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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
Velkommen til eit nytt nummer av LandsByLiv!
I haust ga vi ut eit spesialnummer om fagdagane i Sosialpeda-
gogisk Forbund. Arbeidet med dette førte til at den ordinære 
utgåva av bladet  vart forsinka, slik at du no har eit advents/
julenummer i handa i staden for eit haustutgåve. Det er første 
gong på nokre år at vi har ei utgåve på denne årstida. Noka 
utprega julenummer er det ikkje, men du finn  i alle fall nokre 
adventsmeditasjonar når du blar om.

«Maten er halve føda» heiter det i ordspråket, og hovudtema 
for dette nummeret er mat og matkultur. I temadelen finn du 
alt frå bordvers og oppskrifter til kronikkar om mat og kultur. 
(Og Superpraktikanten er også ute og kokkelerar.)

Ei ny fast spalte som vi byrja med i førre nummer utan å seia 
noko om det, er «Karin vel Legende». I eit blad som kjem ut 
så sjeldan som LandsByLiv, fant vi ut at ei kortforteljing passa 
betre enn framhaldshistorier.

Elles har vi med rapportar frå ymse møte og konferansar innan 
det sosialpedagogiske feltet – både i innland og utland, både 
for medarbeidarar og bebuarar, og både faglege og kunstnaris-
ke. Fellestrekket i desse artiklane er kanskje gleda over å møta 
andre og gjera noko i lag med dei?

Å møtast og gjera noko artig i lag, det gjer vi også i redaksjons-
gruppa for LandsByLiv. Og no får også DU ein sjanse til å bli 
med i denne gruppa! Les meir om dette på side 9.

John Baum kjem med nye innspel frå Karl König-forskinga si, 
og Frode Barkved held fram med beskrivinga av den åttefelte 
meditasjonsvegen.

Vi har ekstra mange bokmeldingar denne gongen – nokre av 
dei har elevar på det sosialterapeutiske seminaret gjort som 
høgskuleoppgåve, andre kjem frå bidragsytarar i skrivegruppe-
ne rundt omkring.

Og som vanleg har vi med nokre dikt – nokre av dei er skrivne 
av elevar på Grobunn, andre kom til på skrivekonferansen i 
Vallersund i haust.

Vi vonar at alle finn noko dei har glede av å lesa i dette bladet!
Elisabeth Husebø, for redaksjonsgruppa.

Tidsskrift for 
sosialterapautisk 
arbeid i Norge

Landsbyliv er et forum for mennesker som 
lever, arbeider og er engasjert i sosialtera-
peutisk arbeid i Norge. Tidsskriftet vil være 
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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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Selen står på ein stein.
Det er bølger på sjøen.
Om sommeren er det lyng og gress bak selen.
Selen fryser når det er vinter
ingen blader på trærne.

Janchen Myrvang

Diktet er fra skrivekonferansen på 
Vallersund, oktober 2014.
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Hva skjer?
Adventsmeiditasjon
NORDISK ALLKUNST 
Nordisk høstmøte NFLS i Bergen
Willy Winther
Svein Nedrelid
Redaksjonsmedlem ønskes
Reportasjer
Tekster fra Grobunn
Å skape sosial kunst - Kongress  i Brüssel
Anders Mevik stiller ut på Berle
Studiekonferanse på Vidaråsen mars 2014
Selvbestemmelse, tvang og gråsonene imellom
Møteplassen
Tre skisser fra livet
Pårørende
Hvordan kan alle få en stemme? 
Inntrykk fra samtale med Solveig Dahl
Tale til Mortens 50-årsdag
Til Helgeseter i 43  - av 60 - år
Når livsløp veves sammen med administrative 
tilfeldigheter
”Eurytmi for alle”
TEMA - Mat og Måltidskultur
Hvor kommer maten vår fra?
SÅ GODT!
Måltidskultur på Asbjørnsen og Moe Hus
Jo fleire kokkar. . . dess meir variasjon i maten
Om å dele mat og måltid
Om krydder og urter
Hva er kjøkkenet og kjøkkenbordet?
Solstua - matsal eller kantine?
Bordvers
Glimt fra verden
Camphill Dialogue 2014
Lansering av Camphill Forskningsnettverk
Inntrykk fra årsmøte i ECCE, 
Emerson College 8.-11. mai 2014
Den 6. New Lanark Camphill Konferanse
Rudolf Steiners søster og Karl Königs møte 
med Ita Wegman
Legende
Virkelig mot – Michaelsmot 
Rabbinerens gave
Skoleringsveien
Den åttefoldige veien - øvelse tre og fire
Bokanmeldelser
Reisen til mitt indre
Til forsvar for mennesket
”Detektiv Downs”
Thinking in pictures
Tørk aldri tårer uten hansker
Hestegutten
Stedene
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Luft
Lufta strøymer inn i meg på innpust
tek med seg verda: Lukt og smak, lys og lyd,
vekker kjensler som veks i meg og strøymar ut på utpust:
glede og sorg, redsle og sinne, kjærleik.

Lufta strøymer mellom meg og verda.
Lufta strøymer mellom Deg og Meg.
Lufta nærer og ber det som lever i meg – sjela mi.

Slik bar og næra Maria barnet på fanget sitt
Slik at han kunne veksa i alder og hjartas visdom.

Eld
Disiplane fekk eldtunger på hovudet –
Kvar og ein av dei ei flamme, som lyste for dei andre.

Maria, himmeldronninga, kledd i måne, sol og stjerner,
Ber fram Gudesonen, det nye menneskjet, verdas lys.

Lat meg få bere fram mi flamme –
Kristus i meg.

Jord
Jordelementet -
krystall, mineral, salt   -
alt fast som ein kan ta på,
måla og vega:
Dette bygger opp den fysiske lekamen min
Og gjev den også ein fast grunn å stå på.

Jorda ber meg.

Slik bar Maria lekamen til sonen sin,
teken ned frå krossen for å bli gjeven tilbake til jorda.

Vatn
Vatnet fløymer og strøymer,
gjev liv til alt levande,
strøymer gjennom fiskane i havet, 
gjennom plantene og dyra,
gjennom meg. . .

Vatnet ber livet i meg.

Slik bar Maria under hjarta sitt
Det veksande livet til Han som fornyar alt liv.

Adventsmeditasjon: 
Maria og dei fire elementa
Som avsluttingsoppgåve på kunstfagstudiet på Rudolf 
Steinerhøyskolen måla og skreiv eg om temaet Maria 
og dei fire elementa. Her er hovudmåleria, saman med 

tekstar av ein meir meditativ art, sprunge ut av den 
skriftlege delen av arbeidet.
Elisabeth Husebø.
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Tekst: Dag Balavoine. Foto: Tom Henriksen.

Neste nordiske allkunst-festival vil foregå fra 22. til 26. juni 
2015 på Fuglsø i ”molboland” – et vakkert sted ved øst-
kysten av Danmark. Dette vil være den 7. festivalen i rek-
ken her i Norden. Det vil koste 4000 danske kroner å delta.

Kultur – Idrett – Kunst 
Vi har tidligere bestemt at festivalen skal ha fokus på 
”Kultur – Idrett – Kunst”, og har derfor kalt den KIK-fes-
tivalen. Gjennom festivaldagene blir det mange forsk-
jellige idrettsaktiviteter, både innendørs og utendørs. På 
Fuglsø finnes fine idrettsanlegg og mange muligheter for 
forskjellige aktiviteter, både innenfor idrett og kultur. Les 
mer om Fuglsø på nettsiden www.fuglsoecentret.dk. 

Inspirasjonsmøter
To planleggings- og inspirasjonsmøter er holdt allerede. 
På inspirasjonsmøtet 22.-24. oktober på Gjerrild Van-

drerhjem var det 40 beboere og medarbeidere tilstede 
fra mange av virksomhetene i Norden. Det er fint at også 
er landsbyboerne er med og forbereder slike hendelser. 
Temaet vi valgte for arrangementet i Danmark 2015 
er Anderledeshet i H.C. Andersens verden. Målet er at 
dette temaet skal gjennomtrenge hele festivalen; både 
morgenforedraget, fortellingene, workshops, kursene og 
de kunstneriske bidragene. 

Allkunstverk-ambassadører 
Nordisk allkunstverk arrangeres av Nordisk forbund 
for helsepedagogikk og sosialterapi. Norske Allkun-
stverk-ambassadører er Mari Borgfjord, Ola Hen-
ningsen, Eli Hartmann, Bjørn Vogelsang, Frank Runar 
Engevold, Jørgen Stamnes Rønning og Dag Balavoine. 

Vi håper at så mange som mulig vil komme til Fuglø 
sommeren 2015. Les mer om forberedelser til KIK-festi-
valen her: facebook.com/PeerForAlle2013/info

Fra inspirasjonsmøtet på Gjerrild Vandrerhjem i oktober.

NORDISK ALLKUNST 
Danmark 2015 – Anderledeshet 
i H.C. Andersens verden
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NORDISK ALLKUNST 
Danmark 2015 – Anderledeshet 
i H.C. Andersens verden

Tekst og foto: Sissel Jenseth

Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi 
(NFLS, se www.nfls.nu) holdt sitt Høstmøtet i Bergen i 
begynnelsen av november. Møtet fant sted på Steiner-
skolen på Skjolds videregående trinn, og på Helgeseter. 

Ny styreleder
Til sammen 35 representanter deltok fra alle de nordiske 
landene. Årsmøtet for forbundet ble gjennomført første 
dagen, og Alexandra Zoffman ble valgt til ny ordførende 
i NFLS. Göran Nilo takket for sine fem år med å under-
streke følgende: ”Gemensamt medvetande ger plats för 
det spirituella och gör skillnad”. (En felles bevissthet gir 
rom for det åndelige og gjør en forskjell.) Styret i NFLS 
består av syv personer: fem landssekretærer som er Geir 
Legreid (Norge), Mikaela Stenius (Sverige), Anne-Lene 
Jappe (Danmark), Gudfinnur Jakobsen (Island) og Anja 
Lehtonen (Finland), samt styreleder og kasserer.
Høstmøtet 2015 finner sted uke 45 på Hertha, Danmark.

Maidagene 2015 og Nordisk Allkunstverk 2015
Det nordiske forbundets formål er å utvikle og støtte 
arbeidet med mennesker med spesielle behov, basert på 
antroposofi. Den viktigste arenaen er Maidagene, en fag-

konferansen som holdes annet hvert år i Järna. Maida-
gene 2015 foregår 13.-16. mai, og temaet vil være: ”Meg 
selv som verktøy – Hvordan kan vi styrke det antropo-
sofiske arbeidet i virksomhetene”. Følg med på nettsiden 
www.nfls.nu/majdagar. 

Nordisk høstmøte NFLS i Bergen

Omvisning på Helgeseter for deltakerne på det Nordiske høstmøtet. Her i Bakeriet. 

Alexandra Zoffman (til venstre) er ny styreleder i NFLS 
og Göran Nilo fikk avløsning etter sine fem år som leder.

Fortsettelse neste side.
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NATUREN

I naturen hviler skog,
fjell og trær,
mens tiden går.
Trærne begynner å bli nakne til høsten.
De fine fargene på bladene forsvinner
med hvert vindkast.
Men steinene ligger uberørt av tidens løp.
Mennesker går på tur i fjellet.
Men steiner sover.
 
Gruppearbeid etter fjelltur.

Det andre er kultur-
festivalen Nordisk 
Allkunstverk som i 
2015 vil arrangeres 
på Fuglsø i Danmark 
22.-26. juni (se omtale 
s 6).   

NFLS støtter også 
prosjekter i andre land, 
blant annet Blagoe 
delo i Ekaterinburg i 
Russland, se 

www.sosialterapi.no/blagoe-delo-ekaterinburg-i-russland 

Utdannelse 
Temaet for Maidagene peker på personlig utvikling, 

faglig utvikling og virksomhetenes fremtid. Dette er 
nært knyttet til utdannelse. Per i dag eksisterer flere 
muligheter. Virksomhetene i Järna, er det en 3-årig 
pleierutdannelse, som er godkjent av det offentlige. I 
Danmark har Marjatta et seminarium med den tradis-
jonelle 5-årige deltidsutdannelse i helsepedagogikk og 
sosialterapi. I tillegg samarbeider Marjatta med Univer-
ity College Sjælland (UCSJ) og vil fra våren 2016 tilby 
moduler i spesialpedagogikk for ordinære pedagog-
studerende. Praksisveilederutdannelsen er også i gang, 
og diplomutdannelse i ledelse starter våren 2015, alt i 
samarbeid med UCSJ. I Norge har Rudolf Steinerhøys-
kolen sin bachelorutdanning i sosialpedagogikk. Kandi-
dater med helsepedagogisk utdannelse/andre fagkom-
binasjoner kan etter individuell vurdering få godskrevet 
deler av dette og ta en bachelorgrad med et forkortet 
studieløp. Ved høyskolen er det også et masterprogram. 

Willy Winther
Willy Winther var helsepedagog og lærer ved Steiner-
skolen på Skjold i Bergen, veileder ved Haraldsplass Dia-
konale Høgskole og gestaltterapeut i Gestalt Bergen. Tid-
ligere har han arbeidet på Rostadheimen og Verdandi og 
Naboskapet i Vestliveien. Etter en akutt innleggelse på 
sykehuset med et hjerte som ikke maktet mer, ble Willy 
lagt i kunstig koma, og han sovnet inn med de nærmeste 
omkring seg 28. mai 2014. Han var født 30. august 1957.

Mennesket som står foran oss viser bare en flik av sin 
biografi. Kjenner jeg deg, eller kjente jeg deg? Mangt er 
skjult til tross for årelangt samarbeid og vennskap. Vi 
var av dem som startet opp den helsepedagogiske skolen 
på Nesttun for 25 år siden, den gangen for elever fra 
henholdsvis Helgeseter og Rostadheimen, og som nå 
er Steinerskolen på Skjold.

Da videregående trinnet ved Steinerskolen på Skjold fikk 
Bergen Arkitektforening Byggherrepris i 2008 – noe som 
var overraskende for såvel elever som lærere – ble også 
skoleideen omtalt i Fanaposten. Her uttalte Willy Win-
ther: – Pedagogikken vår er temmelig ulik den vanlige 
skolen. Elevene kommer hit og lurer på hvem de er. Vi 
vil gi dem lyst til å lære, lyst til å arbeide eller få en ut-
dannelse. Vi vil stimulere til det som de er gode på. 

Jeg tror Willy aldri mistet besinnelsen. Han så og iakt-
tok, var beskjeden, til tider nærmest irriterende taus, og 
han var tilbakeholden i de store sammenhengene. Desto 
mer tenkte han. Når han delte ideer og tanker om fre-

mtiden med kollegaene, 
skjedde det gjerne i min-
dre kretser hvor de kunne 
få slå rot. Dette var Willys 
intensjon, å være kreativ, 
nyskapende og idérik 
sammen med andre.

I begravelsen fikk vi høre 
om den drømmende, 
rause, visjonære og 
varme, nyskapende og 
modige familiemannen. 
Gunn og Willy var sjele-
frender. De utfylte hverandre, og hadde det sosialter-
apeutisk verdigrunnlaget og Steinerpedagogikken som 
grunnstemningen i livet. Det ble etter hvert en stor fam-
ilie; fire døtre og to sønner, nå også med svigersønner 
og -døtre, og barnebarn. I tillegg hadde de ansvar for 
fosterbarn og skoleelever. Det var åpne dører og mange 
rundt bordet i storfamilien. Da en av døtrene takket far-
en for hva hadde lært henne, sa hun at de syntes det gikk 
for langt når de også måtte dele lommepengene med de 
som var der for en periode. Slik var hans engasjement 
for å hjelpe og dele med andre. En sant sosialterapeutisk 
livsholdning.

Familie, elever, venner og kollegaer er våknet opp for 
Willys holdning og visjoner. 

Tone Lunde
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Etter 11 år i redaksjonsgruppen slutter Jan Bang i løpet 
av våren 2015. Landsbyliv bæres videre av Sissel Jenseth, 
Rigmor Skålholt og Elisabeth Husebø. De ønsker å få 
med flere personer i redaksjonen, og inviterer alle som 
kunne tenke seg å delta, om å ta kontakt. Mesteparten av 
arbeidet foregår med epost og telefonkontakt, men grup-
pen har også 3 til 5 møter hvert år, i Oslo.
 
Landsbyliv er stadig i utvikling, og det siste året ble en 
egen utgivelse videt Fagdagene på Sundvollen i mai. Det 

Vår kjære venn Svein døde uventet 8. mai i år på sykehu-
set i Trondheim.

Svein blev født 15. oktober 1957 i Mo i Rana med en 
veldig svak konstitusjon. På grunn av det flyttet familien 
til Trondheim for å få bedre medisinsk oppfølging. 

Svein hadde to eldre brødre, som kunne fortelle om hans 
vanskelige oppvekst, hvor hans liv regelmessig hang i en 
tynn tråd. Derfor var det naturlig at Svein fikk mye opp-
merksomhet og omsorg og blev familiens midtpunkt. 
Da moren blev alvorlig syk, fant brødrene Halsetheimen 
Institusjon i Klæbu til Svein. Han blev der til han var 23 
år flyttet da til Jøssåsen Landsby. 

Han fant seg veldig fort til rette på Jøssåsen og begynte 
med stor begeistring å arbeide i vedgruppen: han elsket å 
sage ved. Spesielt for Svein blev det laget en håndbetjent 
hydraulisk vedkløver hvor han på en trygg måte kunne 
kløve ved i mange år. I lange perioder hugget utegrup-
pen ved i skogen, ofte ganske langt av gårde, og Svein var 
med: noen kalte ham ’den gladeste gutten i skogen’.  

Og dét var han: glad og interessert i andre mennesker, 
likte å intervjue kjente og ukjente folk. Han husket alle: 
når man gikk med ham i Trondheim, var det ofte han 
møtte kjentfolk, og måtte hilse på dem. Fra ukjente 
måtte han alltid høre om de spilte noe instrument! Når 
man derimot spurte hvordan han hadde det, var svaret 
ofte: Nei, æ veit itj.

Svein var veldig glad i musikk! Han spilte trommer ale-
ne, men også sammen med koret på Jøssåsen, og hadde 
han ikke tromme for hånden, fant han trepinner eller 
strå å tromme med, gjerne på gulvet! Mange gitarer har 
han slitt ut og ikke var det vakkert, men hans begeistring 
var smittende! Han elsket å kjøre bil, helst de med radio 
som kunne ’spælle noko musikk’.

Han var en lett og lys skikkelse med interesse for om-
verden og mest påfallende: hans sans for humor! Han 
var uforglemmelig!

Marja og Eric de Haan

Svein Nedrelid

Redaksjonsmedlem ønskes
er også et sterkt ønske å utvikle skrivekonferanser, og 
kanskje en mulig utgave basert på innlegg fra skriveverk-
steder på stedene og i skolene. Det er også snakk om et 
sterkere samarbeid med både Danmark og Sverige.
 
Har du lyst til å delta i dette, vennligst ta kontakt! Skriv 
til landsbyliv@dialogos.no eller kontakt personlig Sissel, 
Rigmor, Elisabeth eller Jan.

