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Medlemmer i SF:
Granly Stiftelse, Østre Toten
Grobunn, Hedemarken
Virksomheten Helgeseter, 
Bergen
Helsepedagogisk Steinerskole 
på Hedemarken
Ljabruskolen, Oslo
Rostadheimen, Bergen
Camphill Rotvoll, Trondheim
Hogganvik Landsby, Rogaland
Jøssåsen Landsby, Sør-Trøn-
delag
Camphill Solborg, Buskerud
Vallersund gård og FRAM-
skolen, Sør-Trøndelag
Vidaråsen Landsby, Vestfold

Les mer om alle stedene bakerst i bladet.
Foto: Borgny Berglund

Sosialterapeutisk Forbund (SF) består av selvstendige virksom-
heter som arbeider med mennesker med spesielle behov: barn,
ungdommer og voksne. Til grunn for forbundets arbeid ligger
det antroposofiske menneskesyn, slik det er utformet av Rudolf
Steiner.

SF har i dag 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
somstartet opp høsten 2012 på Rudolf Steinerhøyskolen i
Oslo. Studiet gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på
steinerpedagogiske metoder. Les om utdannelsen på deres nett-
side: 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. E-post: sissel@dialogos.no

Sosialterapeutisk Forbund

Camphill Landsbystiftelse

Kontakt: 
Camphill Landsby-
stiftelses sekretariat
Malvikvegen 1333
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
«Gud gi at min sjel modnes før den skal høstes», 
skrev Selma Lagerløf som motto for en av sine bøker. 
I vår omkrets har mange «modne sjeler» blitt høstet i 
år. Ingrid Løvlie og Lilly Nøstdal som ledet og bar 
Helgeseter-impulsen i mange år.
Margit Engel, Joan Allen og Ursula Pietzner, – tre 
kvinner som har levd sine liv for Camphill-impulsen.
Og så, kjære professor Nils Christie som har vært am-
bassadør for MENNESKET, de usedvanlige mennesker 
som han kalte dem. I dette nummeret gjengir vi det 
siste foredraget han holdt på Vidaråsen høsten 2014.
Disse personlighetene har berørt mange mennesker 
og vist vei. Da jeg første gang møtte Margit Engel på 
Vidaråsen i 1973, gikk jeg hjem og skrev i dagboka: 
«I dag har jeg møtt et menneske som vil ha betydning 
for resten av mitt liv». Mange med meg har hatt lignende 
opplevelser i møte med mennesker og steder for «de 
usedvanlige mennesker». 

Tema for dette nummer av LandsByLiv er skjebne, elsk 
din skjebne, ta ansvar for ditt liv. 
Vi håper dere får glede av å lese disse små beretningene, 
dikt og kronikker som berører temaet. 

I fjor feiret Helgeseter og Rostadheimen jubileer. I år 
har Ljabruskolen feiret 30 år. Neste år skal Vidaråsen og 
Camphillstedene i Norge feire 50 år. Takk til alle som har 
skapt, båret og ført stedene videre. Og ikke minst takker 
vi de som sender oss foto og artikler om livet i land 
og by og dermed gir liv til vårt LandsByLiv.

Rigmor Skålholt

Tidsskrift for 
sosialterapautisk 
arbeid i Norge

Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, 
arbeider og er engasjert i sosialterapeutisk 
arbeid i Norge. Tidsskriftet vil være «et vindu til 

verden». Det skal berike miljø, kommunikasjon og 
livskvalitet. Bladet utgis to ganger årlig.
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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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Dikt i høstmørket
Snakk ikke om høsten i mørket.
Den er vakrere enn som så.
Det vakre kan ei bestå
det var alt så levende grønt, 
så rødt og gult og skjønt
Jeg kan i timevis bare gå og stille tenke på
at alt skjønne som faller nå
en dag skal gjenoppstå.

