 

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

Henvendelse: 

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

Solborg – en Camphill Landsby 

Solborg ligger i Buskerud mellom Hønefoss og 
Jevnaker, med vakkert utsyn mot Norefjell vestover 
og grensende mot Nordmarka østover. Med smått og 
stort bor det omtrent 55 mennesker her. Landsbyen 
har gård, gartneri, urteverksted, veveri, bakeri og en 
gruppe som arbeider i skogen. 

Henvendelse: 
 
Camphill Solborg, Solborgveien 21, 
3520 Jevnaker
Telefontider: (man-tors 09:00-15:00) 
Tlf kontor: +47 32 13 24 80 / 32 14 27 22 
Tlf mobil: +47 94 23 23 11  
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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Granly Stiftelse er en privat ikke-
kommersiell virksomhet basert på 
antroposofisk livssyn og metoder. 
Granly er bolig og aktivitetssenter for 
26 mennesker med utviklingshem-
ming. Granly Stiftelse er medlem av 
KLP og Virke, og følger tariffavtale.

Faglig veileder
Granly Stiftelse har ledig stilling som faglig veileder i antroposofisk sosialterapi. 
Veilederen vil ha ansvar for opplæring og veiledning av medarbeiderne, samt noe 
administrasjon.

Sykepleier eller Vernepleier – vikariat som gruppeleder.
Ei av våre sykepleiere, som også er gruppeleder i en bolig, skal ha svangerskapsper-
misjon. Det er derfor ledig vikariat for sykepleier eller vernepleier i 83% stilling fra 
2. juni 2014 – 28. februar 2015, med muligheter for forlengelse.  
Henvendelser om stillingene kan rettes til daglig leder Maria Bjune, tlf 6114 3662,
maria@granly-stiftelse.no. Søknad kan sendes Granly Stiftelse, Mjøsvegen 498, 
2849 Kapp innen 28. mars 2014.

Soppeventyret på Nesodden som stod i forrige utgave av LandsByLiv nr. 35, side 45-46-
47, var tegnet og fortalt av den videregående klassen på Ljabruskolen. Helga Brekke og 
Louise Harte er lærere i klassen.
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Havet er vannet
Havet er vannet
Jeg kjører med båten
Trygt opp og ned.
Så rusker vinden
Og jager på bølgene
Store som hus.
Jeg ser ikke jorden
Hvor kjører jeg hen?
Men så ser jeg lyset
Fra Adsen fyr
Jeg kjører med båten
Trygt opp og ned,
Og lander på stranda
Der kjæresten bor.

Eskil Rundberget, Henri de Bock, Olaug Bach.
Vallersund

MILJØMERKET
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