Redaksjonen
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En hobby som gir 
meg mye glede

Da jeg gikk på den forrige 
skolen, hadde jeg ikke noe 
musikkundervisning.
Så begynte jeg på Gro-
bunn……….
Der hørte jeg noen toner fra 
et piano. Da fikk jeg en drøm 
om å lære å spille på dette 
fantastiske instrumentet. Jeg 
møtte musikklæreren, Beate, 
som ville lære meg å spille.

Døden

Himmelen - dit de vi er 
glade i
Reiser når de dør.
De passer på oss 
og hverandre.
Når jeg flyr
kommer jeg nærmere dem.
Jeg vil alltid huske på 
og
være glad i dem.

Øystein Norstad

Tekster fra Grobunn

Kjærlighet til blomster

Jeg er glad i blomster.
Jeg sår blomsterf rø i 
jorden.
Jeg finner vann så frøene 
kan spire, ellers dør de.
Jeg bærer blomster potten 
ut i sol og lys, så blom-
sten 
kan begynne å vokse.
Blomster knoppen er hard.
Solen modner knoppen.
Langsomt åpner den seg 
opp. 
Jeg er glad i blomster og 
farger.
Fargene skinner i solen.
Det gleder meg.
Det hadde vært trist uten blomster og farger.
Nå r jeg gir blomster til mor gleder jeg henne.
Min yndlingsfarge er rosa.

Anniken Liberg Berg

I tiden 6.-9.mai 2015 blir det en internasjonal kongress 
for personer med utviklingshemning. Kongressens tit-
tel er: Å leve i møtet med andre. Å skape sosial kunst». 
Kongressen skal være i BOZAR «Palasset for de skjønne 

kunster».  Det blir mange arbeidsgrupper, utflukter, 
dans, musikk. Det vil bli omvisning i Europa parlamen-
tet. Mer om dette finner du på internett 
www.ontmoentenisleven.be og www.in-der-begegnung-leben.eu

Å skape sosial kunst - Kongress  i Brüssel

Fram til nå har jeg lært mange sanger – blant annet “Blå 
samle”, Sarabande” og Moskvanatt”.
Når jeg er trist og lei meg, hjelper det å spille.

Jørn Ødegården
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Anmeldt av Linn Frimannslund Nielsen

Anders Mevik har vært elev ved Ljabruskolen i Oslo 
siden 1. klasse, og har nå fullført sin avslutningsoppgave 
på videregående trinn.  Hans store interesse er fugler. 
Gjennom det siste året har han studert fugler i naturen, 
han har samlet kunnskap om fugler og laget bilder av 
dem. I mai 2014 stilte han ut sine pastelltegninger i kan-
tinen på Berle, Steinerhøyskolen i Oslo.  

Bildene viser Anders sin store interesse og blikk for fu-
gler, og avslører at han mestrer bruken av pastellkritt. 
Fugler og sirkler er gjennomgående motiver. Bildene 
viser fugler i ulike posisjoner, noen flyr andre står stille. 
Gjennom Anders Meviks fascinerende fargebruk kom-
mer de til liv. Der fargene møtes oppstår det former, 
preget av lys og letthet, slik at utrykket blir både drøm-
meaktig og konkret, spontant og balansert på samme tid.  

Utstillingen ble tatt svært godt i mot av studenter og 
lærere ved Steinerhøyskolen.  Flere lurte på om det var 

mulig å få kjøpt et bilde, og det ble spekulert rundt bor-
dene om hvor mye de vel kunne koste?  Men skuffelsen 
var et faktum da Helga Brekke, Anders Mevik sin lærer, 
opplyste om at alt var solgt. Så hvis det er noe jeg vil 
sette fingeren på, må det være det at det ikke var noen 
bilder å få kjøpt, for dette var rene fristelser som man 
gjerne skulle hatt med 
seg hjem. Det hadde 
også vært spennende 
å få se noen mer ufer-
dige bilder og skisser 
for å få ett innblikk i 
hvordan prosessene 
har vært, hvordan 
Anders arbeider fram 
motivene. 

Anders Mevik, dette 
vil vi se mer av! Så 
hva med en ny utstil-
ling til våren?

Anders Mevik fra Ljabru-
skolen stiller ut på Berle
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Tekst: Toril Madsø. Foto: Dag Balavoine.

Veien er lang det er langt til mål, det er bare å gå, gi tål…
Når du er fremme vil du forstå 
På vei er vandreren hjemme.

Arnulf Øverland

Som medarbeider på Framskolen på Vallersund Gård 
har jeg fått muligheten  til å delta på studiekonferanse. 
Der har jeg sammen med unge voksne på Framskolen 
fått møte unge voksne fra andre helsepedagogiske steder 
i Norge. 

Som tilreisende og gjester på gjestehuset på Vidaråsen 
fikk vi en varm mottagelse og ble veldig godt ivaretatt 
under hele oppholdet. Jeg mener dette var med på å 
skape trygghet i gruppen. Det var sosialt og hyggelig, 
og skapte en god atmosfære. Det å reise og å delta som 
medarbeidere og elever sammen på konferansen var et 
godt pedagogisk grep etter min mening.

Første kveld startet med bli kjent og presentasjon . Vi 
skulle presentere oss for hverandre, og med et genialt 
påfunn fra Cornelius  som er medarbeider på Vidaråsen 
ble vi alle utfordret til å finne ut hva vi liker best å gjøre 
og å lage et fysisk uttrykk av det. Dette skulle vi vise 
sammen med å si navnet vårt. Det var en utfordring, 
større eller mindre for mange i kretsen vi stod i, men alle 
presenterte seg selv veldig flott. Og det var morsomt !

Tirdag 18. Mars etter frokost møttes vi i Andreasbygget 
for sang sammen med Cornelius, før vi fikk et innle-
dende bidrag til tema fra Dag Balavoine, om å vokse fra 
et lite barn til ung voksen og tanken på hva hver enkelt 
vil drive med. Deretter fikk vi omvisning i alle verkste-
dene på Vidaråsen. Etter en god pause i Kristofferhallen, 
fikk vi gå på scenen å velge oss ut  redskaper, verktøy 
eller andre gjenstander som kunne representere noe av 
det vi vil drive med eller noe vi ønsker å drive med. Med 
god tid fant alle sine redskaper/verktøy. Først hilste vi på 
hverandre med spørsmålet: ”Hva heter du og hva driver 
du med?”, før vi presenterte oss for hverandre, en og en 
på scenen med det samme spørsmål. 

Det var lagt vekt på en god lang middagspause, og sosialt 
fellesskap. Dette ga muligheter for mingling i kretsen 
eller å få hvile ut for den som ønsket det.

Ettermiddagsøkten var spennende. Vi hadde Eurytmi 
med Simone og vi øvde inn en vakker gammel hilsen. 
Det var veldig flott med denne deltagelsen som medar-
beider og beboer/elev viste sammen. Alle deltok selvføl-
gelig på lik linje og støttende for hverandre.

Tema – ”hvem vil jeg være sammen – med og hvem 
vil være sammen med meg”, ble innledet av Corinna 
Balavoine .  Det var en flott varm temarunde som ga 
alle tanker om hvem vi er sammen med og hvorfor vi 
er sammen. En praktisk oppgave rundt tema var at vi 
delte oss i grupper etter for eksempel farge på klær, al-
der,  og kjente etter om det hadde betydning for om vi 

Studiekonferanse på 
Vidaråsen mars 2014
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uten å bruke ord. Vi fikk plukke kostymer , og samle 
oss i ti minutter for å komme fram til hvordan vi skulle 
klare å vise oppgaven vi hadde fått. Vi var to beboere og 
to medarbeidere på min gruppe, og det var interessant 
å se hvordan vi løste oppgaven, med ideer fra alle. En av 
beboerne valgte å være den som bodde alene, som var 
vår oppgave. Og vi andre skulle komme på besøk til et 
selskap. 

Ettermiddagen ble viet til musikk og lek med klokkespill 
sammen med Verena og Dag. Vi hadde også en runde 
med tilbakeblikk.

Alle disse praktiske/kunstneriske oppgavene knyttet til 
tema var et godt pedagogisk grep, som jeg ser det. Det å 
utfordre intellektuelt og kunstnerisk/praktisk er jo god 
steinerpedagogikk, og jeg opplevde at det hadde stor 
verdi i denne konferansen. Sammen med det at vi alle, 
både beboere og medarbeidere deltok.  

Avslutningen med dans, gode kaker, og godt fellesskap 
med ”hele” Vidaråsen landsby om kvelden var absolutt 
en ”høydare” som har gitt konferansen en signatur. Med 
det mener jeg at det sosiale har betydd veldig mye for 
våre elever. Å reise, og treffe andre ungdommer, skape 
noe sammen, lære noe sammen, og være sammen. Det 
vil gjøre det lett tror jeg i tiden fremover å ta opp tema-
ene som var knyttet til konferansen, fordi den har satt et 
stort positivt avtrykk hos alle. 

Toril Madsø er medarbeider på Framskolen Vallersund 
Gård. Red

var sammen.  I samtalen hadde mange i gruppen tanker 
rundt tema. I forhold til farger var det kun en med hvit 
genser for eksempel. Betød det at hun ikke kunne være 
sammen med noen? Eller også var det kun fire i gruppen 
mellom 50-60 år, og kun en i gruppen 60-70 år. Betød 
det at de kun hadde hverandre? Er alder alltid viktig? 
Denne praktiske framstillingen ga alle tanker som vi 
delte med hverandre i kretsen.

Kveldens Quiz-kafé på gjestehuset var strålende mor-
som, og vi delte oss naturlig ved bordene uten å tenke at 
vi måtte sitte sammen med våre ”egne” ! 

Onsdag 19.mars startet med Eurytmi med Simone og 
vi fortsatte denne varme hilsenen i kretsen og sammen 
mot hverandre to og to i kretsen til alle hadde hilst på 
hverandre. 

Tema – ”Hvordan vil jeg bo” – ble innledet av Aimee. 
Hun snakket om hvordan vi bor og innledet med tan-
ker rundt tema. Aimee hadde ”laget et rom” på gulvet 
i hallen med inngangsdør, og alle klarte stort sett den 
imaginasjonen. Vi deltok med å gå inn i ”huset” og for-
telle hvordan det så ut der, eller hvordan vi  vil bo i frem-
tiden. Etter samtalen fikk vi dele oss i fire grupper, alle 
med tema bo og familiekonstellasjoner: 

Jeg bor alene.
Jeg bor sammen med mor og far.
Jeg bor sammen med kjæresten min.
Jeg bor i et Camphill bofellesskap.

Vi skulle spille teater og vise frem disse bomulighetene 
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Selvbestemmelse, tvang 
og gråsonene imellom
Tekst: Sarah Mafukidze. Foto: Mikkel Eknes. 

Referat fra Sølvi Linde og Thomas Owren sitt innlegg på 
SOR konferansen, mai 2014.

’Selvbestemmelse – til besvær?’ var det spennende og 
høyt aktuelle temaet på vårens SOR konferanse i Bergen. 
Ettersom jeg umulig kan få gjenfortalt alt som ble sagt på 
denne fantastiske konferansen, har jeg valgt å fokusere 
på ett innlegg. I håp om at dette sammendraget fra Sølvi 
Linde og Thomas Owren sin innlegg om samhandlings-
modellen kan vekke interesse, forståelse og ettertanke 
hos de som jobber og bor i Camphill landsbyene har jeg 
valgt å gjøre det mer familiært ved å bruke ordene ”med-
arbeider” og ”beboer”. 
 

Denne modellen hjalp meg å få en forståelse for selvbe-
stemmelse, når det går over i tvang og gråsonene imel-
lom. Linde og Owren har delt dette opp i fire kategorier: 

Disse fire kategoriene blir forklart litt mer. 

Kategori 1 – å la seg styre:
Her er man beboeren sin lengre arm. Man utfører ting 
beboeren ønsker gjort, slik som å lukke vinduet eller 
hente noe. Beboeren ønsker å gjøre noe og medarbei-
deren får det til å skje. Dette fungerer for de som kan 
uttale seg, har beslutningskompetanse og kjennskap til 
systemet, men gjelder ikke alle. For de som har vanske-
lig for å uttrykke seg vil det kreve aktiv observasjon fra 
medarbeideren, tolking av uttrykk og tilbakemeldinger, 
samt kjennskap til beboeren og deres situasjon. Selvføl-
gelig også en vurdering av forsvarlighet.

Kategori 2 – inviterende praksis:
Medarbeideren tilbyr mer enn det beboeren ber om 
eller uttrykker ønske om. Man oppmuntrer beboeren til 
å gjøre noe eller tilbyr dem hjelp til noe (for eksempel 

Kategori 1 Kategori 2

Å la seg styre Inviterende praksis
Kategori 3 Kategori 4

Insisterende praksis Tvang
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barbere seg, dusje, gå tur). Beboeren 
sin selvbestemmelse ivaretas i denne 
kategorien fordi medarbeideren fort-
satt lar seg styre og begrenser seg etter 
tilbakemeldinger fra beboeren, enten 
verbale eller nonverbale.

Kategori 3 – insisterende praksis:
Dette er situasjoner hvor medarbei-
deren ikke lar seg begrense eller styre 
av beboeren sine tilbakemeldinger. 
For eksempel hvis en beboer ikke 
vil vaske seg og medarbeideren vet 
at resultatet av dette vil føre til stig-
matisering og ha en negativ effekt på 
beboeren. For å unngå dette insisterer 
medarbeideren på at beboeren må 
vaske seg, ettersom hun mener det vil 
være best for beboeren. Slike situas-
joner kan kjennetegnes av dilemma. 
Beboerens verdi kan være å bestemme 
selv, mens medarbeideren har andre 
verdier – hvilken verdi skal være avgjørende når ver-
diene kommer i konflikt? Hvorfor skal en annen verdi 
prioriteres høyere en beboeren sin? Og hvordan vil me-
darbeideren begrunne det? 

Insisterende praksis går i retning mot å bestride selvbe-
stemmelsesretten, men er ikke tvang. Medarbeideren 
gir seg før motviljen til beboeren blir så uttalt at den 
går over i motstand. Hvis beboeren ikke lar seg overtale 
eller gir seg frivillig og motviljen til beboeren går over i 
motstand, da går situasjonen over i tvang (noe som kun 
kan forsvares når det er fare for vesentlig skade). Det er 
selvfølgelig viktig å ta verge med på laget, vurdere hvor 
viktig denne insisteringen er, samt viktigheten av retten 
til selvbestemmelse.

Kategori 4 – tvang:
Når situasjonen går over i tvang endrer den seg og 
det stilles krav til begrunnelse. I stedet for at det skal 
være et så stort skille mellom krav til begrunnelse fra 
tidligere kategorier til tvang, foreslår Linde at krav til 
begrunnelse burde gradvis øke ettersom man griper inn 
i selvbestemmelsesretten. Allerede i insisterende praksis 
burde man være bevist over hvorfor man gjør det og 
begrunne dette. Bruk av tvang er strengt lovregulert. 
Andre metoder skal være prøvd før man bruker tvang 
og formålet ved bruk av tvang må være å forhindre ves-
entlig skade. 

På konferansen ble det gitt et eksempel om Trude, en 
beboer som har meget begrenset verbalt språk. Trude er 
sint, hun løfter armen for å slå en annen beboer på stu-
en. Medarbeiderne tar hånden til Trude og forhindrer 
at hun slår ved å holde hendene hennes fast (her bruker 
medarbeiderne tvang). De går ut av stuen med Trude, 

allerede på vei ut av stuen kan de løsne grepet litt. Når 
de nærmer seg Trude sin leilighet er det nok med å hol-
de en hånd på ryggen hennes. Inne på leiligheten peker 
medarbeiderne på sofaen (insisterende), Trude setter 
seg. Medarbeiderne setter seg også ned og er helt stille, 
de sier ingenting (inviterende). Etter en stund går Trude 
og henter skoene sine, medarbeiderne vurderer at det 
nå er trygt å gå på tur og at det kan være lurt å gå ut en 
tur med Trude (de lar seg styre). I løpet av noen minut-
ter har medarbeiderne gått fra å bruke tvang, til å være 
insisterende, til å invitere og til slutt la Trude bestemme 
ved å la seg styre. 

Det er viktig å finne grensene, vite når man krysser dem 
og om man kan krysse de eller ikke. Verdien medarbei-
deren setter så høyt kan avvike fra beboerens verdi, og 
det er helt greit. Det er viktig å huske på at andre har 
andre verdier enn de vi verdsetter selv.

Linde og Owren holder på med et prosjekt som heter 
FOU og de skal gi ut en bok på Universitetsforlaget 
høsten 2016: “Mellom selvbestemmelse og tvang – insis-
terende praksis i tjenester til utviklingshemmede”. 

Sølvi Linde og Thomas Owren PowerPoint-presentasjonen 
på SOR-konferansen er tilgjengelig på SOR sine nettsider 
for kurs: http://sorkurs.no/presentasjonerlysark2.cfm 

Stiftelsen SOR www.samordningsradet.no ble op-
prettet i 1951. SOR er et fritt og uavhengig forum for 
informasjon og debatt om forhold som angår levekår 
og livskvalitet for mennesker med utviklingshemning. 
Grunnmuren i SORs virksomhet er det frivillige engas-
jementet. Organisasjoner og enkeltpersoner går sammen 
om å skape sosialpolitiske og faglige aktiviteter som 
kommer utviklingshemmede til gode. Kilde: Wikipedia.

Thomas OwrenSølvi Linde
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møteplassen

dratt hjem. Ute har høstmørket senket seg tru-
ende over land og sjø. Vi sitter der, aner fred 
og ingen fare, da det plutselig hamrer på ytter-
døren. Hva er dette? Venter du flere gjester? 
Nei, det holder ikke opp. 

Tør du åpne døren? Kikkehull hadde vi ikke. 

Med sterk uro som alene hjemmeværende mor, 
der pappa er ute og fotograferer et annet sted i lan-

det, gløtter du forsiktig på døren. Hva ser du? Et blodig 
møkkete fjes. En alkoholiker. Du prøver febrilsk å smide 
igjen døren, men forgjeves. Påtrengeren setter både 
hand og fot i døråpningen, du skjønner straks at du ikke 
kan bli kvitt ham og stenge ham ute. Han vil inn. 

Han spør om kaffe. Du setter engstelig over kaffevannet 
med redde barn omkring deg. 

Unntatt jeg. Jeg var ikke redd. Men henrykt for dette 
skremmende besøket og nysgjerrig. Redd er jeg ikke. For 
meg var ikke dette noe skremmende, men som å få en 
eventyr-onkel inn på kjøkkenet. Min første impuls var å 
smette opp på fanget hans, slå armene rundt ham, som 
om han kom for å synge for meg og fortelle eventyr! 

Kan hende fant jeg denne karen mer behagelig og barne-
vennlig enn mange andre gjester. For han hadde ikke 
dette påtrengende ”noe” i blikket som edru voksne har, 
og som de kaller Jeg’et. Ham kunne jeg trygt se inn i 
ansiktet. Blodet og møkka spiller visst ingen særlig rolle 
for meg. Han stakk i å gråte som et barn der jeg smøg 
meg inntill ham. Hvordan kunne et så lite barn finne 
ham attraktiv? Den verste skrekk hos de andre begynner 
å slippe taket der de ser hvor jeg beundrer dette men-
nesket. 

Og når han bare fikk det han ville ha, forsvant han ut i 
det store mørket ut dit hvor han kom fra. 

Det viste seg at han het Paul og hadde fått en kvist i øyet, 
og han var alkoholiker, som mamma skjønte. Han dun-
stet vel? 