Raila Kristine Vikheim
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Sommerfestival i Fuglsø 22.-26. juni 

Skrevet av Kristin Nerdal
Vi hadde fint vær én dag på en uke,  de andre dagene var 
det overskyet og ikke regn. Dagene startet med informa-
sjon om dagsprogrammet og foredrag, etterpå var det 
felles eventyrsang med Jette Rymer for oss alle. Jeg likte 
forestillingen vi så om mandagen, det var H. C. Ander-
sens eventyr om Fyrtøyet, spilt av Tornsbjerggård og 
Levefellesskapet Hertha. Etter pausen var det workshops 
– tirsdag og torsdag var jeg på dans med gruppen til 
Dag. Om onsdagen var det olympiade med fotball, spill 
og konkurranser, den dagen kom også Bentes mamma 
og bror på besøk for å hilse på oss.
Torsdag var det fest med levende musikk og dans. Da 
vi var på Sundvollen Hotell var Bente mer danseløve på 
festkvelden enn denne gangen, i år har hun vondt i kneet 
sitt og må ta det med ro. Da vi satt ute og drakk kakao 
og kaffe sammen, sa Bente at kaffen var sur. Jeg var en 
del sammen med Bente på turen, selv om jeg hadde 
min støttekontakt Ingrid med. På badet i huset hvor 
jeg bodde var det veldig trangt og jeg måtte dusje over 
vasken – så det endte opp med at jeg kunne låne dusjen 
til Bente. På fredagen da vi skulle dra forsov Cecilie og 
Bente seg – det også. Yngvild likte Ingrid veldig mye, det 
gjorde Cecilie også og de gikk mye sammen med Ingrid 
og jeg gikk mye med Bente.

Nordisk Allkunstverk 
Danmark 2015

Skrevet av Yngvild Rønning
Jeg var i Danmark sammen med Cecilie, Bente, Kristin 
og støttekontakten hennes Ingrid. Jeg hadde et rom 
alene og det hadde støttekontakten også. Vi traff mange 
kjente, jeg traff Karine – en som har Oppegård Teater. 
Jeg syns maten var bra, jeg klaget ikke på maten. Jeg har 
hatt en veldig fin tur til Danmark. Jeg fikk være med på 
å spille ”Den stygge andungen” med teatergruppen Inte-
gretto – og jeg var en fin katt i forestillingen.

Skrevet av Mari Borgfjord
Etter at Norge hadde hatt tre fine festivaler i Gålå og på 
Sundvollen så var det Danmark sin tur å ta over “stafett-
pinnen”. Så etter tre forberedende møter var det endelig 
klart for at festivalen skulle begynne. Jeg hadde gledet 
meg til dette lenge og siden jeg var en av ambassadør-
ene var det ekstra spennende å være med på denne 
festivalen.
Temaet var “annerledeshet i H.C. Andersens verden” 
og det synes jeg var veldig fint. Likte godt å høre på 
eventyrene som ble fortalt tre morgener etter hverandre 
og tegne eller male det etterpå. Så fikk jeg jo også møte 
igjen flere gode venner som jeg har blitt kjent med i tid-
ligere møter. Så synes jeg at møtet ble mye bedre enn hva 
jeg hadde forventet meg. 
Selv om været ikke alltid var på det beste og det ble 
litt kjedelig med mye varmmat, så hadde jeg det veldig 
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Tirsdag hadde vi morgensamling med informasjon, 
foredrag av Dag Balavoine og felles sang med Jette 
Rymer. Så var det workshop med mange forskjellige 
aktiviteter, blant annet maling, faneverksted, drama, 
steinmaling og mer. Tirsdag var midtsommer og aftenen 
startet med sang, og deretter eventyret Klosshans av HC 
Andersen, som var fint. Senere hadde vi fest med dans 
og middag, etterpå gikk vi tur for å se naturen våkne. Vi 
feiret Sankthans på hotellet og hadde to bål i bålpanne. 
Danset ringdans og vanlig dans. Nesten alle hadde pyn-
tet seg med blomsterkrans på hodet. 
 
Onsdag var det morgensamling med eventyret Grise-
gutten av HC Andersen. Det var fulgt av foredrag av 
Michele Formann, fotballspiller, og Janni Pedersen, 
trener, de snakket om fotball. Etterpå var det sang på 
åpen scene med fritt initiativ. Så var det tid for workshop 
igjen med masse aktiviteter. Etter lunsjen var det tid 
for olympiade med ballspill og friidrett og fotballtur-
nering. Solborg hadde et lag som het Team Solborg, vi 
spilte, men tapte dessverre 2 – 0 til Team Mix.  Plutselig 
viste det seg at laget vårt hadde kommet videre likevel 

til kvartfinalen. Dette kom over-
raskende for oss i laget og det var 
moro! Etter middagen var det 
oppstilling hvor vi stilte opp etter 
det stjernetegnet som vi var født 
i. Vi sang og gikk i fakkeltog inn 
i hallen, så var det tid for Åpen 
Scene for de som ville opptre. 