Regnvær og ulykkelig forelskelse  

Det er tirsdag 14 desember og regnet øser ned. Uværet 
blåser inn fra havet over de Britiske øyer og London, der 
jeg svinger inn i Lambeth Walk hvor jeg vet Uday har 
skulpturtime med Alan Thornhill i et forhenværende 
kapell. 

Tekst: Nina Brun. Foto: Jan Bang.

Jeg vil gi en naivistisk-psykologisk skisse fra 
mine erfaringer som autist, både som barn og 
voksen. Jeg ser et bilde som går igjen som en 
nemesis gjennom mitt liv. Det at det er noe 
inni meg som har evnen til å gjøre mange ting 
i livet farlig. 

Hva var farlig for andre? Bryr jeg meg noe om det? 
Eller farlig for både andre og meg? 
Farlig i livet, universelt farlig? 
Hva kunne farlig-gjøres og hva hadde evnen til å forbli 
ufarlig, ja til og med snilt? 

Språket og å kaste opp var det første jeg erfarte var far-
lig. Dette måtte ha med skam og død å gjøre! Men fra 
femårsalderen var ikke fullt så mange ord farlige. Det 
var særlig stedsnavn og egennavn som var farlige. De var 
farlige på den måten at de var for store og mektige for 
meg. Jeg ble redd inni der. 

Sånn var det bare. Og den gang kunne jeg ikke ane at det 
bare var slik for meg. 

Ordet 

Jeg er fire år. Jeg har ikke noe blikk, ikke noe språk. 

-Hva er det med Nina? Undret mine foreldre seg i mine 
første leveår. Hun virker så fjern, hun reagerer verken på 
tiltale eller på hva som foregår i omgivelsene, ikke fester 
hun blikket. Ikke sier hun så mye som et ord. Og når vil 
hun lære å gå? Stå oppreist? Og hvorfor har hun en slik 
fobi mot å gå rundt Juletreet? 

Ettersom alle disse gåtefulle avvikene melder seg, tar 
mamma kontakt med lege for alvor. Hvordan skulle 
dette gå? Hva var det som feilte meg? Hvor befant jeg 
meg da jeg stirret på noe hinsides, liksom tvers igjen-
nom andre, på noe så uendelig fjernt? Jeg var minst to 
– tre år før jeg valgte å stabbe rundt på mine to ben, før 
jeg sa mitt første ord. Men da dette hendte fikk mammas 
sitt livs gledesjokk! Jeg sa mine første ord! 

Hvilket stort og beveget øyeblikk for mamma?! 

Menneskemøtet 

Det er slutten av september og storesøster Mettes endte 
7 årsdag. Barnegjestene fra klassen hennes er for lengst 

Tre skisser fra livet

    Nina Brun



17

LandsByLiv nr 37 • HØSTEN 2014

Jeg bare åpner døren og marsjerer rett inn og setter meg 
på en pinnestol for å glo på Uday. Alan Thornhill spør 
grettent hva jeg kommer busende inn i hans klasse for. 
Jeg prøver med svært liten stemme å gi ham en forkla-
ring, da Uday vinker og vil ha meg ut på gaten for å 
snakke under fire øyne. 

Jeg liker ikke å få så mye oppmerksomhet fra deg, sier 
han morskt og setter blikket i meg. Jeg blir knust og mål-
løs: Er DETTE ”min” Uday? For første gang i mitt liv ble 
jeg ordentlig avvist! 

Men straks sier han med litt vennligere, mildere stemme, 
som et lite væromslag: Men i morgen kommer jeg til 
avslutningsfesten i klassen vår før Jul, da har jeg med 
meg indiske kaker! 

Jeg følte meg magert trøstet. Men tenkte jeg noen sinne 
på hvordan det var å være Uday, på all smerten jeg påfø-
rer ham ved å utspionere ham, ja, med hele min beset-
telse? Eller tenkte jeg bare på meg selv? Mollstemt, med 
de mørke drivende lavtrykkskyene og øsregnet som en 
passende ramme rundt min sorg og smerte, trasket jeg 
som en dengt hund med halen mellom beina gjennom 

Lambeth mot Westminster Bridge for å ta undergrunnen 
(T banen) hjem til 3, Prince’s Square. 

Jeg er urolig, knust, utrøstelig. Men hører liksom stem-
men hans inni meg si: 

Men i morgen kommer jeg til juleavslutningen med in-
diske kaker!
Og det gjorde han. Jeg ble overmåte glad. 

Det snakkes og diskuteres mens vi spiser kake og annet 
godt. Jeg har med den lille, bærbare båndopptageren 
min og tar nå opp på bånd diskusjonen i klassen som 
nå mer og mer blir til en heftig debatt. Hvor Uday blir 
morsk og mørk i røsten. Dette er herlig! 

Han sier noe som: When I go back to India, og: Well, 
sorry, but that proves totally wrong! Han setter visst in-
disk kolonipolitikk opp mot engelsk politikk. Det gyser 
frydefullt i meg. 

Så denne dagen rettet opp mye av gårsdagens nederlag. 
Jeg kunne være litt glad igjen og forlot skolen denne 
dagen med et helt annet humør.
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Som 6-åring fikk Kristin fast bopel på barneavdelingen 
på Emma Hjorths hjem.

Etter flere år flytter familien til Trøndelag. Kristin flyttet 
til Hallsetheimen i Klæbu hvor hun fikk eget rom på 
paviljongen. Solveig ble tillitsperson i foreldreforeningen 
og kom også med i fylkesstyret av NFPU (norsk forbund 
for psykisk utviklingshemmede). Solveig var aktivt med 
i forberedelsen av Jøssåsen landsby. Selv reiste hun på 
«prøvebesøk» til Vidaråsen for å finne ut hva dette var. 
Og kom hjem overbevist: Dette er noe for Kristin. 
Solveig forteller at det var helheten i tilbudet som over-
beviste henne om at landsbyen ville være viktig for Kris-
tin. Hun sier det er en fin kombinasjon av praktisk liv og 
rikt kulturliv.

Kristin var 20 år gammel da hun kom til Jøssåsen. Etter 
prøvebesøk der, fikk Kristin selv bestemme om hun ville 
bli landsbyboer. Dette var det første valg Kristin fikk 
gjøre på egne vegne, forteller Solveig. Her ble hun fort en 
viktig bidragsyter til fellesskapet. Hun lærte å veve, hjalp 
til med dagliglivets gjøremål og deltok aktivt i feiring av 
høytider. Med kroppsspråk og gester kunne hun «snak-
ke» med oss og Kristin forsto hva vi sa. Det som foregikk 
i Kristins indre var og ble en gåte for oss. 

Denne korte beskrivelsen av en lang historie formidler vi 
i LandsByliv fordi Solveig og Kristin ønsker at folk skal 
få vite hva som har skjedd.Kristin har fått en «stemme»! 
Gjennom Facilitated Communication (FC) som betyr 
støttet kommunikasjon har hun fått hjelp til å skrive om 
det som ligger henne på hjertet. Det har åpnet seg en ny 
verden. Kristins indre verden har blitt hørbar og synlig. I 
fjorårets nordiske stevne i Järna var det Kristin som gav 
tema: Hur kan alla få en røst? (Se LandsByLiv nr 35, side 
34 – 38).

Kristin har to nå voksne søsken. Til bror Mortens 50 års 
dag skrev Kristin en tale som vi får lov å trykke. Mange 
søsken til personer med spesielle behov har opplevd 
å komme i bakgrunnen. Vanligvis tenker vi ikke på at 
dette kan være et samvittighetsspørsmål også for den 
som er årsak til tilsidesettelsen. Kristin skriver om dette 
i talen. Det var også godt å høre for hennes søster Hege 
som også var til stede på feiringen. Bror Morten er i dag 
Kristins verge. De to er dypt forbundet i kjærlighet og 
respekt for hverandre.

Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Morten Skille.

For 35 år siden kom Kristin Dahl til Jøssåsen landsby i 
Malvik. Hun var en av pionerene i denne første landsby-
en i Trøndelag. 

I møte med familier som har fått et barn med spesielle 
behov ser vi ofte: Det står alltid en mor bak!
Bak Kristin har mor Solveig stått gjennom tykt og tynt. 
Det ble en vanskelig start. Solveig ventet barn uten å 
være gift. På slutten av 1950-tallet var dette stor skam 
og synd. Solveig ble sendt ut på landet og fødte Kristin 
i hemmelighet. Denne dyrebare «hemmeligheten» fikk 
imidlertid bli med til Solveigs foreldrehjem, men ble 
likevel etter 9 måneder sendt til barnehjem.

Oppveksten ble ganske turbulent med mye flytting. I 
begynnelsen kunne de ikke se at noe var «galt». Kristin 
var klar i oppfattelsen. Men så kom spørsmålene: Hører 
hun dårlig? Er det deprivasjon? Hva er det med Kristin? 
Det ble mange undersøkelser og observasjoner. Kristin 
manglet evnen til å uttrykke seg med ord.
Som fireåring fikk Kristin flytte hjem til mor, stefar og to 
mindre søsken. Dette ble en god og verdifull familiesitu-
asjon. 

Hvordan kan alle få en stemme? 
Inntrykk fra samtale med Solveig Dahl

Kristin og Solveig Dahl.



19

LandsByLiv nr 37 • HØSTEN 2014

Tekst: Kristin med hjelp av F.C.*Skrivestøtte: Viola 
van Schalkwyk. Foto: Morten Skille.

Til min kjære bror Morten!
Jeg vil gjerne holde en liten tale til deg. Jeg kunne ikke 
gjøre det på din bursdag, derfor gjør jeg det nå.

Du er den viktigste personen for meg ved siden av Mam-
ma og Hege. Dere har gjort livet mitt til en varm og godt 
opplevelse. Jeg vil gjerne fortelle om hvordan det er å 
være søsteren din nå. Du støtter meg i alt. Du er ikke 
redd når min livsvei forandrer seg. Du tar meg på alvor, 
og setter mine ønsker i sentrum.

Dette betyr så mye for meg. Jeg vet at det ikke alltid var 
så lett å være bror til en søster som er utviklingshindret. 
Jeg vet du ofte måtte stå litt i bakgrunnen og jeg fikk mer 
oppmerksomhet enn du. Og jeg vet at dette ikke er lett 
for et barn.

Men du har ikke latt dette gå ut over forholdet til meg. 
Du har alltid latt meg føle at jeg er riktig, akkurat som 
jeg er. Jeg følte aldri at jeg skulle helst være et annet 
menneske. Jeg fikk alltid føle at jeg er Kristin, og at det 
er bra for deg.

Jeg opplever nå at du støtter meg og at du alltid tenker 
på hvordan jeg kan få det enda bedre i livet. F.C. var en 
stor foranddring for meg. Jeg vet at dette også kom som 
et sjokk for deg. Jeg vet at dette er mye å fordøye for deg 
også. Jeg er imponert over hvordan du takler dette. Jeg 
elsker å høre deg si: «Jeg har fått en ny søster». Jeg elsker 
at du prater nå om det med meg. Når du kom hit med 
alle dine PC-maskiner og ville at jeg skulle velge en, ble 
jeg så varm rundt hjertet at mitt hjerte nesten sprakk av 
kjærlighet.

Jeg vil gjerne takke deg, Morten, fordi du er den beste 
broren jeg kan tenke meg. Fordi du er akkurat den du er, 
fordi du har et hjerte så stort at til og med en utvikling-
shindret søster har plass i det.

Nå vil jeg avslutte talen med en klem så stor at du kan 
føle deg elsket for resten av ditt liv.

Gratulerer med dagen!
Hilsen Kristin, Vallersund, 11. november 2013

F.C.* (Facilitated Communication - støttet kommunikasjon) 
Nedskrevet av Solveig Dahl og overført til PC av Morten. Se 
wikipedia-artikkel om F.C.: http://en.wikipedia.org/wiki/Facili-
tated_communication

Tale til Mortens 50-årsdag

Kristin, Solveig og Morten.
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Steinar og Vidar.

Tekst og foto: Steinar Hystad

Invitert til å setja på papiret nokre tankar kring jubilan-
ten og fenomenet Helgeseter, var det berre naturleg at 
tankane gjekk i revers. Stoppa først tidleg på 1960-talet 
då søster i familien, Reidun, sende  reisebrev heim til 
lokalavisa på Stord og fortalde levande og engasjert om 
Steiner-filosofien ho hadde møtt på under eit studie-
opphald på ein barneheim i Tyskland.  Ho fekk seinare 
vita at det fanst ein heim driven etter Steiner-ideane i 
Bergen. Helgeseter  – på ein gard under toppen av Natt-
landsfjellet.

I  Frode Uppheim frå Mundheim fann Reidun kjærlei-
ken, og i 1965 vart sonen Vidar fødd. Ein gut med hjar-
teleg barnelått, som vidare i oppveksten viste at kommu-
nikasjon med ord og beinbruk til gåing, ikkje var Vidar 
sine livsgåver. Tre år gamal miste han foreldra i ei bilu-
lukke. I familien vår hadde mor Reidun sin varme tale 
for Helgeseter slått rot. Ein stad der ein ser  eit menneske 
som eit fullkome menneske slik det er skapt, måtte vera 
ein fin plass å få den pleie og omsorg det var trong for.  

I 1972 kom Vidar til Helgeseter, den gongen var det  
«tante» Lilly Nøstdal som styrte med myndig men 
kjæreleg tone. Meiner å minnast at det stod Helsepe-
dagogisk barnehjem på eit skilt ved porten. Ein herleg 
barneheim, kor Vidar på vanleg heimsleg vis budde på 
tre-mannsrom i andre høgda i hovudhuset. Besøk var 

lagt til søndag etter eit visst klok-
keslett.  Laurdag ettermiddag 
var det samling  for  bebuarar og 
tilsette. Lett høgtidleg med  Tante 
Lilly som forteljar og informant.  
Porten var liksom lukka den da-
gen.  Advent var fleire veker høg-
tid. 17. mai toga heile Helgeseter 
inn i buss og drog på dagstur for 
å sjå og oppleva. Det låg ein god 
dåm over staden, med eit snev av 
mystikk som me hadde respekt for.  
Når  Lilly talte, lytta alle. Ho hadde 
ei spesielle evne slik, styrarinna.

For eigen del tok me valet å vera 
Vidar sitt «frikvarter». Slik vart det 
mange turar ut for å lufta seg på 
by,n, der Vidar smilte breiare og 
breiare i takt med møtande norda-
vind innover Bryggen. Smil å få 
på bilturar, og sjølvsagt også ved 

henting til ferie- og helgeopphald hjå familien på Stord. 
Dette var åra fram til tenåring og Uppheim’en var grei å  
løfta inn og ut av bil og  onkel var rimeleg godt utstyrt 
med musklar.

Tider har sidan kome og gått og endringar er rimeleg 
store og godt synlege på Helgeseter.  Ny reform med 
reglar og føresegner krov endra buform innan  omsorga. 
Sjølv om heim-namnet vart vekke formelt, har Helge-
seter i 43 år vore Vidar sin gode heim. I mange år no 
i Arken oppe -  i godt sambuarskap med John Tore og 
med Terje på toppen.  Solbakken og Elvebakken og Villa 
Valley med fleire har kome til som bueiningar.  Gjen-
nom alle omveltingar og prosessar har staben på Helge-
seter klart å halda fokus på det  verdfull fellesskapet. 
Og det på ein så god måte at me ved besøk i 2014 ( som 
gjerne blir midt i veka og midt på dagen) møter på ein 
gild veneflokk. Ikkje som elevar lenger, men som tilsette 
i verkstader og som tauser og drengar på garden på dag-
tid. Med song og musikk og annan kulturell aktivitet på 
kveldstid blir det dagar med verdfullt innhald.  

At me ved markering av 60-års jubileet ser mange av dei 
same andlet i gardstunet, personell medrekna, som for 
to-tre-fire tiår sidan seier sitt.  I røynda fortel det vel alt; 
- om kva dagens (senior?-) bufellesskap Helgeseter betyr 
for bebuarar og for pårørande.  I ei tid med mykje om-
tale av det å sli sett og verdsett, må Helgeseter og grun-
nlaget i Steiner-filosofien trekkjast fram som føredøme.  
Her blir alle sett og verdsett.  Takk for det.

På Helgeseter i 43  - av 60 - år
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Tekst: Jørn H. Eriksen 

Vi som er foreldre til utviklingshemmede barn er tvun-
get til å føre en kamp for at våre barn skal få et verdig liv. 
Det skal innebære trygghet knyttet til bolig, menings-
fylte og utviklende aktiviteter, og trygg omsorg. 

Dette dreier seg om bolig.

Mange av oss foreldre ser det som en livsoppgave å med-
virke til at barnet vårt får egen bolig i trygge omgivelser. 
Vi kan også tenke at dette bør skje tidlig i 20-årene, slik 
at sosialt nettverk og selvstendighet kan utvikles best 
mulig.

Jeg sitter med en halv bokhylle full av dokumenter som 
beskriver intensjoner, lovnader, forslag og forpliktelser. 
Den består av offentlige utredninger, stortingspropo-
sisjoner, stortingsmeldinger, utvalgsrapporter, NOU 
rapporter, FAFO rapport, osv., osv. Og mere er i løpa. 
Samfunnets «fremste» kvinner og menn er representert i 
stort monn. De har alle et stort hjerte. Men intet skjer. 

Vi fikk ansvarsreformen i 1991. Hjemkommunene skulle 
overta ansvaret for bolig og omsorg, og i de første årene 
var kommunene bevisste dette ansvar. Siden har politi-
kere og forvaltere studert (lov)teksten nøye, og mange 
har funnet ut at kommunene kun skal «medvirke til» at 
utviklingshemmede skal få egen bolig. Mange foreldre 
oppfatter dette som en forpliktelse, og kan stå foran store 
skuffelser og utfordringer for sitt barn og for seg selv. 
Men kommunen har ikke lovfestet plikt til å skaffe bolig. 

I løpet av de siste tiårene har underskuddet på boliger 
til utviklingshemmede vokst, og problemet er for mange 
kommuner uhåndterlig. I Oslo har bystyret behandlet 
og vedtatt en «Boligbehovsplan for 2013 – 16». Rappor-
ten konkluderer med at det vil være behov for 258 nye 
boliger for utviklingshemmede i planperioden. Tar en 
tallene fra Helsedirektoratet på alvor (angir hvor mange 
personer Oslo kommune får rammetilskudd for (til-
skudd til aktivitet og omsorg til utviklingshemmede)), er 
behovet for nye boliger over 1.000. Men Oslo kommune 
har en måte å telle på når de mottar tilskudd, en helt 
annen metode når de skal ta ansvar. Hvordan det står til 
med gjennomføringen av den vedtatte miniplan på 258 
boliger er nok et godt spørsmål. 

På oppdrag fra Husbanken har Nordlandsforskning ved
Ann Kristin Eide og Janne Paulsen Breimo utarbeidet
«En studie av boligløsninger for mennesker med 
utviklingshemming »; med tittelen «Når livsløp veves 
sammen med administrative tilfeldigheter».  
Se: www.nordlandsforskning.no/getfile.php/
Dokumenter/Rapporter/2014/Rapport_8_2013.pdf
Denne rapporten bør være en vekker for det politiske 
«establishment»! Den er fri for verbale politiske overgrep 
av typen «Bustader for alle i gode bumiljø» og «Trygg 
etablering i eigd og leigd bustad « (Meld. St. 17, 2012 
-13, Byggje – bu – leve). Rapporten fra Nordlandsfors-
kning gir oss realitetene!