Torsdag hadde vi et foredrag av 
Paul og han fortalte om livet til 
HC Andersen. Etter det var det 
workshops med aktiviteter. Se-
nere på dagen fikk vi se forestil-
lingen ”Den Stygge Andungen”, 
fortellingen fra HC Andersen, av 
Integretto fra Trondheim. Så var 
det festmiddag i storsalen med 
levende musikk og dans. Etter det 
var det hjem til sommerhyttene 
våre for å pakke. 

Fredag var det avslutning og avrei-
se. Vi måtte reise etter frokost til 
Hirtshals for å nå båten som heter 
Spedy Way 2. Det tar 3 timer og 45 
minutter fra Hirtshals til Larvik. 
Derfra kjørte vi videre med ett par 
stopp underveis til vi kom hjem til 
Solborg i 8-tiden på kvelden. 

Det var et vellykket festival i 
Fuglsjø i Danmark. 
Om 3 år er det festival igjen.

hyggelig i Danmark. Jeg var med på mange forskjellige 
aktiviteter. Likte godt å dra til stranden og samle stein og 
danse folkedans på St. Hans aften. Så var det også koselig 
å se på selen nede i fjæra. 
Gleder meg til neste gang vi møtes igjen på Fuglsø. Da 
håper jeg at vi kan få låne sykler så vi kunne blitt enda 
bedre kjent med nærområdet der. 
 
Skrevet av Nils Erik Bondeson og Hanne Kveli 
Søndag dro vi en hel gjeng fra Solborg til Oslo og derfra 
med Stena Line båten til Fredrikshavn. Vi hadde det fint 
på båten, handlet på tax-free, og Nils Erik hadde ene-
lugar med dusj og do. Det var god mat, underholdning 
og glede. 

Mandagsmorgen var vi framme i Fredrikshavn med 
brask og bram, kjørte buss i 3 timer og ble innkvartert i 
hytter. I vår hytte var vi Magdalena, Ole Bjørn, Kristoffer,  
Ylvie og meg. Jeg hadde enerom, sov litt, og gikk etterpå 
til Fugløsenteret hvor vi spiste middag. Kvelden ble av-
sluttet med fortellingen Fyrtøiet av HC Andersen, vi fikk 
kaffe og gikk tilbake til hytta og slappet av. 
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Torsdag 10. september 2015 gikk det årlige Norges-
mesterskap i lokalforedla mjølkeprodukter av stabelen. 
Etter ti års pause (i 2005 vant Hogganvikosten sølv) 
bestemte Hogganvik landsby å stille i fem ulike katego-
rier: vellagra (over åtte måneder), ulike oster 
mellomlagra (mellom seks og åtte måneder) 
og en ung ost (yngre enn seks måneder). I 
denne konkurransen henger medaljene høyt, og 
rundt 190 produkter fra cirka 50 produsenter 
var med i Norgesmesterskapet totalt, og etter 
sigende var kvaliteten bedre enn noen gang 
før. Og vår Hogganvikost vant to sølv og en 
bronse! Hogganvikost naturell mellomlagret og 
Hogganvikost tomat/paprika mellomlagret vant 
sølv, mens Hogganvikost peppermiks mellomla-
gret vant bronse. Norsk Gardsost definerer sølv 
som «i tillegg til at produktet er meir enn vanleg 

Vi vant, vi vant!
godt, har det ein karakter, som skil det frå andre pro-
dukter og gjer det til ein god representant for matmang-
foldet vårt». Vi i Hogganvik Landsby er veldig glade og 
stolte over denne utmerkelsen og vil gjerne dele nyheten 
med alle våre trofaste kunder.

På Hogganvik lagar dei ost så go’
Alt vi har er snart oppspist no.
Difor vi bønfaller Dykk om å pakke
fire store ostar i ei Smartpostpakke,
og ta han til Vikedal postkontor med
derifrå sender dei han avsted
til oss ostesultne folk på Rotvoll Camphill,
om de kunne vere så snill?
7. februar 2013
 
 
Kjære Hogganvik
Ost, ost, ost!
Det er skikkelig sikringskost!
Og vi spiser mer og mer,
så snart nå trenger vi noen fler!
En pakke med fire oster i
det ville oss glede gi!
Før påske vil vi gjerne ha dem
- og så betaler vi med en klem!
Hilsen Camphill Rotvoll
14. mars 2013

Eg gjekk ned i kjellar’n i morges og såg
at berre éin igjen i pakka der låg 
av dei gode ostane frå Hogganvik.
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Å nei, å nei at det skulle gå slik!
No treng vi fleire så snart det går an
for her er nemleg alle mann
blitt hekta heilt på Hogganvikost
(den smakar så godt i lag med eplemost!)
Helsing frå Elisabeth på Rotvoll Camphill
som nok trur at De vil vera så snill
å senda av stad med første post
fire store hjul med gaudaost.
23. april 2013

Til helga får de besøk der vest
Då kjem der mang ein verdig gjest.
Frå Rotvoll kjem Anne og Nils i bil;
eg vonar de møter dei med eit smil!
Og at de så lastar bilen full
med ost som er verd si vekt i gull:
Ost med basilikum og kvitlauk i,
ost med valnøtt og selleri,
vellagra Hogganvikost naturell;
så får vi pålegget vårt på stell!
(Og om Nils protesterar mot å vera sjåfør
vil nok ein pølsesnabb få han i humør!)
Rekninga betalar eg i ei fart
- men skal me ikkje snart få kvantumsrabatt?
4. juni 2013

Noen av Hogganviks ystere. 
Foto: Reinhard Junghans
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Tekst og foto: Dag Balavoine

I mars i år fikk jeg melding fra en av de som besøker 
engleskulpturen på Vallersund nesten daglig. Budskapet 
var noe jeg lenge hadde fryktet; Skulpturen var tatt av 
stormen og falt overende. Og den var skadet!

Jeg ble skrekkslagen og så for meg en totalskadet skulp-
tur. Engelen er helt unik, og jeg fór opp på fjellet. Der 
fant jeg den liggende på marken med en skadet vinge og 
en skade i pannen. 
Men heldigvis var ikke skaden større enn at vi kunne 
bøte på det, og jeg tok med meg skulpturen hjem for å 
pleie den. 

Allerede mer enn et halvt år tidligere hadde engelen 
løsnet fra fundament, og folk i bygda hadde lett, funnet 
og valgt ut en stein som skulle bli et solid fundament 
for skulpturen. Alt var gjort klart, og Bjugn sparebank 
hadde borget for finansiell støtte til helikopteret som 
skulle frakte steinen opp på fjellet. Den veide nemlig 

Fredsengelen i Vallersund 
har fått nytt fundament

omkring et tonn. Men helikopteret kom ikke. Så den 
stod der uten nødvendig sikkerhet, og stormen hadde nå 
fått engelen til å falle.

Dagen etter stod det i lokalavisa, Fosnafolket: “Fredsen-
gelen blåste ned i vinden”. Folk tok seg nær av dette, og 
flere fortalte at de syntes det var rart å gå opp på fjellet 
uten at engelen stod der. Så ulykken førte til at bygda 
våknet og ville beskytte skulpturen sin. Det ble også fart 
i sakene, og bare tre uker etter ”uhellet” fikk engelen et 
nytt fundament. Det var en begivenhet da helikopteret 
endelig kom med steinen. Fosnafolket laget en filmre-
portasje om dette som ligger nettsidene deres. Engelen 
har fått et nytt kapittel i sin nesten overjordiske historie. 

”Unitehope”-engelen er skapt av den svenske kunstneren 
Lehna Edwall. Skulpturen er symbolet på Unitehope-
prosjektet, en bevegelse som ble igangsatt med intensjo-
nen om å spre grenseløs og forenende kjærlighet, lys og 
håp til hele menneskeheten. Prosjektet ble dannet i sep-
tember 2005, da de syv opprinnelige Unitehope-englene 
samtidig var satt opp i Vanuatu, Australia, Mali, Russ-
land, Peru, Canada og Hawaii, som en gave til stedet og 
dets mennesker. Målet er å danne et nettverk i verden av 
49 engler. Vallersundengelen er den 13. i prosjektet og 
en gave til folket i Vallersund. 

Les om Unitehope-engelen 
på www.unitehopeproject.
com og se flyttingen av 
steinen her: 
www.fosna-folket.no/vi-
deo/article10873146.ece.
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Tekst: Mari Rugtveit Kjøs. Foto: Gabriela Pappová.