Husbanken ønsket å vite mer om kommunale strategier 
og botilbud for personer med utviklingshemming, og, 
ikke minst, disse menneskenes egne opplevelser av ulike 
måter å bo på.

Forskerne har blant annet foretatt en gjennomgang av 30 
kommuners boligsosiale handlingsplaner og foretatt et 
dypdykk i fire ulike kommuner. En rekke foreldre, utvi-
klingshemmede og kommunale forvaltere er intervjuet. 
Rapporten er i hovedsak av kvalitativ format, hensikten 
har ikke vært å utarbeide et statistisk materiale.

Det er vanskelig å gå inn i alle detaljer i rapporten (NF-
rapport nr. 8/2013). ALT er interessant og gir verdifull 
kunnskap. På mange måter får vi bekreftet våre bange 
anelser, selv om det er hederlige unntak.

Jeg drister meg til å gi noen hovedkonklusjoner:
• Det er store individuelle forskjeller mellom kom-

munene i forhold til det botilbud som tilveie-
bringes. Forskjellene er i type bolig, antallet boliger, 
beliggenhet og størrelse. Kommunens størrelse, 
økonomisk evne, administrativ kompetanse/vil-
lighet og ulikt påtrykk fra brukerne skaper disse 
forskjellene.

• Den generelle opplevelsen er at boligsituasjonen 
forverres over tid ved at tilbud på antall boliger 
reduseres (i forhold til behovet) og at størrelsen på 
bofellesskapene økes.

• Det er uklarhet knyttet til kommunenes definisjon 
av forpliktelsen til å fremskaffe bolig, og dette bidrar 
til å skape forskjellene.

• Mange kommuner har ikke utarbeidet boligsosiale 
handlingsplaner.  Rapporten kan derfor være posi-

På Helgeseter i 43  - av 60 - år Når livsløp veves sammen med 
administrative tilfeldigheter
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skudd. Resten må kommunene finansiere selv. Det betyr 
at de økonomisk svakt stilte kommuner vegrer seg. 

Derfor (kommuner i distriktene):
• Rammene for tilskudd til kommunene i distrik-

tene (investeringstilskudd) må heves betydelig, slik 
at kommunene får økonomisk evne til å løfte en 
utbygging. 

• Investeringstilskudd kan også gis til private utbyg-
gere. Med 30 % tilskudd og låneopptak gjennom 
Husbanken, vil private utbyggere bli tvunget til å 
delta med egenkapital.  Dette er en stor belastning 
for familier i en utsatt situasjon.

• Dersom rammen for personrettet tilskudd hadde 
blitt hevet til 50 %, antar jeg at både kommuner 
og private utbyggere ville ha igangsatt et betydelig 
større antall prosjekter.

For større kommuner: 
• Beløpet for videretildelingsmidler til de større kom-

munene (blir tildelt til bolig for utviklingshemmede 
som personrettet tilskudd) må økes kraftig og min-
stesatsen for hver bolig må heves for å hensyn ta de 
faktiske byggekostnader. (Altså, økning av omfanget 
av personrettede tilskudd som kan benyttes til 
finansiering av boliger til utviklingshemmede samt 
beløp pr. bolig).

• Momskompensasjon: Vi som bygger ut basert på 
privat initiativ, må kjempe en lang og krevende 
kamp for å kunne få momskompensasjon, og 
mange lykkes ikke. Kommunale boliger som har 
tilsvarende omsorgstjenester, betaler ikke moms. 
Slik skal det ikke være. Husbanken kan her med-
virke til lavere (og riktig) byggekostand ved å 
påvirke utformingen av lovverket. 

Avslutningsvis et hjertesukk: Tenk om våre politikere 
kunne innse hvilken enorm verdi og innsatsvilje som lig-
ger i foreldrene til utviklingshemmede? Vi vet ikke om 
noe bedre og riktigere å bruke tida på enn å bygge bolig 
for våre barn. Foreta en hevning av satsene for tilskudd. 
Da blir en masse energi forløst og en stor samfunnsøko-
nomisk gevinst realisert!

Hjertelig takk til Nordlandsforskning, Ann Kristin Eide 
og Janne Paulsen Breimo, for at Husbanken og våre poli-
tikere nå har et gjennomarbeidet dokument for kunne å 
gå til handling. Vi trenger en lovendring! Ikke lovnader 
og vakre ord. 

Jørn H. Eriksen er far til Tobias Eriksen Rognstrand på 
Ljabruskolen

tivt vektet, siden kun kommuner med en konkret 
plan er undersøkt.

Noen sitater fra rapporten:
• «Det som har vært slitsomt, sier flere av dem, er 

ikke primært å ha et hjelpetrengende barn, men 
å måtte sloss mot et system som i utgangspunktet 
skulle hjelpe. Kampen begynner lenge før barnet er 
gammelt nok til å få egen bolig». 

• «Det merkes at det har blitt mer kamp om godene 
i kommunen. Det ble understreket at tilbudet ikke 
skulle være avhengig av kommuneøkonomi. Men 
det er det blitt nå…», og «Til syvende og sist han-
dler det masse om økonomi, det styrer mye».

• Kommune 6: «Vi har kanskje FOR god tjeneste! Vi 
ønsker alle velkommen til kommunen, men vi vil 
ikke ha tjenester som er mer råflott enn det loven 
sier» 

• «Søderstrøm og Tøssebo påpeker at ansvarsrefor-
men ikke skulle være et enkeltløft, men skulle danne 
grunnlag for en ny utviklingsbane».

• «Mens 88% mennesker med utviklingshemming 
leide bolig i 2001, er tallet 85 % i 2010».

• «Vårt datamateriale bekrefter at det er et enormt 
problem at mennesker det gjelder har lite å si i 
forhold til avgjørelser som tas».

• «Det fokuset på individuell tilrettelegging og bruk-
ermedvirkning som preger retorikken i dag, er et 
fokus som stemmer overens med hva informantene 
våre ønsker seg. En annen sak er at retorikken ikke 
alltid er synonym med hva som faktisk foregår». 

Hvilken nytte kan Husbanken gjøre seg av rapporten? 
Med grunnlag i egen erfaring, oppleves Husbanken som 
den beste bestiller vi kunne tenke oss! Her innehas det 
kompetanse, engasjement og velvillighet! Men de må 
selvsagt ha de riktige verktøyene. Rapporten peker på 
de store forskjellene kommunene imellom. Det betyr at 
lovverket må være betydelig klarere. Vi hører fra politisk 
hold om de rettigheter utviklingshemmede har. Det som 
er avgjørende er at kommunene får tilsvarende PLIKT. 
Hvis ikke, blir dette et spill. Jeg håper Husbanken vil 
aktivt fremme dette synspunkt. Kommunene må ha plikt 
til å skaffe bolig, ikke «medvirke til»! Det vil gi Husban-
ken og kommunene en vesentlig klarere handlingsrom 
(og et rettferdig lovverk!). 

Det fremgår også gjentatte ganger at det er en betyde-
lig underdekning i forhold til behovet for boliger. Som 
nevnt er rapporten en kvalitativ undersøkelse, men do-
kumentasjonen er overveldende. Det bør innebære flere 
konkrete tiltak og vedtak. Slik det er nå får kommunene 
dekket 30% av byggekostnaden gjennom investeringstil-
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Velkommen til eurytmikonferansen; ”Eurytmi for alle”,  på Vidaråsen: 1.-5. mars 2015
 
Invitert er landsbyboere og medarbeidere fra alle landsbyer, sosialterapeutiske steder i Norge og andre 
interesserte. 

Konferansen er tenkt for alle som liker å bevege seg, som vil øve noe sammen med andre, som vil bli 
kjent med eurytmi og som vil fordype gleden.
 

Det blir blant annet:
• Kurs i toneeurytmi, lydeurytmi, sosialeurytmi
• Sang og dans
• Eurytmiforestillinger på scenen
• Glede ved å være sammen

 
Sett av datoen i kalenderen allerede nå. Nærmere opplysninger og program kommer snart.
 
Hilsen Simone, Inga, Saskia, Cornelius, Karen og Dag. Kontakt og påmelding: dag.balavoine@camphill.no

”Eurytmi for alle”

Alle foto: Nils Langeland
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Tekst: Nina Brun 

En av de eldste og dypeste mattradisjoner, ja, 
den mest kjente, er vel Nadverden som minnes 
Skjærtorsdagsmåltidet, der Kristus sitter sammen 
med sine disipler. En annen fortelling er når han 
metter de fem tusen med to fisker og fem brød, 
og det blir mange kurver fulle tilbake, for det var 
jo Guds evige Ord og Liv og Ånd i brødet som met-
tet de fem tusen. Ellers kunne det ikke være så 
mange kurver fulle etter måltidet. 

Men tradisjonen tro, så langt tilbake mennesket 
kan huske, så er måltidet hovedbildet på felles-
skap. Noe av det mest sosiale, hvor alle er inklu-
dert. Ja, et måltid kan man enda se på som nær-
mest hellig. At vi er samlet rundt et bord. At vi 
ber bordbønn. At vi takker for maten og tenner et 
lys. 

Inderne sitter i lotusstilling i ring på gulvet, 
gjerne med et tent lys i midten og med røkelse, 
når de sitter samlet rundt et måltid. Måltidene er 
blant de eldste og dypeste kultur skikker vi har, 

også i fattige land. Guds Gaver skal vi alle ha re-
spekt for. I våre travle dager spiser vi nesten gå-
ende, eller løpene, noe junkfood eller fast food. 
En her, og to der. Ja, vi går også på restaurant, 
pub, osv. Det er ikke så vanlig at man samles fulle 
av høytidelig andakt ved et vakkert dekket bord 
lengere. For i dag har mange det for travelt. 

Men her på Solborg har vi i hvert fall et hoved-
måltid hvor alle i huset, og gjerne noen innbudne 
gjester samles rundt bordet. Vi tenner lys og ber 
og takker for maten. Man burde ikke tøyse med 
bordverset. Et bordvers skal fremføres med høyti-
delig, takknemlig respekt. Ikke minst for den/de 
som har stått hele formiddagen og gjort seg flid 
med måltidet og laget ekstra mat til de på diett 
og til de som er vegetarianere! 

Bibelaftenmåltidene er tilberedt med kjærlighet 
og omhu for å bekomme alle vel. Det er vel ukens 
neste helligste måltid! 

Så la oss bevare og slå ring om vår dyrebare mat-
kultur!

Mat og Måltidskultur

Påskesøndag 2011, frokost på Jøssåsen.
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Hvor kommer maten vår fra?
Tekst: Odd Jarle Stener Olsen. Foto: Hanne Kveli. 

Helt fra jeg var liten visste jeg at jeg skulle bli bonde. 
Min oldefar Ole O. Synstnes i Lom hadde jeg hørt om da 
han gikk ut over åkrene sine en helgedag om våren med 
oppbretta kvitskjorte for å se at det spira og grodde. Det 
rørte ved en liten gutt, som siden skulle gjøre at jeg kom 
til å produsere store mengder mat, som både gartner og 
bonde i livet. Jeg var da også gartner noen år på Vida-
råsen etter biologisk dynamisk landbruksutdannelse i 
Järna i Sverige. Disse årene kom til å prege meg resten av 
livet. Her dyrket vi det vi skulle spise i landsbyen der vi 
bodde. Det var ikke lenger kortreist mat. Den fikk være 
ureist. Videre ga landsbyimpulsen meg muligheten til å 
fordype meg i de biologisk dynamiske prinsippene, der 
kvalitet på maten er i høysetet. 

Landsbyen hadde dyktige kokker i husene. Noen hadde 
sine spesialiteter de kunne dele, og jeg glemmer aldri 
Torild Larsen sine middager med pastinakk, karrisaus, 
egg og ris. Videre var det en salat med god dressing ved 
siden av. Ja, det er lenge siden, men jeg får vann i munn 
enda når jeg tenker på det. Det var ikke bare at maten 
var laget med en kjærlig hånd og rammene rundt mål-
tidet gode, det var også en nærhet til der maten kom 
fra. I drivhuset hadde vi høstet salaten samme morgen, 
pastinakken hadde vokst og godgjort seg på jordene i 
gartneriet vårt og hønene hadde lagt egget rett utenfor 
huset vårt. Melken for å lage karrisaus hadde vi vært i 
fjøset for å hente, mens karrien og risen var det eksotiske 
innslaget i måltidet, som gjorde at vi kjente at vi hørte til 
i verden. Er det fortsatt slik? 

Kjenner vi hvor maten kommer fra, og kan vi gå og hilse 

på bonden eller gartneren for å slå av en prat om hvor-
dan det er å dyrke frem den flotte maten? Ja, kan mange 
i landsbyene si, men om du bor i en stor by eller også ute 
på landsbygda så er det dessverre ikke slik lenger. Det 
kan oppleves som et savn, selv om supermarkedene fris-
ter med de mest eksotiske delikatesser i diskene sine hele 
året. Da lengter jeg tilbake til tiden på Vidaråsen, der jeg 
spiste de første tomatene det året om våren når drivhuset 
hadde fått dem modne. Videre bugnet det av jordbær 
når sesongen var der. Ellers i året måtte det bli tomater vi 
hadde hermetisert eller tørket, eller det var jordbærsylte-
tøy vi sammen hadde laget for en lang og kald vinter. 

Kokkene må vi ta godt vare på. Når matvarene er dyrket 
der du bor og kvaliteten så god, da unner jeg kokkene 
å ha kokekurs med både gartner og bonde til stede, og 
gode kokke-læremestere. Da vil supermarkedet se langt 
etter oss, for vi har funnet en bærekraftig metode, som 
hele verden vil la seg imponere over og ønske å gjøre 
etter. Dette gir oss stolthet over landsbylivets muligheter 
inn i en verden, som roper etter nye forståelser!

Anmeldt av Sarah Mafukidze 

Så godt! er en lettlest kokebok med symboler og bilder. 
Denne tilrettelagte kokeboken gjør det enkelt å følge 
oppskrifter og lage sunn og god mat. Den inneholder 
oppskrifter på suppe, salat, middager, dessert og bakst. 
Bilder og ikoner viser det man trenger av produkter og 

redskaper for å lage rettene. Med denne kokeboken blir 
det enkelt for flere å selv lage nye og gode retter. 
 
Boken er også tilgjengelig på nettbrett. Man kan velge 
tegnspråktolket versjon eller vanlig versjon. Man kan 
velge versjonen som viser hele fremgangsmåten i ett, 
eller versjonen hvor filmen stopper opp etter hver del-
handling og man starter filmen igjen når man har utført 
det som nettopp ble vist. Genialt! 

Filmene finner du her: www.matfilmer.org/

SÅ GODT!
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Tekst: Hanne Kveli. Foto: Jan Bang. 

På Asbjørnsen og Moe hus har vi frokost kl. 07 45, lunsj 
kl. 12 30 og kveldsmat kl. 18 00. 

Til frokost får vi havregrøt, semulegrøt eller musli med 
yoghurt og brødmat i tillegg. Lunsj er det Marco, Marte 
og Maria som lager. Det varierer hva slags lunsj vi får. 
Kveldsmaten er det medarbeiderne eller husansvarlig 
som lager. Da er det brødmat med pålegg til kvelds. 

Vi har et bordvers som lyder slik: 

”Jorden nærer lite frø 
Solen modner, korn gir brød 

Måltidskultur på 
Asbjørnsen og Moe Hus

Kjære sol og kjære jord 
Takk for gaven på vårt bord.” 

Vi avslutter med ”Signe Maten” før vi spiser. 

I helgene pleier vi å spise middag kl. 17 30 eller 18 00. 
Varm mat som risengrynsgrøt, kinesisk mat, kjøttrett 
eller suppe. 

På Bibelaften på lørdag er det også måltider for eksem-
pel riskjekks med pålegg, rundstykker med pålegg eller 
frukt. Noen ganger varm mat. 

Asbjørnsen og Moe Hus er et større hus på Camphill Sol-
borg. Red. 
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Tekst: Elisabeth Husebø 

Dei helsepedagogiske og sosialterapeutiske levefellesska-
pa er jo ganske fargerike fellesskap: unge og gamle, med 
eller utan diagnosar, folk frå mange land, og så bortetter.

Dei fleste er med og lagar mat ein eller annan gong, og 
slik vert det stor variasjon i det som vert servert, frå det 
som ein knapt får i seg for å vera høflig mot kokken, til 
slikt som fortener fem stjerner i Michelin-guiden.

For det meste vert maten laga frå grunnen, og det er jo 
nytt for dei fleste. (Sjølv viste eg ikkje at det var mogeleg 
å laga vaniljesaus utan pulverpose frå butikken.) Og 
når ein då ikkje kommuniserar godt nok når ein spør 
om nokon kan laga mat, kan resultatet bli så ymse. Det 
er forskjell å laga suppe frå ein pose og å laga den heilt 
sjølv. Her er nokre eksempel på korleis maten kan bli når 
unge menneske med liten erfaring i matlaging skal lage 
grønsakssuppe:

Høgkarbovarianten:
Til 8 personar:
1 gulrot
1 kilo makaroni
2 boksar buljongpulver
6 liter vatn
Bruk den største gryta du finn (syltekjelen) og kok til 
makaronien er ”al mud”.

Slankesuppe
Til 8 personar:
3 gulrøter
2 liter vatn
Kok til gulrøtene er møre/vasne. Mos med stavmiksar. 
Server utan flatbrød og smør til.

NB: Desse oppskriftene er til åtvaring, ikkje til etterfyl-
ging! (og kanskje overdreiv eg bittelitt?)

Nokre gonger kan kokken nok laga mat, men kanskje 
råvarene er nye og ukjende:
Ei dame frå Taiwan fortalte meg om den første gongen 
ho skulle laga mat i ein levefellesskap i England. Gartna-
rane hadde levert grønsaker i kjøkkenet, så det var berre 
å setta i gang. Blant grønsakene var det ein ho ikkje kjen-

de, nokre lange stilkar med store grøne blad. Ho tenkte 
at ho fekk laga han til slik ho bruka med bladgrønsaker, 
slik som mangold og spinat, så ho hakka opp stilk og 
blad, og wokka det i olivenolje, med litt salt og kvitlauk 
i. Ho var ikkje særleg imponert over smaken på denne 
europeiske grønsaken, men alle åt opp utan kommentar. 
Først etter middagen tok ein medarbeidar henne til sides 
og fortalte korleis ein vanlegvis kokar rabarbra!

Kokkar som ikkje er leseføre, og heller ikkje har spesielt 
godt utvikla smaks- og luktesans, kan føre til litt sær kry-
dring av maten: tomatsaus med malurt vart ikkje nokon 
stor suksess, og eg meiner å huske at malurtglaset etter 
dette blei flytta frå spisskammerset til medisinskapet.

Å kombinere mattradisjonar frå ulike kulturar kan vera 
spanande. Det tradisjonelle norske kjøkkenet har vel 
ikkje akkurat hatt vondt av få ein smak av eksotiske 
krydder, for eksempel. Men ikkje alle kombinasjonar 
av matkultur er like vellukka. Eg vil til dømes ikkje tilrå 
lasagne med sursild.