Søndag 6. september drog lærlingene fra Grobunn inno-
ver til Ammerud i Oslo for å besøke gamle kjente. Her 
bor Mathias og Tobias som er tidligere Grobunnlærlin-
ger i et helt nytt, flott borettslag sammen med en gruppe 
andre ungdommer. De eier boligen selv, og det nye byg-
get med leiligheter ligger på en idyllisk tomt sammen 
med ærverdige og verneverdige bygninger på gamle 
Ammerud gård. Disse holder de nå på å restaurere. Vi 
fikk flott servering av saft og pølser, og det var utrolig 
moro å se hvor fint våre gamle lærlinger har fått det.

Besøk på Ammerud gård

I går var det slakting av 8 haner på Gro-
bunn, og gårdsgruppa tok seg av dette. 
Først leste bonden ett dikt, før de ble av-
livet og slaktet. Det å vite hvordan maten 
kommer på bordet er en viktig del av det 
å arbeide på en gård og med dyr. 

Denne hendelsen er hentet fra stiftelsen 
Grobunns Facebookside.

Slakting 
av haner
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et langt svangerskap med tvil og usikkerhet krydret med 
sterk vilje. Frukten av disse forberedelsene ble somme-
rens høydepunkt for mange av oss. 

Cirka 300 mennesker – de fleste fra Norden, samlet seg 
i den store salen. Allerede første kvelden ble tonen gitt 
for det jeg opplevde som en «foryngelsesfest». 45 barn 
og unge fra de nordiske landene viste oss forestillingen 
«Det søkende menneske». I over et år var dette stykket 
forberedt, og i vår var hele ensemblet samlet i fem uker 
på Steinerskolen utenfor Reykjavik. Her ble det to timers 
programmet innstudert med drama, musikk, eurytmi, 
sirkus og sang. I denne blandingen av islandsk, dansk, 
svensk, norsk og finsk ble vi sterkt grepet – også av det 
vi ikke forsto. Forestillingen ble innledet med ordene 
«Hvem er jeg? (på ovennevnte språk). Hjelper dere meg? 
Hjelp meg!!» En mer direkte henvendelse til publikum i 
storsalen i Goetheanum har jeg ikke opplevd før. 

Ungdommene var til stede og satte sitt preg på dagene 
i Goetheanum, de satt på gulvet i hallen, svinset rundt 
med sine soveposer og fioliner. Under den nordiske 

festen løp de i gresset 
nedenfor Goetheanum 
og danset og lekte med 
oss godt voksne, grå- og 
hvithårete antroposofer. 
Kreative innslag fra Felsli, 
ung og gammel stod opp 
og bidro, mens innslagene 
ble krydret med fyrverkeri 
fra sveitserne som feiret sin 
nasjonaldag 1. august. En 
gruppe unge jenter fra Sør-
Korea dukket opp og danset 
og sang for oss. En virkelig 
frodig kveld! 

Malergruppen fra Vida-

Arnkjell Ruuds gjengivelse av menneske-
hetsrepresentanten på forsiden av Das 
Goetheanum nr. 37 · 11. September 2015.

Arnkjell Ruud i malerverk-
stedet i Goethanum. 
Foto: Hannes Weigert

Norden i Goetheanum, 
– en ungdomsvind fra nord

Tekst: Rigmor 
Skålholt

I månedsskiftet 
juli/august i år 
ble «Norden i 
Goetheanum» til 
virkelighet. Ideen 
om en nordisk 
sommerkonferanse 
i Goetheanum ble 
unnfanget av Seija 
Zimmermann for 
5 år siden under 
en konferanse i 
Canada. Etter 2-3 
års modningstid 
tok Sissel Jenseth, 
Tinken Laurant-
zon og Raili Hake 
ansvar for å bære 
ideen fram. Det ble 
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Levende og gode foredrag av mennesker som sjelden er 
å se på podiet i Goetheanum, var forfriskende. Her vil 
jeg fremheve Anders Høier fra Danmark med tema: «En 
mysterieimpuls i Norden – livets og materiens gåde». Og 
godt forberedte innlegg fra de øvrige nordiske foredrags-
holdere ga oss ny innsikt – også om Norden. Lars-Åke 
Karlsson og Sven Åke Lorentsson avslutningsinnlegg 
og samtale søndag, viste oss det «typisk nordiske» i 
samklangen med naturen, kulturen, samfunnet, språket. 
Sven Åke oppfordret Goetheanum til å invitere også 
andre «samklangsområder». 