Ein ting som er fint med mange kokkar er arbeidsfel-
lesskapen ein kan få i kjøkenet. Spesielt om kjøkenet er 
stort og romsleg, slik at mange kan vera med å laga mat 
utan å gå i vegen for kvarandre.

Kanskje er der eit barn som vil vera med og skjæra grøn-
saker eller baka, og oftast både ein bebuar og ein medar-
beidar. Matlaging er eit handverk som dei fleste kan læra 
i alle fall noko av. Og så er det jo kjekt når folk kjem med 
rosande ord om maten. 

Men kanskje noko av det finaste med å vera mange kok-
kar er dei fine samtalane som ofte kan oppstå når ein la-
gar mat saman, når ein står skulder ved skulder over den 
felles oppgåva. Nina har skrive ein annan stad i bladet 
om den viktige fellesskapen rundt det å eta maten. Men 
denne sosiale delen tar ofte til alt når maten vert laga. 

Meieria hadde ein gong ein reklamekampanje med slag-
ordet ”God mat skal lagast med kjærleik og ekte smør!” 
Eg er nok einig i at ekte smør er betre enn margarin, 
men eg held no ein knapp på at den aller viktigaste in-
grediensen er kjærleik!

Jo fleire kokkar. . . dess meir 
variasjon i maten
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Per Engebretsen i samtale med Solveig Melanie 
Kirchhofer. Foto: Per Engebretsen.

-Solveig, du har akkurat tatt en bachelor i psykologi og 
oppgaven handlet om mat og måltid. Hva er det som er 
så interessant med disse tingene sett med «psykologi-
brillene»?

-Å å dele mat og måltid har alltid vært viktig for oss 
mennesker. Det ser man gjennom kunst, kultur og re-
ligion. Å dele noe i felleskap kommer til syne på denne 
måten.  Vi fylles med tanker om felles mål og hverandres 
behov ved å spise sammen. En grunnleggende tanke er 
likhet. Familiemåltidet er viktig for å knytte bånd, holde 
familien samlet og beholde en nærhet til de man ønsker 
gjennom å forsterke en felles identitet. Å dele et måltid 
med noen kan si noe om hva slags forhold man har til 
hverandre. Inviterer vi noen til å spise sammen, er det 
som regel fordi vi ønsker å komme hverandre nærmere 
hverandre på et vis enten det er i forbindelse med en 
kollega, felles venner eller f.eks. være romantisk.

-Ja, noen ganger er det vel greit å spise alene, men de 
fleste liker å sitte sammen med andre og spise, ikke sant?

-Jo da, men vi har alle et behov for å tilhøre noen og vi 
forsøker å unngå ensomhet og søker kontakt og mening 
med livet gjennom våre forhold til andre. Vårt forhold 
til mat og våre matvaner forteller oss dessuten også om 
hva slags personer vi er og hvor vi kommer fra. Måltidet 
kan derfor også bli en estetisk opplevelse i seg selv og 
en viktig kilde til mening i livet. Å dele et måltid med 
noen handler derfor ikke bare om næring, smak og kon-
sistens, men handler om kultur og verdier. Vi har alle et 
forhold til mat. Ofte beskriver vi mer abstrakte følelser 
eller situasjoner med mat-metaforer som f.eks. «å svelge 
en kamel», «tygge litt på» osv.

-Men hvorfor skrive om dette i en psykologi-oppgave?

-I psykologilitteraturen finner vi som regel de unormale 
forholdene til maten. Spiser man for mye eller for lite? 
Det er vanskeligere å finne beskrivelser av de positive 

Om å dele mat og måltid
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eller også negative sider ved å dele måltider 
i det daglige. Og det er underlig med tanke 
på at det finnes få områder hvor det er rikere 
interaksjon mellom grunnleggende biologiske 
behov, kulturelle verdier og individuelle evner 
og erfaringer.

-Du har jo vokst opp som «ekte» Steinerskole-
barn fra barnehagen og helt til avslutningen på 
videregående skole, og dessuten bodd flere år 
i forskjellige camp hill-landsbyer, tror du dette 
har fått deg til å skrive om mat og måltider? 

-Ja, kanskje det, men jeg ville først og fremst 
fokusere på det som funker og virker positivt. 
Stort sett rettes det for mye oppmerksomhet på 
det som er negativt og sykt. Å spise er derimot 
en av de mest individuelle aktivitetene man kan 
gjøre – ingen spiser for deg. Det som derimot 
forvandler denne grunnleggende biologiske 
handlingen fra noe høyest individuelt til en 
høyere spirituell og sosial betydning er at vi 
deler måltidet sammen. Flere og flere områder 
av livet har med tiden blitt mer privatisert og 
faller under den private sfæren. Vi bestem-
mer mer og mer selv f.eks. med hvem man 
skal spise med og hva man skal spise. Vi vet at 
i kulturer hvor man legger stor vekt på felles 
familiemåltider er det færre med overvekt i 
forhold til mer individualistiske kulturer hvor 
man ofte spiser alene. Sånn sette er det viktig å sette 
ord på det som bidrar positivt ved å dele måltider for å 
fremme helsen.

-Men hva er det med det sosiale i felles måltider som 
kan virke positivt?

-Ofte beskriver vi forholdet vårt til andre som mer eller 
mindre «varme». På en eller annen måte har vi evnen til 
å knytte fysisk varme med sosial varme. Det er gjerne 
det som skjer når vi får lyst til å knytte sosiale bånd med 
andre. Et godt felles måltid kjennes på kroppen, ikke 
bare fordi vi blir mette, men fordi vi føler oss vel med 
å sitte sammen med andre på denne måten. Vi føler en 
fysisk varme så vel som en sosial varme. Det er som om 
vi har et eget sanseorgan som kan utvikle seg gjennom 
erfaringer. I dag er det lagt vekt på at barnet ved fød-
selen får ligge på morens mave en stund rett etter selve 
fødselen. Jeg kan tenke meg at barnets nære kontakt 
med moren gjennom amming  også er en av de første 
viktigste erfaringene som det tar med seg videre i livet 
og slik kobler tidlig fysisk varme med sosial nærhet slik 
man senere også forbinder varme med nærhet og satt på 
spissen «gjennopplever» omsorg på et vis. De fleste liker 
å få en klem eller et varmt håndtrykk ved en avskjed og 
legg merke til de minste barna i barnehagen som løper 
og strekker hendene i været for å bli løftet når en av 
foreldrene kommer for å hente. Det er alltid koselig  når 

vi får servert varm te ved et besøk eller  viktig det for 
mange å få sin kopp varm kaffe om morgen og drikke 
den sammen med andre på jobben. 

-I skolen argumenteres det for hvor viktig det er med 
minst et varmt måltid om dagen og hvorfor må det være 
varmt? Er det simpelt hen bare fordi vi har en følelse av 
det er riktig ved at det skaper en god felles atmosfære? 

-Hvis vi føler oss bedre med oss selv ved å dele et varmt 
måltid, hva kan ikke det bety for en bedre mental helse 
på sikt? Hvis dette stemmer, er ikke fellesmåltidene bare 
en måte å komme nærmere hverandre gjennom den 
delte og symbolske opplevelsen av å spise sammen. Mål-
tidet kan også virke som en selvregulerende prosess for 
negative følelser og erfaringer når vi føler oss satt utenfor 
i det sosiale og når vi er ensomme.

-I Steinerpedagogikken legges det vekt på aldersbestemt 
læring. Luktesansen, syns-, smaks- og varmesansen «til-
hører» det området i sjelelivet vi kaller for følelseslivet. 
Utviklingen av følelseslivet lever sterkest i alderen 7 til 
14 år. Det er kanskje derfor viktig å ta dette med i be-
traktning når skolene planlegger undervisningen? 

-Varme, gode felles måltider er det beste utgangspunkt 
for en god undervisning. Og jeg har mange, mange gode 
minner om akkurat det fra både barnehage og skole!

Solveig Melanie Kirchhofer.
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Det som følger er hentet fra Corinna Balavoines 
masteroppgave, The Felicity of a Kitchen Table: 
Reflections on Common Space Within a Residen-
tial Social Therapeutic Setting. Masteroppgaven 
ble godkjent på Rudolf Steinerhøyskolen i 2013, 
og den ligger tilgjengelig på www.rshoyskolen.no/
master-thesis. Landsbyliv gratulerer Corinna, og 
vi er takknemlig for å kunne benytte et utdrag fra 
denne oppgaven. Det er samtaler med studenter 
omkring temaet kjøkkenet og kjøkkenbordet. Red.

Flere deltagere beskrev kjøkkenet som stedet hvor du 
havner ”til slutt”. I denne sammenheng var det mindre 
formelt på kjøkkenet enn noe annet sted i huset. En for-
talte at når man er som invitert gjest, var det alltid best å 
velge kjøkkenet som oppholdssted. Andre beskrev kjøk-
kenet som det stedet hvor de alltid havnet når det var en 
fest, eller mange gjester befant seg i huset på samme tid. 
Kjøkkenet inviterte til samtaler og en helt spesiell måte å 
være sosial på. 

”Du ser det på film, du ser i det vanlige livet. Folk står og 
prater på kjøkkenet.” Kjøkkenet ble også beskrevet som 
stedet hvor ”ting begynner”, både aktiviteter og samtaler. 
”Folk sitter mye i stuen, men det begynner på kjøkkenet. 
Og så sier de: skal vi gå og sette oss, så setter de seg.” 

Matforberedelser var knyttet til følelsen at ting begynner 
på kjøkkenet. Kjøkkenet var sett på som sentralt. Det 
hadde en kvalitet av ”tetthet”. Det var ”hjertet”, ”et lys”, 
stedet ”hvor alle samles”. At kjøkkenet var et attraktivt 
sted var delvis på grunn av et slags instinkt: ”Det er noe 
som ligger inni oss.” ”Det er noe her som tiltrekker oss.” 

Å samles på kjøkkenet var noe som lignet på å samles 
rundt bålet, eller rundt åra. Åra i gamle bygg var ”nesten 
et kjøkken.” Det kom opp at langt tilbake i tiden samlet 
våre forfedre seg rundt disse stedene for felleskap og 
varme. Det var hvor en av våre grunnbehov ble dekket, 
hvor du fikk maten. 

Kjøkken er vanligvis mindre enn stuer, størrelsen på 
rommet avgjør hvor nær hverandre man satt ”selv om 
det var et bord i mellom.” Stolene på kjøkkenet, i mot-
setning til sofaen i stuen, virket inn på hvor oppmerk-
som man var. I stuen er det lettere å sitte slapt, eller å 
krølle seg sammen. På kjøkkenet er dette vanligvis ikke 
mulig, der var det mer ”ansikt til ansikt”, ”rett opp og 
ned” snakk. Det ble nevnt at du ofte kunne velge hva 

slags lys du ville ha på kjøkkenet; der var det ofte en 
ekstra lampe, ”ikke arbeidslys” som gjorde det lunere. 

På kjøkkenet var det ikke ”bare å lage mat og spise”. Det 
var viktig å ”gjøre seg ferdig”, rydde opp, vaske opp, og så 
dra videre. Det var én som mente at kjøkkenbordet, hvil-
ket som helst bord som ikke var direkte i bruk enten til å 
forberede mat eller å spise, var ”i veien.” 

”Den beste samtalen, når du er fri for alle restriksjoner 
eller rammer eller setting” var best når man lå ”sam-
menkrøllet i sofaen” eller satt på gulvet. ”Jeg tror, du og 
jeg, hver på vår ende av sofaen, med beina trukket godt 
opp under oss og med en kopp te, der, tror jeg, at jeg kan 
komme nærmere deg.” 

Forskjeller i arkitektur og møbler spiller en viktig rolle i 
disse valgene. Det var en som påpekte at den slake ryg-
gen og lange bløte puter i moderne sofaer gjør dem ube-
hagelig å sitte i for mindre mennesker. En annen bemer-
ket at de hadde et veldig lite kjøkkenbord på et knøttlite 
kjøkken og at det var klart det ikke var behagelig å sitte 
sammen på denne lille trange plassen. 

I begge gruppene snakket deltagerne om gamle dager når 
man ”tok med ting inn på kjøkkenet for å reparere dem.” 
Nærmere vår tid har kjøkkenet blitt brukt mye mindre for 
dette, og det var latter når noen eksempler ble nevnt. 

”En venn  tok med motorsykkelen inn på kjøkkenet for 
å reparere den. Tok den helt fra hverandre. Hans foreldre 
var vekk og det var varmt. Ja, når de kom hjem, de likte 
ikke dette.” ”Min mann har av og til den fine ideen at han 
kan ta med båtdeler inn på kjøkkenet og fikse dem der.” 

Noen av deltagerne snakket om kjøkkenet som stedet 
hvor barna gjorde lekser. Det ble påpekt at kjøkkenet var 
ofte det varmeste stedet i huset ”i et kaldt klima.” 

Mange av de som deltok kjente til utviklingen i kjøk-
kendesign. De snakket om kjøkken og kjøkkenbord på 
gårder, i leiligheter fra 1950 årene, og om kjøkkendesign 
i søttitallshus, hvor man skulle ”skille mellom arbeid og 
fritid.” Det var enighet om at det var like mange utgang-
spunkt i vår samtale som det var ulike arkitektoniske 
løsninger for kjøkken. Folk bor i ulike type hus og har 
tilpasset seg deretter. I denne sammenheng ble det kom-
mentert at ulike folkegrupper har ulike behov for privat-
plass, ro og tid til å være alene.

Hva er kjøkkenet 
og kjøkkenbordet? 
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Som plantene spirer i jordens skjød,
Som urtene vokser ved luftens kraft,
Som fruktene modnes i solens lys;
Slik spirer sjelen i hjertets grunn,
Slik vokser ånden i lysets kraft,
Slik modnes menneskets jeg i glansen fra Gud.
   
Rudolf Steiner

Du næres knapt av brød,
Men det som blir din føde,
Er alt som er Guds ord
Og liv og ånd i brødet.
  
Angelus Silesius

For regn og sol,
For alt som gror,
For kver ei hand
på sjø og land
Som gir oss maten på vårt bord:
Vi takkar Deg, vår Skapar stor.
  
Fra engelsk ved E. Husebø

Jorden nærer lite frø,
Solen modner korn,
Gir brød.
Kjære sol og kjære jord
Takk for gaven 
På vårt bord.

Bordvers

Tekst: Elisabeth Husebø

For nokre år sidan vart eit par rom i den store låven på 
Rotvoll bygd om og innreia til matsal, med tilhøyrande 
stort kjøkken. Her var det plass nok for alle som arbeidar 
på Camphill Rotvoll å sitta ned og ete saman. 

Vi drøfta på allmøta våre kva rommet skulle heite, og 
enda med namnet «Solstua», både fordi rommet er mala 
i ein vakker solgul farge, og fordi det er den einaste byg-
ninga på Rotvoll der det kjem inn sol til og med midt på 
vinteren.

Naboar og andre utanfrå omtalar ofte dette rommet som 
«kantina» vår. Eg irriterte meg så mykje over at dette 
ordet blei brukt, at eg måtte sette meg ned og tenkje 
igjennom kvifor eg ergra meg slik, og kva som eigentleg 
er skilnaden på ein matsal og ei kantine.

I ei kantine kjem folk dryssande inn einskilt eller i små-
grupper. Dei går fram til disken og vert servert av perso-
nalet, set seg og byrjar eta så snart dei har fått maten, og 
går når dei er ferdige.

I matsalen på Rotvoll er borda dekte når ein kjem, og 
ingen byrjar eta før alle har kome, og også dei som har 
stelt til maten har fått satt seg. Men først syng vi bord-
vers saman; kanskje eit som går i kanon og kan syngjast 
fleirstemt?

Så kan vi næra kroppen med nybakt brød frå bakeriet, 
syltetøy frå safteriet, kanskje tomatar, gulrøter eller frukt 
frå gartneriet, medan sjela blir næra av samtalar med 
arbeidskameratane.

Når folk begynner å bli  ferdige med maten, er det kan-
skje nokon som seier «og no må vi søng!» og så blir 
songhefte delt ut og vi syng ei song eller tre.

Til slutt kjem det magiske augeblikket då 30 – 40 men-
neske fordelt på to-tre bord tek kvarandre i hendene og 
seier «Takk for maten!» nøyaktig samtidig!

I ei kantine får ein berre i seg maten. I ein matsal er 
kvart måltid (i alle fall potensielt) ein fest!

Solstua 
- matsal eller kantine?
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Høstakkefest på Solborg 2014. Foto: Hanne Kveli.
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Tekst: Hedda Smith-Hald

Jeg er blitt bedt om å dele med Landsbylivs lesere noen 
av høydepunktene fra møtene i The Camphill Dialogue. 
Det var innholdsrike, hektiske og informative dager, ikke 
minst vissheten om at forholdet mellom oss som deltok, 
var bygget på solide, felles verdier. 

The Camphill Dialog er en internasjonal konferanse for 
styremedlemmer, medarbeidere og venner som finner 
sted hvert 3. år med vekslende land som vertskap. Møtet 
ble avholdt i vakre omgivelser i Camphill Soltane 28.-
31. mai 2014 i Chester County, Pennsylvania, USA. I 
nærheten lå Camphill Special School, Beaver Run og 
Camphill Village Kimberton Hills. Stedet ble startet I 
1988 for unge funksjonshemmede, som hadde avslut-
tet sin 12-årige skolegang. Grunnleggerne så for seg et 
Camphill-fellesskap som skulle gi ungdommer en «høys-
kole-aktig» mulighet, for å legge til rette for overgangen 
fra ungdom til voksen. 

Totalt deltok delegater fra cirka 14 land – fra Botswana 
i sør, India i øst og Canada i nord. Til sammen skulle 

litt over 100 personer friste å virkeliggjøre visjonen for 
The Dialogue: å fremme samarbeid og samhold mellom 
Camphillfellesskap over hele verden. Gjennom sin aktive 
deltakelse vil styremedlemmene settes i stand til å re-
spondere til synspunkter, anbefalinger og råd, og arbeide 
ut fra felles målsettinger og idealer. 

Årets tema var «Utvikling og vekst av fellesskap i en 
verden som er i endring». Hver formiddag ble vi presen-
tert for ulike aspekter av dette temaet etterfulgt av grup-
pearbeid. Ledemotivene for hver dag kan som stikkord 
oppsummeres slik:

Dag 1: Levefellesskap og personsentrert støtte  
• Individet er hjertet i fellesskapet.
• Personsentrert planlegging bør være tilsiktet. Vi 

kan praktisere på hverandre – dette er en åndelig 
handling. 

• Hvordan er levefelleskap mulig hvis vi må jobbe 
skift og forholde oss til lover og regler?

• Utfordringer som å være mer profesjonell – finne ut 
av hva som foregår i vårt fagområde, utenfor Cam-
phill. Være relevante uten å miste våre verdier 

Camphill Dialogue 2014
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• Vise frem våre omsorgsmodeller/ være stolte og 
kreative. «Slik kan det gjøres»!

Dag 2: Fundraising og bærekraft 
• Pensjonsfond, investering og bærekraft. Eierskap – 

forvaltning.
• Idé om forholdet mellom penger og hva de brukes 

til. 
• Hva er penger? Fra edelsteiner til papir/mynt og 

nåtidens elektroniske penger.
• Penger kan bli en viljeshandling, med liv, bevissthet 

- ikke en handelsvare eller et tall.
• Fundraising. Amerikansk skattelovgivning er en 

gave til ideelle organisasjoner.
• En av pliktene til Camphills styremedlemmer er å 

sørge for finansiell balanse og å finne ut på hvilken 
måte Camphills finanser er ulik andre tjenesteytere, 
verdiene i et fellesskap - det daglige livet - skaper et 
«eterisk hylster» som det påhviler styremedlemmer 
å finne og ha et forhold til. 

Dag 3: Camphills dialog med verden utenfor  
Det kom frem mange tanker rundt spørsmålet om hva 
Camphill har å tilby dagens unge mennesker: 

• Camphill tilbyr en helhetlig måte å leve/arbeide på 
og dette bygger sosiale forpliktelser.

• Vår utfordring er å kunne beskrive vår arbeid og 
vår levemåte med ord som de unge kan forstå og 
forholde seg til.

• Unge mennesker tvinger oss til å formulere hvorfor 
vi gjør som vi gjør.

• Vi lever alle i den samme verden. Alt levende har 
en indre og en ytre dimensjon. Disse relaterer seg til 
hverandre på en måte som er dynamisk, ikke statisk.

• Med hensyn til 33-årssyklusen (i følge Rudolf 
Steiner) til Camphill-fellesskapet: Årene 1940-1973 
var de eksterne forholdene tøffe, mens det indre 
livet var rikt. Perioden 1973-2005 karakteriseres 
av ekspansjon og fysisk vekst. Vi er nå i den tredje 
fasen som kan kalles forvaltningsfasen. 

• Verden i dag er binær (ja eller nei). Det påhviler 
oss å finne sentrum – midten  – selv om alle sfærene 
krever vår oppmerksomhet. 

I tillegg var det tilbud om kunstneriske og sosiale aktiviteter, 
sammenkomster på kvelden med blant annet et kjempem-
orsomt innslag fra medarbeidere fra Jøssåsen. Vi fikk også 
nydelig mat, og det var god tid til individuelle samtaler.

Det er med glede at vi kan informere om Camphill Re-
search Network, en uformell og åpen krets for de som er 
interessert i forskning om Camphillsteder og landsby-
bevegelsen. 

Våre mål er: 
• Skape kontakt mellom de som forsker eller støtter 

Camphill-relatert forskning. 
• Skape og oppdatere en bokliste og bibliotek for 

eksisterende forskning på Camphill som inkluderer 
både akademiske og ikke-akademiske artikler, for-

Lansering av Camphill 
Forskningsnettverk

skningsrapporter og avhandlinger. 
• Skape et diskusjonsforum og ideutveksling relatert 

til Camphillforskning. 

I fremtiden håper vi at nettverket også kan innebære 
samarbeidsprosjekter, samt arrangere treff, verksteder 
og konferanser. Ønsket er å løfte profilen til og inter-
essen for Camphills arbeid gjennom kommunikasjon 
og kritisk refleksjon. For mer informasjon, se www.
camphillresearch.com, og for å bli med på epostlisten, ta 
kontakt med maria.lyons@camphillresearch.com.
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Tekst og foto: Rigmor Skålholt

Årets årsmøte var lagt til Emerson College, sør for Lon-
don. 

ECCE står for «European Co-operation in Anthropos-
ophical Curative Education and Social Therapy». 

ECCE er lite kjent. Organisasjonen arbeider i stor grad 
«bak kulissene», særlig gjennom den europeiske hand-
icaporganisasjonen EASPD som har direkte tilgang til 
EU-byråkratiet. 
For de som vil vite mer se www.ecce.eu

70% av lovgivningen i de europeiske land skjer etter 
direktiver fra EU. Presset fra myndigheten tiltar, særlig 
opplever de engelske virksomhetene sterke inngrep fra 
myndighetene. Samarbeid mellom virksomhetene op-
pleves særlig viktig nå. 

Tema for årets møte var 90 years Curative Education and 
Social Therapy in Europe. Succeses and challenges for 
the future.
 
Siste år var ECCE-årsmøtet i Ungarn. Lazlo fortalte at 
frukttrærne som vi plantet nå står i blomst! «Symbiozis» 
som Lazlo er leder for har utviklet aktivt samarbeid med 
barneskolene siste år. De hadde 2000 overnattingsdøgn 
av skoleelever. Barna deltok i arbeidslivet sammen med 
landsbyboerne. Dette er et meget vellykket prosjekt. De 
støttes av en fransk butikkjede for dette prosjektet. 

Fra Trinto i nord Italia fikk vi høre om et lite sted hvor 

foreldre og barn  kan komme for å få råd. Av de som 
kommer er 25% barn med handikap og 75% «normale» 
barn med sosiale adferdsproblemer. Hele familien, også 
søsken kommer for 2 og ½ døgn. Her lærer de det mest 
fundamentale for livet. Rytmer, måltider og dagliglivets 
gjøremål. Det kan komme familier med 5 barn og beste-
foreldre! Etter 3 måneder kommer de tilbake for å få 
oppfølging. 

En av kveldene fikk vi møte noen av de som bor på «The 
Mount» og «Perikles», antroposofiske virksomheter i 
nabolaget til Emerson. De utgjorde et panel hvor Thom-
as Kraus (sekretær for ECCE) stilte spørsmål bl.a. om 
hva de liker og ikke liker ved å bo sammen. En av del-
takerne sa: «we live in a caring community» der folk blir 
godtatt som de er. Blir ikke dømt fordi de er den de er. I 
fellesskapet kan vi føle hva den andre trenger. 
En ung mann ble spurt hva han har lært i «The Mount». 
«Jeg har fått mer selvtillit», var svaret. Da han ble spurt 
om hva han ikke liker, svarte han at han synes det er rart 
at han ikke får spille fotball! Hvorfor ikke fotball, spurte 
Thomas. Fordi i fotball spiller de med hoder. Så hva gjør 
dere i stedet for å spille fotball? Vi gjør eurytmi. «Eu-
rythmi is cool!» smilte han. «Når jeg gjør eurytmi med 
slør er det som å danse med alvene i skogen.» Så fikk vi 
en lovprisning av eurytmien fra alle i panelet. Til stor 
overraskelse for mange.  
Hva kan dere gjøre for å påvirke samfunnet, ble det 
spurt. Lage åpne dager, starte cafeer, gi mer informasjon 
var noen av forslagene som kom. 

Og hva kan dere gi med av ønsker til de som nå reiser 
hjem til sine land etter møtet? Frihet, håp, tillit, ble det 
svart. Og til hun som reiser hjem til Italia hjelp til å 
betale flybilletten! 

Hvordan skape plass for de unge, var også et av 
spørsmålene. De unge som kommer til stedene kommer 
med friske impulser om økologi, om relasjoner, om bev-
issthet om varer og produksjon. De første antroposofiske 
virksomhetene ble startet ut fra nød. Nå i vest har vi blitt 
rike og mette. 

Generasjonskløften  er et kunstig skille, sa Richard Steel, 
en av foredragsholderne. Unge og eldre er i samme båt. 
Det finnes ingen «riktig» antroposofi. De unge har noe 
de eldre ikke har. Vi «eksperimenter». Veien fra ideene 
til handling er møysommelig.  Barna som kommer til 
jorden nå kommer med empati. De unge er åpne. Hvor-

Inntrykk fra årsmøte i ECCE, 
Emerson College 8.-11. mai 2014
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dan vi sier ting og hvem vi er, er viktig. Barn opplever 
verden som invaderende. Antall barn som reagerer med 
autisme er raskt stigende. (Hvert 54. barn i USA har 
autisme.) 

Jeget vårt er så nytt som om vi bærer et barn. Derfor 
beskytter vi det. Det er babyen som skal realiseres. Fors-
varer jeg det, må jeg overvinne det. Selvrealisering er et 
uttrykk for å ville forsvare dette skjøre jeget. Jeget er helt 
i begynnelsen. 

Videre sa Richard Steel at i vår tid står vi overfor tre mis-
forståelser: 
• Frykt. Det er mye frykt i samfunnet i dag. Barn får 

ikke lov til å leke i frykt for at det kan skade seg. Vi 
reiser ikke uten å ta med mobiltelefonen. Osv.

• Selvtilfredshet (complacency). Vi lar være å handle. 
Vi følger ikke samvittigheten, vi forholder oss pas-
sive. 

• Hat. Hat er en normal reaksjon, f.eks. når myn-
dighetene vil nedlegge et sted. De vi ikke liker vil vi 

helst bli kvitt. «Jeg ville kunne gjøre mye mer hvis 
det ikke var noen som hindret meg i å være den jeg 
er»..

Helsepedagogisk kurs handler om å støtte individet til 
å inkarnere i livet. Det handler om at noe spirituelt kan 
inkarnere i samfunnet. 

Det handler om å oppdage den andre,  om å finne veien 
til hverandre. Antroposofien vil ikke bli en del av sam-
funnet uten at vi hjelper den andre til å oppdage den 
andres «spirit».  Dette kan  bare komme i stand i møtet 
med den andre. Vi er ikke avhengig av vår egen styrke 
eller andres. Vi lever av den andres svakhet. Den andres 
svakhet er en sann styrke. Det er våre svakheter som 
forbinder oss. Det er ikke i sosialdarwinismens survival 
of the fittest makten ligger, men i å gjenkjenne svakheten 
hos den andre og balansere det. «Elske den andre fordi 
han har svakhet». Det er dette som skjer mellom menne-
sker som er paradigmeskiftet, ikke det politiske paradig-
meskifte som det snakkes så mye om i dag.

Tekst og foto: Jan Bang 

Mellom tirsdag 20. og torsdag 22. mai samlet nesten 200 
mennesker seg i New Lanark i Skottland for å feire den 
6. New Lanark Camphill Konferanse. Med deltagere fra 
mange land var dette en fin anledning til å treffe gamle 
kjente og skape nye venner. Konferansen besto av flere 
større foredrag og presentasjoner, en serie med verkste-
der hver dag i de tre dagene, og en rekke parallelle semi-
narer åpne for alle. 

I den første presentasjonen stilte Tom Ravetz spørsmålet: 
Hvordan kan felleskap åpne våre dypeste potensialer? 

Han viste til at det var både positive og negative aspekter 
med felleskapstilværelsen, og lurte på om den voksende 
individualisering truer fremtiden til felleskapsdannelse. 
Det er en utfordring å balansere mellom felleskapets 
behov og på samme tid beholde individuell frihet. Å 
arbeide videre med denne utfordringen er kanskje vår 
oppgave i dette århundre. 

Tom siterte T. S. Eliot: ”Vi drømmer om systemer som 
er så perfekte, at folk ikke lenger har behov for å være 

Den 6. New Lanark 
Camphill Konferanse

gode.” Tom fortsatte med å foreslå at kanskje vi ikke 
klarer å fullføre en utopisk fremtid, men vi er de som 
forbereder for de som skal forberede dette. 

Tom avsluttet med å nevne to felleskapsaspekter som satt 
tonen for de neste tre dager, og som kom opp i de verk-
steder og seminarer hvor jeg deltok: 

Fra lunsjpausen.
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• Når felleskap skjer, kommer det inn en engel. 
• Interesse for det andre mennesket åpner for felleska-

psbygging. 

Dorota Owen fra Findhorn Økolandsby presenterte 
Findhorns historie, nå er stedet over 50 år gammel. Hun 
presenterte også Global Ecovillage Network (GEN) 
som ble etablert på Findhorn i 1995. GEN har nå 55 
000 medlemmer. Hun presenterte flere av de større og 
etablerte økolandsbyene med fortellinger og bilder, og 
nevnte at det nå er 15 000 tradisjonelle landsbyer i Sene-
gal som er på vei til å bli økolandsbyer, og at regjeringen 
der har opprettet en statsråd for økolandsbyer. 

Jeg tenker at en fin oppfølging til denne konferansen 
ville være at flere Camphill landsbyer registrerer seg med 
GEN. 

Peter MacDonald presenterte Iona Felleskapet. Dette ble 
etablert i 1930 årene, og har i dag spredt seg rundt hele 
verden. De møtes i lokale familie bønnegrupper, i tillegg 
til at de arrangerer store internasjonale treff og konferan-
ser på øyen Iona. Han beskrev deres mål og prinsipper: 

• Mangfold og intimitet 
• Forvaltning og bærekraft 
• Deltagelse og demokrati 
• Inkluderende og kraftoppbyggende 
• Åndelig mot og generøsitet 

Han nevnte ikke det nære forholdet mellom Ionas stifter, 
George MacCloud, og Karl König i de første årene av 
Camphills eksistens i 1940 årene. Dette syns jeg ville ha 
vært passende i denne konferansen. 

Robert Peat arbeider med myndighetene i Skottland, 
Omsorgsinspektoratet (Care Inspectorate), som har an-
svar for å ta vare på og gi råd til 14 000 omsorgsvirksom-
heter i Skottland, inkludert Camphill stedene. Deres mål 
er å bidra til tilgjengelige, gode tjenester skreddersydd til 
individuelle behov. Roberts deltagelse på denne konfe-
ransen var en veldig positiv tilknytning, og en god an-
ledning for Camphill å vise ham sitt kulturelle mangfold. 

Jasmine Sutherland og Jeanette Cochrane fra Garvald 
presenterte Waterside Workshops som var bare 8 uker 
gamle. Garvald ble først etablert som et Camphill sted i 
1944 i West Linton, litt sør for Edinburgh. Senere gikk 
den ut av Camphill nettverket, men fortsatte som en 
uavhengig omsorgssenter, med både dagsbesøkende og 
fastboende. De har nå flere verksteder og dagsentrer, 
både i Edinburgh og omegn. Selv om de vokser og utvi-
der seg hele tiden, har de ventelister av folk som vil flytte 
inn og ellers benytte seg av tilbudene. 

New Lanark Konferansene har vært et samarbeid mel-
lom Camphill og Garvald, som viser at det er en sterk 
sans av felleskap mellom dem, til tross for at de er sepa-
rate virksomheter. 

Andrew Plant fra Camphill Milltown presenterte en 
seminarsamtale rundt tema: ”Fra medarbeidere til bo-
felleskap” (From co-workers to co-housing) Han åpnet 
med å snakke om forandring i felleskap, hvordan over-
gangen fra pionerfasen har ledet oss til den ”Den Store 
Forandring”, individualiseringen og spesialiseringen. 
Reguleringen og ansettelse av arbeidskraft har ytterligere 
komplisert billedet. Det er bekymringer blant medar-
beiderne om fremtiden og om forandringer. Noen av 
forandringene kommer utenfra i form av reguleringer 
og byråkrati mens andre forandringer kommer fra selve 
felleskapet. Nye former for felleskap er blitt synlige, mer 
åpne og mer fleksible. 

Etter å ha behandlet disse temaene gjennom en sam-
tale, sluttet Andrew sin presentasjon med å spørre om 
bofelleskap (co-housing) kunne være en boform for 
Camphill i Storbritannia. Dette er en boform utviklet i 
Danmark over 20 år siden, som nå er blitt mer og mer 
aktuell i Nord Amerika og i Storbritannia. Kort sagt gir 
det den enkelte huseier anledning til å kjøpe sitt eget hus 
innenfor et større felleskapsstruktur som inkluderer fel-
les elementer som felleshus, vaskemaskiner, verksteder, 
felles oppvarmingssystemer og mer. 

Konferansen la vekt på og viste hvor mye Camphill 
strekker seg ut til andre partnere som de deler felles 
trekk med. Dette er en veldig positiv utvikling, og im-
pulser kan flyte begge veier, med en gjensidig berikelse. 
Jeg gleder meg til den 7. New Lanark Konferansen al-
lerede!

Fagforeningsflagg som hyller Robert Owen
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Rudolf Steiners søster 
og Karl Königs møte med 
Ita Wegman
Tekst: John Baum. Oversettelse: Hans Jacob 
Brinchmann.

“Når jeg spør meg selv hvor hen jeg bør rette blikket for 
å finne et bilde av den fremdeles utydelige begynnelsen 
på Camphills historie, ser jeg meg selv mens jeg står og 
venter på et tog på en perrong på en av Wiens mange 
jernbanestasjoner.“    

Karl König  

Karl König, som hadde tatt avsluttende legeeksamen i 
april 1927, hadde ønsket å besøke Arlesheim og møte Ita 
Wegman. Men Ita Wegman oppmuntret ham ikke, da 
det allerede var andre leger som var på besøk ved klinik-
ken hennes. Det kom hjelp fra en uventet kant.  Rudolf 
Steiners søster, Leopoldine, døde i Horn nordvest for 
Wien, 1. november 1927. Ita Wegman reiste til begravel-
sen hennes, og Karl König var en av dem som ble bedt 
om å møte henne. Det var grunnen til at han sto på per-
rongen på en jernbanestasjon i Wien og ventet på et tog. 

Rudolf Steiner (1861-1925) hadde to yngre søsken, 
Leopoldine (1864-1927) og Gustav (1866-1941). Gustav 
var født døv og trengte omsorg hele livet. Leopoldine 
ble syerske og bodde sammen med foreldrene inntil de 
døde. Siden tok hun seg av sin bror inntil hun selv be-
gynte å miste synet.  

Den 1. november 1927, samme dag som Leopoldine 
Steiner døde, og før han visste at Ita Wegman skulle 
komme til Wien, skrev Karl König et brev til henne og 
ba om råd vedrørende et tilbud han hadde mottatt om å 
arbeide med Dr. Friedrich Husemann.  

Brevet er viktig, også på grunn av det Karl König ikke 
skriver. Når han ser tilbake, har han datert sitt første 
møte med Ita Wegman både til september og oktober 
1927. Det er viktig å merke seg at han ikke nevner mø-
tet deres i brevet. Hvis han hadde møtt Ita Wegman 
før 1. november 1927, ville han på en eller annen måte 
ha referert til et møte kort tid tidligere, eller ha knyttet 
spørsmålet i brevet til et eventuelt møte og en avtale de 
gjorde da.  

Leopoldine Steiners bisettelse fant sted 3. november 

1927. Ita Wegman reiste med tog fra Arlesheim til Wien. 
Hun kunne ha hørt om dødsfallet kort etter at Leopol-
dine Steiner døde, men det er lite trolig at hun ville ha 
reist så langt allerede samme dag. Karl König skriver at 
Ita Wegman ankom Wien sent om kvelden, hvilket ute-
lukker at hun reiste på bisettelsesdagen. Så det er mest 
sannsynlig at Karl König møtte Ita Wegman første gang 
sent om kvelden onsdag 2. november 1927. 

Hans Müller-Wiedemann, som ikke hadde sett brevet 
Karl König skrev til Ita Wegman 1. november 1927 da 
han arbeidet med sin Karl König-biografi, foreslår at Ita 
Wegman kanskje hadde kommet tidligere i en annen 
anledning for å besøke Leopoldine Steiner, og at Karl 
König møtte henne da. At Ita Wegman virkelig deltok 
i Leopoldine Steiners bisettelse er bekreftet med en 
anekdote som illustrerer hennes bekymring for Gustav 
Steiner den dagen:  

”Dr. Ita Wegman deltok i Poldis [Leopoldines] bisettelse 
i rollen som medlem av styret (Vorstand) i Goetheanum. 
Fru Wegman ønsket at fru Karner ‘like etterpå skulle 
gjøre noe morsomt med den etterlatte Gustav.’ Fru Kar-
ner tok ham med for å besøke steder fra hans barndom: 
Pottschach og Neudörfl (i Burgenland), som Gustav satte 
stor pris på.” (VWNZ s. 15)

Noen få dager etter deres første møte hadde Ita Wegman 
og Karl König en samtale:  
”Jeg følte meg ganske rolig da jeg satt overfor henne, og 
hun stilte meg noen få spørsmål om livet og arbeidet 
mitt, og deretter foreslo hun at jeg kunne begynne i kli-

Gustav, Leopoldine og fru Kärner
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glimt fra verden

nikken hennes i Arlesheim.” (HM-W s. 65)  

Karl König ble forbløffet, og enda mer forbløffet ble han 
da hun foreslo at han skulle komme til Arlesheim noen 
få uker senere. Til tross for sine motforestillinger – han 
ønsket å sluttføre sitt kliniske år i Wien – aksepterte han 
forslaget hennes. 

Karl König kom til Arlesheim samme dag som Mathilde 
(“Tilla“) Elisabeth Maasberg. De bodde i samme hus, ble 
venner og giftet seg halvannet år senere, 5. mai 1929. I 

februar 1943 ble det holdt en konferanse 
i Camphill for å markere måneknuten da 
Rudolf Steiner hadde holdt “Helsepeda-
gogisk kurs“ i Dornach 25.6 -7.7.1924. 
Tilla König fortalte hvordan Pilgram-
shain ble skapt og sitt møte med Karl 
König: 

“I nov(ember) reiste jeg til Arlesheim 
(19.11.1927). Jeg måtte se etter et lite 
rom fordi vi ikke hadde penger. Til det 
samme huset og på samme dag kom 
Dr. K. fra Wien.“ (IMCE s. 5)

Som kvinne er det sannsynlig at Tilla 
König husket datoen for sitt første møte 
med sin fremtidige ektemann. Karl 
König tok notater fra hennes foredrag 
og skrev at hun fortalte at de møttes 
19.11.1927. Dette er i god overensstem-
melse med Ita Wegmans besøk i Wien i 
begynnelsen av november til Leopoldine 
Steiners bisettelse og hennes samtale 
med Karl König noen få dager senere, 
da hun oppmuntret ham til å komme til 
Arlesheim “om noen få uker”.  

I sin utmerkete bok “Ita Wegman og Karl 
König, brev og dokumenter“ baserer 
Peter Selg sin datering av Karl Königs 
ankomst til Arlesheim på det König selv 
skrev 7. november 1927: 

Hvorvidt Karl König tok feil med hensyn 
til datoen for når han begynte på 
Arlesheim-klinikken da han senere skrev 
om det, er ikke kjent. Men det synes ikke 
sannsynlig, når man går ut fra at han må 
ha basert sitt essay på sine egne, detal-
jerte og særlig nøyaktige dagboksnotater. 
(PS) 

Ettersom Karl Königs dagbøker fra 1927 
ikke lenger eksisterer, må vi stole på an-
dre kilder og leve med uklarheten. Men 
det tilgjengelige bevismaterialet antyder 

at König ankom Arlesheim senere enn 7. november 1927. 

Karl Königs møte med Tilla Maasberg var viktig. Han 
besøkte det helsepedagogiske hjemmet hun hadde star-
tet med sin søster da han holdt foredrag i nærheten i 
Breslau:  

”Dr. König sa han svært gjerne ville arbeide med oss 
hvis vi ville ta inn flere barn, og neste dag – Kristi him-
melfart [1928] – kom det gjester, von Jeetze, som spurte 
oss om vi ikke ville overta Pilgramshain og vi besluttet å 

F.v. Leopoldine og Rudolf Steiner ca 1867Leopoldine Steiner som ung

König og Ita Wegman med pleierskene fra 1928
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påta oss å overta godset.” (IMCE p. 5)

Tilla Königs rolige vesen hjalp til å 
forme de tidlige årene i Camphill. 
Det hun har gitt av oppmerksomhet 
til hverdagens omsorg, kan fortsatt 
fornemmes i den indre atmosfæren i 
Camphill i dag.  

Åtte dager etter at Tilla Maasberg, 
og sannsynligvis Karl König, ankom 
Arlesheim, adventssøndag 27. no-
vember 1927, ble adventshagen holdt 
i Sonnenhof i Arlesheim. Karl König 
opplevde adventshagen for første 
gang og fant dermed sin livsoppgave:  

”Det var dypt gripende for meg å se 
hvordan hvert enkelt barn med alvor 
og glede anstrengte seg for å utføre 
oppgaven. Der sto det store lyset! I 
dette lyset som bar bud om julehøy-
tiden, skulle de små lysene som var 
festet til paradiseplet tennes! Og plutselig visste jeg: Ja, 
dette er min fremtidige oppgave! Å vekke deres egen 
ånds lys i hvert enkelt av disse barna, slik at det kan føre 
dem frem til deres egen menneskeværen, det er det jeg 
vil gjøre!” (HM-W s. 76)

Ita Wegman fortsatte å hjelpe Karl König. De samarbei-
det om kurs og Ita Wegman fulgte hans anstrengelser 
i de følgende årene. Hun hjalp ham også til å finne en 
fredelig havn i Kirkton House, Culsalmond i det avsides-
liggende Skottland da skyene fra den andre verdenskrig 
truet hans liv, hans familie og de unge menneskene i 
hans Ungdomsgruppe. 

Leopoldine Steiner hadde levd et stille liv som sydame. På 
en spesiell måte var hun den gode ånden hvis død gjorde 
det mulig for Karl König og Ita Wegman å møtes.  
Samme dag som Karl König og Tilla Maasberg høyst sann-
synlig møttes, lørdag 19. november 1927, ble Menneske-
vielsens handling for en som er død holdt for Leopoldine 
Steiner i Kristensamfunnet i Wien. Dagen etter, søndag 20. 
november 1927 ble Menneskevielsens handling stille cele-
brert for å forberede grunnleggelsen av Kristensamfunnet i 
Wien. En uke senere, på første søndag i advent, 27. novem-
ber 1927, ble Kristensamfunnets menighet innviet i Wien 
med den første offisielle celebrering av Menneskevielsens 
handling. Senere samme dag opplevde Karl König advents-
hagen for første gang i Arlesheim.  

Da de unge menneskene som skulle komme til å danne 
Ungdomsgruppen i Wien og hjelpe til å grunnlegge 
Camphill ni år senere, høsten og vinteren 1936-37 fant 
veien til den 34-årige Karl König, var den 35-årige pre-
sten Rudolf Frieling i Kristensamfunnet en annen viktig 

støtte for de unge menneskene.  Den første vage starten 
på historien om Camphill og grunnleggelsen av Kristen-
samfunnet i Wien, er på en indre måte forbundet ved 
den upretensiøse syerske Leopoldine Steiners død. 

Takk 
- til Friedwart Bock. Etter vårt besøk i Wien sammen 
med Nora Bock i 2004, der vi så Leopoldine Steiners 
gravstein, utvekslet vi brev for å forsøke å etablere kro-
nologien i Karl Königs “skjebnehøst“ 1927. 
- til Univ. Dozent Dr. Christoph Lesigang, Wien, som 18. 
August 2012 skrev til John Baum at Leopoldine Steiner 
var begravet i Horn torsdag 3. november 1927. 
- til Ita Wegman Institute og Rudolf Steiner Archiv, 
Dornach, for fotografier. 
- til Karl König Archive for brevet skrevet av Karl König 
til Ita Wegman 1. november 1927 og for notatene fra 
konferansen i 1943. 

Henvisninger: 
- Hans Müller-Wiedemann: Karl König – En mellomeuro-
peisk biografi i det 20. århundre. Antropos forlag 2011. Over-
satt av Georg Bentze. (HM-W) 
- Peter Selg: Ita Wegman and Karl König. Letters and docu-
ments. Floris Books 2008. (PS) 
- Von Wien nach Zürich, Erinnerungen von Gertrud 
Schmied-Hamburger, zusammengestellt von Wolfgang G. 
Vögele. Birkenblatt Sonderheft 2012 (Alters- und Pflegeheim 
Birkenrain, Bellariastrasse 21, 8002 Zürich). (VWNZ) 
- In Memory of the Lectures on Curative Education by Rudolf 
Steiner. February 3rd  – February 14th 1943 at Camphill, 
Aberdeen. (IMCE) 
- Das Werden einer Christengemeinschaft. Zum 70-jährige 
Bestehen der Christengemeinschaft in Österreich. Wien 1997. 

Brev fra König til Ita Wegman Tilla König fortalte og Karl König skrev notater.
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Motsprøver på Solborg, Mikkelsmess 2013 

Tekst: Nina Brun. Foto: Wenche Monsen.

Ja, hva er virkelig mot? La oss se oss litt rundt i ver-
den og i mediene. Alle har vel lest og hørt om Nelson 
Mandela, Aung San Suu Kyi og den 16 år gamle Malala 
Yousefzai. De står blant de høyeste på motets status 
rangstige. Vi gratulerer dem for hva de har våget og stått 
for, satte sitt liv på spill for å kjempe for menneskeret-
tighetene! 

Men hva med mennesker som sliter med angst, depre-
sjon, andre alvorlige psykiske lidelser, homofile, lesbiske 
og bifile? Hvorfor er dette en tabu status?

Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi og Malala Yousefzai 
har sikkert vært redde mang en gang og utsatt for både 

drapstrusler og fengselsstraff i sin kamp mot det onde 
og urettferdige i verden! Det er virkelig stort mot. Det 
følger ikke tabu ting og skam med denne form for mot, 
men det motsatte. De har mot. Ytre, eksoterisk mot. 

Men de psykisk lidende, de har mot til å mangle mot. 
Mot til å måtte leve med en abnorm legning, noe vi har 
valgt i denne inkarnasjonen. Noe som er så flaut. Noe 
man helst ikke snakker åpent om. Esoterisk mot. 

To forskjellige slags virkelig mot, like hedersverdige og 
prisverdige! Vi lever i en motsprøvenes tidsalder, en 
Mikaelstid! Skjebnen velger til oss hvilken form for mot 
vi bringer med oss i vår livsbagasje. Den esoteriske eller 
den eksoteriske. Jeg kan ramse opp en hel mengde for-
skjellige slags motsprøver de forskjellige menneskeindi-
vider blir satt på. 

De som går gjennom ild og vann for å redde verden og 
menneskene, og de som går gjennom ild og vann ved 
å leve med psykiske/fysiske lidelser og som må kjempe 
med og leve med mye smerte og kroniske alvorlige syk-
dommer. Som ikke kan bestemme selv hvor og hvordan 
de skal/vil bo, som mest sannsynlig må bo på anstalter, 
institusjoner, sykehus, psykiatriske så vel som vanlig 
sykehus. Som ofte har irriterende, egoistiske krisebehov 
og stadig plages av for mange irrasjonelle, illusoriske, 
fikse ideer. 

Dette til ettertanke i denne motsprøvenes og kampens 
tid! Å gratulerer oss alle for vårt store, virkelige, ekte 
mot! Både de med esoterisk og de med eksoterisk mot.

Virkelig mot – Michaelsmot 

Karin vel legender
Ny fast spalte i LandsByLiv. Kjem ein til Iduna-salen på 
Hogganvik ein søndagsføremiddag, ja då får ein gleda av 
å høyra Karin Keller fortela legender. Og det er dame som 
kan fortelja! Ofte er det ei forteljing som (nesten) ingen har 
hørt før, men sjølv om det er ei kjend historie får ho nytt liv 
når Karin fortel. Vi har spurt Karin om å velja ut ei fortel-
jing til kvart nummer av LandsByLiv, og dette byrja alt i sist 
nummer, der Karin hadde valt ut forteljinga om Rødstru-
pen. Legendene blir illustrert av Elisabeth Husebø. Red.

Rabbinerens gave
En gang i tiden blomstret det gamle klosteret og munke-
ordenen som bodde der, men storhetstiden var omme, 
og nå gikk det så dårlig at det bare fantes fem munker 
igjen i det fordums store og nå så forfalne klosteret. 
Munkene var i slutten av syttiårene, og det var opplagt at 
ordenen kom til å dø ut med dem.
Klosteret lå i en vakker skog, og ikke langt unna fantes 
det en liten hytte. Denne hytten ble fra tid til annen 
brukt av en eldre rabbiner, og munkene hadde gjennom 

Rabbinerens gave

legende
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mange år med bønn og meditasjon utviklet en intuisjon 
vedrørende når rabbineren var i skogen.

En gang mens munkene fortvilet diskuterte sin vanskel-
ige situasjon, var det en av dem som fikk ideen å besøke 
den gamle rabbineren nå når de følte på seg at han var i 
skogen. Kan hende kunne han hjelpe dem med proble-
met?

Den eldste av munkene dro av gårde og ble tatt imot 
av rabbineren med mye omtanke og varme. Det kunne 
nesten virke som om rabbineren hadde ventet besøket. 
Da munken forklarte ham ærendet sitt, kunne ikke rab-
bineren annet enn å trøste munken med at situasjonen 
ikke var annerledes for ham. «Nesten ingen kommer til 
synagogen lenger heller», sa rabbineren. Begge gråt en 
stund.

Deretter leste de fra den Hellige Bok, Toraen, og snakket 
stille sammen. Idet munken skulle til å gå og begge holdt 
om hverandre, konstaterte munken at han ikke hadde 
fått oppfylt sin opprinnelige hensikt med besøket. «Er 
det virkelig ingenting du kan si meg som vil hjelpe oss i 
vår nød?» spurte munken i fortvilelse.

«Nei», svarte rabbineren med vemod i stemmen, «Jeg 
kan ikke gi deg noen gode råd. Det eneste jeg kan si er at 
en av dere er Messias.»

Da munken kom tilbake til klosteret ble han spurt av de 
andre om han hadde fått noen gode råd fra rabbineren 
om hvordan de skulle redde framtiden til klosteret. 
«Nei,» svarte den eldste, «vi bare gråt sammen og leste 
fra den Hellige bok, - det eneste han sa idet jeg skulle til å 
gå, var noe underlig, - nærmest kryptisk. Han sa at en av 
oss er Messias. Jeg forstår ikke hva det var han mente.»

De følgende dager, uker og måneder undret de gamle 
munkene seg over hva rabbineren hadde sagt, og om det 
kunne være noen mulighet for at det han hadde sagt var 
sant. «Messias er en av oss? - kunne han virkelig ha ment 
at Messias var en av munkene i klosteret?

I så fall, hvis det var tilfelle, mente han da at det var 
abbeden? – Ja, det måtte i tilfelle være ham, han har jo 
vært vår åndelige leder gjennom en hel generasjon. 
På den annen side kunne han ha ment Broder Thomas. 
Broder Thomas er en hellig mann – alle vet jo at Broder 
Thomas er en mann av lyset. For han kunne vel ikke ha 
ment Broder Eldred? Eldred er ganske grinete fra tid til 
annen. Men når jeg tenker etter, selv om han er en torn 
i siden på enkelte folk, så er Broder Eldred oppriktig, og 
han som oftest rett . . . nesten bestandig veldig rett. Kan-
skje rabbineren mente broder Eldred . . . 

Men han mente i alle fall ikke at det kunne være Broder 
Fillip! Fillip er så lite engasjert og så passiv, man enser 

ham nesten ikke. Men – det underlige er at han alltid 
er der når noen trenger det. Umerkelig står han ved din 
side . . . kanskje Fillip er Messias? 
Han kunne i hvert fall ikke ment meg. Jeg er jo så almin-
nelig. Men, tenk om han virkelig mente meg!? Gode 
Gud, jeg kan da ikke være av slik betydning for deg, 
Gud?»

Etterhvert som alle tenkte slik om hverandre, og tiden 
gikk, begynte de gamle munkene å være sammen med 
hverandre på en usedvanlig respektfull måte. For tenk 
om det helt utenfor alle rimelighetens grenser kunne 
være at en av dem virkelig var Messias! Og de begynte 
også å se seg selv med nye øyne og behandle seg selv 
med nyervervet respekt.

Fordi skogen som klosteret lå i var vakker, så kom det av 
og til folk dit fra landsbyene rundt. De kom for å glede 
seg over naturen, spasere på stiene, spise nistemat. Og 
av og til kom folk for å be og meditere i klosterets gamle 
kapell.

Gradvis og nesten umerkelig sanset folk en endring i 
atmosfæren som omgav klosteret, og i omgangstonen 
mellom de gamle munkene. Det var nå som om en aura 
av respekt omgav stedet. Dette virket tiltrekkende, ja 
man kunne nesten si forlokkende på folket fra landsby-
ene. Uten egentlig å vite hvorfor kom folket tilbake – ofte 
med venner -  for å gå tur, spise, og be. Og deres venner 
tok med seg nye venner.

Så skjedde det at noen av de yngre mennene stadig oftere 
kom i samtale med de gamle munkene. Etter en tid ba en 
av de unge mennene om å bli tatt opp i ordenen. Så kom 
en til, og så enda en.

Innen noen år ble klosteret igjen et levende sted med 
yrende vekst og stadig undring.
Takket være rabbinerens gave var munkeordenen og 
klosteret nå i åndelig vekst og preget av en lys framtid.
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Tekst: Frode Barkved. Foto: Dag Balavoine.

I fjor hadde vi en artikkel om ”Den åttefoldige vei” av 
Frode Barkved. Der tok han opp generelle trekk med 
dette konseptet som Rudolf Steiner har behandlet. Vi 
fortsetter i de neste utgaver å gjengi de åtte øvelser som 
er tilknyttet denne øvelsesveien, og håper at våre lesere 
får anledning til å bruke dette på en konkret måte. I 
denne utgaven tar vi øvelser tre og fire. Red. 

Den Tredje øvelse: Språket/talen 

Den tredje sjelefunksjonen, som også til stor grad drives 
frem av ubevisste krefter, har å gjøre med min omgang 
med språket. Ikke for ingenting finner vi i mange reli-
giøse og esoteriske tradisjoner, at den øvende ikke bare 
faster i forhold til fysisk føde, men også faster i forhold 
til ord. Steiner var skeptisk til en åndelig utviklingsvei 
som bygde på askese, og han anbefaler heller ikke noen 
«ordfaste»..  

Det handler snarere om å bli oppmerksom på i hvilken 
grad min indre og ytre ordstrøm kan åpne opp eller 
stenge tilgangen til et annet vesen. Steiner vektlegger 
at åndseleven må «ofre lydenes verden sin pleie: Han 
[åndseleven] må rette hele sin oppmerksomhet mot 
at lyden [fra naturen eller fra et menneske] meddeler 
ham noe som ligger utenfor hans egen sjel. Og han må 
fordype seg i dette fremmede. Inderlig må han forbinde 
sin følelse med den smerte eller lyst lyden bærer bud 
om. Han må helt se bort fra hva lyden er for ham, om 
han synes den er behagelig eller ubehagelig, om han 
liker eller misliker den. Bare det som foregår i det vesen 
lyden kommer fra, skal fylle sjelen. Den som planmessig 
og med overlegg utfører slike øvelser, vil derved tilegne 
seg evnen til så å si å flyte sammen med det vesen lyden 
utgår fra.»  

For å skape rom til å la naturen og menneskenes tale ut-
tale seg i meg, må jeg lære meg å dempe min egen stem-
me; jeg må lære meg den dype, men samtidig våkne, 
taushetens kunst. En vei til en slik intensivert lydhørhet 
kan være å bli oppmerksom på min egen omgang med 
språket; med min egen stemme. Da kan jeg merke at jeg 
ved usammenhengende «tale for talens skyld» lett mister 
mitt forhold til ordenes betydning og verdighet. Jeg kan 
erfare at det å tale på måfå om dette og hint gjennom en 
ordstrøm som «går av seg selv», bevirker at ordene ikke 
blir frembrakt av jeget, men av vaneuttrykk og frasetira-

Den åttefoldige veien - 
øvelse tre og fire 

der. Dette innebærer ikke at man med ett må veie hvert 
eneste ord man sier; det ligger jo i språkets natur at det 
stiller seg til tjeneste for tenkningen og følelsen. Men for 
å bevisstgjøre meg min egen tale kan jeg beslutte meg 
for at jeg vil være til stede i det jeg sier, at det skal ha en 
betydning. Og dette uten å ringeakte de sosiale sam-
menhenger som bæres av språket: Steiner skriver: «Det 
[øvelsen med å bli oppmerksom på sin egen tale] betyr 
ikke at han [den øvende] på noen måte skal stenge seg 
ute fra omgangen med sine medmennesker. Nettopp i 
samkvemmet med dem skal hans tale utvikle seg til å 
bli betydningsfullt. Han er beredt til å tale med og svare 
enhver, men han gjør det med omtanke og på alle måter 
veloverveiet. Aldri taler han ubegrunnet. Han forsøker å 
bruke ikke for mange og ikke for få ord.»  

Har man øvet dette blir man oppmerksom på et annet 
fenomen; nemlig at de kreftene som går med til å prate 
i vei uten indre forbindelse med språket, spares og blir 
til overskuddskrefter. Man erkjenner, på den ene siden, 
hvor mange krefter som egentlig går tapt gjennom en 
ubevisst og tilfeldig omgang med språket, og motsatt; 
man merker hvordan det å holde tilbake en ordflom som 
ikke er jeg-gjennomtrengt, kombinert med en oppmerk-
som tilstedeværelse i språket, skaper overskuddskrefter. 
 
Den fjerde øvelse: De ytre handlingene 

Slik jeg tidligere ledet min oppmerksomhet mot hvordan 
beslutninger oppsto i meg og hvordan det kunne føre 
til tankeløse eller betydningsfulle handlinger, skal jeg 
nå bli oppmerksom på i hvilken grad mine handlinger 
er i overensstemmelse med mine medmennesker og det 
som skjer i omgivelsene. «Den fjerde sjelelige funksjon 
er innretningen av de ytre handlinger», skriver Steiner, 
og han fortsetter: «Han [den øvende] unnlater handlin-
ger som er forstyrrende for andre eller står i motsetning 
til det som foregår omkring ham. Han søker å innrette 
sine handlinger slik at de føyer seg harmonisk inn i hans 
omgivelser, i hans livssituasjon osv.» 

Vi er kontinuerlig innspunnet i en felles vev av handlin-
ger. Dette utgjør et stort og omfattende og stadig nydan-
nende sosialt samliv, både innenfor mindre og større 
grupper. En konsekvens av globaliseringen er at mine 
små og store handlinger blir synligere og tydeligere i sine 
konsekvenser, også i forhold til jorden og naturen som 
sådan, innbefattet mennesker som i befinner seg tusen-
vis av mil borte fra meg.  Allerede før den 1. verdenskrig, 

skoleringsveien
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i juni 1910, snakket Steiner, (i en rekke foredrag i Oslo) 
med stort alvor om at «menneskehetens skjebner i den 
nærmeste fremtid vil føre menneskene sammen til en 
felles menneskehetsmisjon i langt større grad enn det 
som hittil har vært tilfelle.» Han benyttet ikke begrepet 
«globalisering», selv om det er det han snakker om.  

Øvelsen med å bli bevisst mine ytre handlinger befor-
drer på den ene siden en inderlighet av det sosiale sam-
spillet jeg hele tiden befinner med inne i, på den andre 
siden vekker det meg for at mine handlinger er forbun-
det med hele verden. Jeg kan i dag for eksempel knapt 
kjøpe et produkt som ikke et uttal mennesker fra ulike 
kloder har medvirket til, og som enten ved sin frembrin-
gelse bryter ned eller ivaretar naturen.  

Gjennom den omtalte øvelsen, kan jeg bli stadig våknere 
for denne sammenhengen. Jeg begynner i det små, og 
bestreber meg på at mine handlinger «føyer seg harmo-
nisk inn i mine omgivelser». Det vil si at jeg blir var i 
forhold til mine handlingers virkninger; ikke på grunn 
av tillært høflighet og konvensjon, men fordi jeg skritt 

for skritt opparbeider evnen i meg til å oppleve mine 
medmennesker ut fra deres egne betingelser. Da kan jeg 
også ha rom i meg selv til å oppleve mitt medmenneskes 
smerte eller glede som min egen. 

Men det kan også hende at man med god grunn - «når 
man blir foranlediget til å handle gjennom sitt innerste, 
samvittigheten» - må handle i uoverensstemmelse med 
omgivelsene, dersom disse omgivelsene selv trenger 
til endring. Men også slike handlinger som vil bevirke 
forandringer på lengre sikt, er best tjent med grundig 
gjennomtenkning. Med Steiners ord: «Hvor han [den 
øvende] blir foranlediget av noe annet [enn til å føye 
handlingene harmonisk inn i omgivelsene og hans egen 
livssituasjon] til å handle, der undersøker han omhyg-
gelig hvordan han best kan komme foranledningen i 
møte. Hvor han handler ut fra seg selv, der overveier han 
på det grundigste virkningen av sin handlemåte.»  Man 
skal i enhver henseende «nøye overveie hvordan føl-
gende av handlingen gavner helhetens beste, den varige 
lykke for medmenneskene, det evige.»



46 bokanmeldelse

LandsByLiv nr 37 • HØSTEN 2014

En diktbok av Angela 
Rawcliffe, Alpha Forlag 
2014. 

Omtalt av Hanne Kveli

Dette er en veldig fin bok 
for de som liker dikt. Det er 
masse fine dikter, både nor-
ske og engelske. Forfatteren 
Angela Rawcliffe skriver litt 

Essays i utvalg 
Aasmund Brynhildsen 

Omtalt av Kirsti Hills-
Johnes

Denne boken har nettopp 
kommet ut på Antropos 
forlag, og er den nyeste i en 
rekke av essaysamlinger. Tit-
telen er hentet fra et essay fra 
1967. På bakgrunn av alle de 
uhyrligheter mennesket har 
begått gjennom tidene, stiller 
forfatteren spørsmål til om 
det gis et forsvar for mennes-
ket. Hvem stiller anklagen? 

Det er vanskelig å finne forsvaret i fortiden. 

Menneskelighet er en kvalitet som ikke viser seg som 
kvantitet. På slutten av essayet skriver Brynhildsen: 
”Men det er en annen utvei, ennu kanskje den eneste. 
Og den består i å oppgi ethvert forsvar og å ta hele an-
klagen på seg. Det onde kan ikke forsvares, ikke forstås. 
Det er jo nettopp det onde, fordi det ikke kan forstås 
og altså ikke forsvares.” Som avslutning viser han til en 
mulighet til forsvar som peker fremover nettopp i sin 
menneskelighet. Den kan leses på side 101. 

Jo mer jeg leser, jo mer blir jeg var et alvor, en respekt, 
en kjærlighet og ærbødighet i alle temaer som: Dommen 

til døden, Tro og viten, Kirken – et tankekors, Det nye 
hjertet, og ikke minst beskrivelser av store åndskikkelser 
som Johannes Kepler, Teilhard de Chardin og Simone 
Weil og andre. Fra side til side blir jeg som leser båret av 
en klar og ren tanke ført i pennen med et sprog som er 
en ren nytelse i seg selv.

Det er MÅTEN innholdet, kunnskapen og tankeaktivi-
teten som ligger til grunn for tankene, skinner igjennom 
som gir så sterkt inntrykk. På usedvanlig vis vekkes alle 
de store menneskelige muligheter i meg som leser! Bryn-
hildsen går selvfølgelig ikke i den moralske pekepinnes 
felle. Nettopp ved å ta opp så mange vesentlige temaer for 
så å sette dem opp som speil, får leseren øye på seg selv, 
og kan i stor takknemlighet se oppgaver, utfordringer og 
muligheter som den enkelte i full frihet kan ta fatt på. 
Samtidig opplever man intenst forfatteren slik dikterhøv-
dingen Olav H. Hauge skrev i sin dagbok etter Brynhid-
sens død i 1974: ”Kor mange som verkeleg visste at han 
var ei av de største ånder vårt land har fostra i vår samtid, 
det torde eg ikkje ha sagt noko om. Sjølv veit eg at han var 
det. Og ettersom år og tid går, vil fleire bli klår over det.” 

Etterordet av Cato Schiøtz er informativt og gir god 
oversikt. Han peker også på at ”forfatterens tidskritikk er 
like aktuell og hans åndelige verdensanskuelse kanskje 
enda viktigere i 2014 enn på 1950- og 1960-tallet.” 

Med stor takknemlighet har jeg lest denne boken. Alle 
ord for å beskrive innholdet blir blast og svakt i forhold 
til ”den rene vare” som anbefales på det varmeste. 

om livet sitt da hun startet med Zen Coaching med Kåre 
Lerfald. 

Hun skriver også om omgivelsene rundt seg. De diktene 
jeg likte best var ”Vennskap”, ”Sorg og Frykt” og ”På tur 
med Max” (hunden). Dette er en bok jeg vil anbefale til 
alle. Det er en fin diktbok. 

Man får kjøpt boka gjennom forlaget  (Alpha Forlag) 
eller direkte fra Angela Rawcliffe. Den beste diktboka jeg 
noen gang har lest.

Reisen til mitt indre

Til forsvar for mennesket
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My life with autism
Av Temple Grandin     
Vintage books 2006         

Omtalt av Maria Bilberg
   

Da Temple Grandin (f.1947) var en liten jente hadde hun 
ikke språk, hatet å bli tatt på og ville ikke ha øyekontakt. 
Hun fikk diagnosen autisme, som da ble forstått som 
en hjerneskade. En lege sa til moren at hun skulle sende 
henne på institusjon. Det gjorde ikke moren, hun fikk en 
logoped og en dyktig barnepike til å jobbe med datteren. 
Moren sendte henne på forskjellige spesialskoler, fikk 

Omtalt av Hanne Kveli 

Mens jeg var i Hogganvik i sommer hadde vi filmkveld 
og da fikk jeg se filmen ”Detektiv Downs” og det var 
faktisk en bra film. Regissøren er Bård Breien. Det var 
Svein Andre Hofsø som hadde hovedrollen. 

Filmen handler om detektiven Robert Bogerud som 
får som sin første sak en forsvinningssak av en mystisk 
kvinne. Det handler om at han skal finne skøytekongen 
Olav Stjernen, men han aner ugler i mosen. Faren hans 
er politietterforsker og Robert får hjelp av ham til slutt. 
Mer kan jeg ikke røpe, det får dere se selv. Det er litt 
latter, men mest spenning. Filmen anbefales for de som 
liker spenning.

henne gjennom high school og videre på college. Disse 
årene beskriver Temple som de vanskeligste årene i sitt 
liv, hun ble plaget av medelever, de kunne for eksempel  
kalle henne en «opptaker» fordi hun hele tiden gjentok 
seg selv.

Sommerferien før hun skulle på college tilbrakte hun 
hos tanten på en stor bondegård i Arizona. Temple har 
en stor kjærlighet for dyr, hun stortrivdes på gården og 
tilbrakte mye tid sammen med kuene. På farmen hadde 
de en spesiell bås eller boks som de urolige kvigene kun-
ne bli holdt fast i og klemt til de roet seg. En dag Temple 
var ut av seg og veldig frustrert, prøvde hun denne bok-
sen. Trykket fra sidene ga henne en ro, passe mye trykk 

Mellom hvert essay står et dikt. Som avslutning gjengis 
diktet som innleder essayet: Til forsvar for mennesket.

Din puls i mørket, din nærhet
en rose av blod mot min munn
din hånd som en glødende skygge
over mitt vesens grunn -
Som en blind, o liv, må jeg finne

ditt bilde i meg, ditt vesens
tilsynekomst
hvor fjernt! Du duftende blomst
blind må jeg bygge
ditt beger av sjelens dunkle blad
og forme din frukt derinne.

Boken er utgitt på Antropos forlag, 2014. Heftet, 392 sider.

”Detektiv Downs”

Thinking in pictures
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Omtalt av Hanne Kveli 

En bok skrevet av Jonas Gardell, boka heter 
”Tørk aldri tårer uten hansker”. Dette er en 
skikkelig bra bok, det er en spennende bok 
om homoseksuelle og de som får AIDS i Sve-
rige i 1980 tallet. Det handler om to personer 
som finner ut at de vil ut av skapet, vise at de 
er blitt homoseksuell. Så er det mye om når 
homoseksuelle og lesbiske kom til Sverige i 
1980 tallet og hvordan Aids utviklet seg i Sve-
rige da det kom fra Amerika i de årene. 

Denne boken handler om kjærligheten mel-
lom to menn som blir forelsket i hverandre. 
Denne boken vil jeg anbefale, spennende fra 
begynnelsen til slutt. 

Tørk aldri tårer uten hansker. Jonas Gardell. 
Forlag Vigmostad Bjørke. 2013.

på kroppen gjorde godt. Etter dette bygget Tempel en 
trykkboks for mennesker, «the hug box».

Etter besøket hos tanten utviklet hun er særlig interesse 
for kviger. Hun levde seg inn i hvordan kvigene hadde 
det, og hvordan de hadde det før de ble slaktet. Hun 
startet å skrive artikler om kvigenes muligheter.

Temple sier hun forstår dyrene, for som henne, de tenker 
i bilder. Temple syntes det var forferdelig hvordan storfe 
ble behandlet før slakting. Hun oppdaget at kuer beveger 
seg i sirkler, og designet en kurvet trakt hvor kuene gikk 
inn før slakting, dette roet dem. Med Temples fantastiske 
bildetenkning, kan hun se for seg hvordan denne trakten 
skal være, som et klart bilde i hodet.

Temple er en stor personlighet og mye sitert talskvinne 
for autistiske menneskers rettigheter og dyrs muligheter.

Temple gir en meget detaljert forklaring om hvordan 
autister tenker. Temple har fått muligheten til å utvikle 
sine muligheter, og hun brenner for at andre autister skal 
bli forstått. Hun skriver fra et perspektiv som forsker og 
autistisk person, hun har lært seg å forstå hvordan «van-
lige» mennesker tenker. Fra dette perspektivet gir hun 
enestående forklaringer.

Ser du etter en filosofisk bok om autisme, er ikke «Thin-
king in pictures» den rette, Temple forklarer teoretisk. 
Men ser du etter en forståelse av autisme er denne boken 
glimrende.

Temple er en stolt autist. Hun sier at hvis hun skulle 
kunne bli helbredet fra funksjonshemningen, og det 
innebar at hun ikke kunne tenke i bilder lengre, ville hun 
mye heller være som hun er. Temple Grandin er en helt.

Tørk aldri tårer uten hansker

Temple Grandin
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En fars kamp for sin autistiske sønn
Av Rupert Isaacson. Oslo 2010.

Omtalt av Nikolas Pithan

Rupert Isaacson, en forfatter og  aktivist og hans kone 
Kristin Neff er sjokkert når sønnen Rowan får diagnosen 
autisme da han er tre år. De hjelpeløse foreldrene prøver 
forskjellige terapier og behandlingsmetoder, men ingen 
ting hjelper. Det er en krise etter den andre og Rupert og 
Kristin er redde for at de aldri kommer til å få kontakt 
med sønnen. Familiehverdagen er preget av raserianfall. 
I denne perioden er det umulig for Rowan å kommuni-
sere med andre, også fordi han har veldig lite språk.
Men den dagen Rupert sammen med sønnen Rowan 
bestiger naboens hest, tar Rowan et stort skritt i sin 
utvikling og begynner å åpne seg. Han roer seg ned og 
snakker med hesten og uttrykker at han liker hesten. 
Han hadde aldri før gitt uttrykk for at han liker noe.

I samme tidsrom deltar Rupert i en internasjonal konfe-
ranse om “healing”. Også Rowan er med, og her reagerer 
han på en for ham veldig påfallende måte. Han begynner 
å ta kontakt med disse “healerne” og viser dem  leketøyet 
sitt. Han lar til og med en av dem berøre seg, noe som 
han aldri før hadde tolerert.

På grunn av disse to hendelsene, bestemmer Rupert seg 
for å dra med familien sin til Mongolia, et land der både 
“healing”, det vil si sjamanisme, og ridning har en lang 
tradisjon.

Hestegutten er en dramatisk historie om et utenkelig 
eventyr. Ideen med å dra til et helt ukjent land med en 
sønn som allerede har det svært vanskelig i hverdagen, 
virker både forrykt og beundringsverdig. Leseren blir 
tatt med på en reise i et fantastisk landskap og møter 
særegne mennesker. Rupert Isaacson klarer å beskrive 

de til dels fremmedartede hendelsene i Mongolia med 
humor og ydmykhet. Han belyser både dramatiske tilba-
keslag og fantastiske fremskritt på en bevegende måte.
For meg som leser åpner det seg en dør inn til den 
verden der foreldre med et utviklingshemmet barn 
lever. Jeg blir kjent med deres måte å se på utviklingsh-
emningen og blir slått av den usedvanlige innsatsen de 
er villig til å gjøre for sitt barn. Men jeg stiller meg også 
spørsmålet om ikke foreldrenes syn på sin sønn ble en-
dret  i  like stor grad som Rowan selv ble forandret gjen-
nom denne reisen.

Hestegutten

Ungdomskonferanse på Fokhol Gård 9. - 12. februar 2015.

Vi inviterer alle unge mellom 16 og 30 år fra hele det helsepedagogiske og sosialterapeutiske miljøet i 
Norge, i tillegg til hjelpere i alle aldre. Det er alltid spennende når ungdommer treffes og opplever noe 
sammen. Programmet inneholder undervisning, samtaler, gruppearbeid, opplevelser, kveldsunderhold-
ning, dans og moro. Pris: 2000 kr per deltager. Påmeldingsfrist er 30. januar 2015. Kontakt og påmelding: 
Dag Balavoine, +47 99608810, dag.balavoine@camphill.no. Les også om den forrige studiekonferansen på 
Vidaråsen i mars, side 12 og 13.



50

LandsByLiv nr 37 • HØSTEN 2014

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 Fb: Camphill Jøssåsen Landsby
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Camphill Rotvoll 

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

Henvendelse: 

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

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 09:30-12:30) 
Tlf kontor: +47 32 13 24 80 / 32 14 27 22 
Tlf mobil: +47 94 23 23 11  
E-post: solborg@camphill.no
www.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

www.framskolen.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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Returadresse: Landsbyliv, Oscars gt 10, 0352 Oslo

annonse inn her

Returadresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo

MILJØMERKET

241    Trykksak    3
79

NATUREN
I naturen hviler skog,
fjell og trær,
mens tiden går.
Trærne begynner å bli nakne til høsten.
De fine fargene på bladene forsvinner
med hvert vindkast.
Men steinene ligger uberørt av tidens løp.
Mennesker går på tur i fjellet.
Men steiner sover.
                
Gruppearbeid etter fjelltur.