Det ble et forfriskende, ungdommelig møte mellom 
Norden og Goetheanum. Det gjorde oss tilreisende godt 
å finne en ny felles bevissthet om Norden. Og ikke minst 
gjorde det godt for Goetheanum å huse disse upreten-
siøse, varme, humørfylte nordboere.

råsen satte sitt preg på konferansen. De hadde satt opp 
et malerverksted i et av bakrommene til Schreinerei 
(Rudolf Steiners atelier). Her kunne folk komme og male 
sammen med Arnkjell, Tore, Hannes og Nilo. Vi fikk 
kjenne på en meditativ, konsentrert stemning. Nede i 
hallen var det utstilt skulpturer og malerier av nordiske 
samtidskunstnere. Det store betongbygget var gjennom-
trengt av kunst fra nord. 

Også i Storsalen sto kunsten sentralt. Hver morgen viste 
fire eurytmister de første versene av prologen fra Johan-
nesevangeliet. «I begynnelsen var ordet». Hvor forskjel-
lig beveges ikke ordet Gud på dansk og på finsk: Jumala! 
Lørdag kveld en storartet nordisk konsert med Einar 
Steen-Nøkleberg (piano), Linda Hedlund fra Finland 
(fiolin) og Nils Henrik Nielsen (cello). Det ble en sam-
klang av solistopptreden, trio og akkompagnement til tre 
eurytmister. En stor opplevelse. Alt samspill var øvet inn 
i løpet av konferansen. 

Nordisk festaften foregikk utenfor Goetheanumbygningen med folkedans, sang og opptredener. Foto: Sissel Jenseth.
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20.01.1931 – 3.08.2015

Som arkitekt og medmenneske satte Joan dype spor med 
over 50 års meget aktivt liv i Camphill. Hun har tegnet 
mer enn 20 forsamlingshus, inkludert Kristofferhal-
len på Vidaråsen. I tillegg har hun tegnet veldig mange 
landsbyhus, kapeller, verksteder og andre bygninger i 
mange land. Hun var begavet med en dyp estetisk sans 
og dette, kombinert med hennes sterke inspirasjon fra 
antroposofien, gjorde henne spesielt godt egnet til å 
skape rom som passet til livet i Camphill. 

Hun begynte i sitt hjemland USA i 1961 som arkitekt 
for Camphill Copake og Beaver Run. I 1969 flyttet hun 
med sin mann Paul til Storbritannia. Hun startet der 
«Camphill Architects» med Garbor Tallo i Botton Vil-
lage i England og Newton Dee i Skottland. Siden ble hun 
aktiv i andre land i Europa og reiste mye i øst hvor hun 
var med på å bygge opp de nye landsbyene i Estland og 
Russland. Senere i livet returnerte hun til USA og bidro 
i 2003 til et omfattende byggeprosjekt i Kimberton Hills. 
I 2012 ble hun med, igjen som pioner i oppstartsfasen av 
Camphill Ghent, en stor ny landsby for eldre.

Joan har betydd veldig mye også for Camphill-stedene i 
Norge. Hun har bodd på Vidaråsen i to perioder. Første 
gangen var det samme Paul i begynnelsen av 90-årene. 
De var begge to veldig begeistret for norsk landskap, 
kultur og spesielt malerkunst. Joan lærte norsk raskt og 
følte seg fort hjemme. Hun var med på å tegne flere bygg 
på Vidaråsen, Solborg og Vallersund og bidro ellers til 
felleskapet på mange måter. Hun støttet også, som alltid, 
Paul i hans virksomhet med foredrag, seminarer, bok-
utgivelser og fremføring av mysteriedramaene.   Andre 
gang var i 1999. Paul skulle har vært med denne gangen 
også, men døde brått mens de var innom Newton Dee 

Joan de Ris Allen
på vei til Norge. Joan reiste etter hvert videre som plan-
lagt til Vidaråsen. Før hun reiste første gangen hadde 
hun tegnet skissene til Ita Wegman omsorgshus. Da hun 
kom tilbake, bodde hun i det ferdige huset og ble en god 
venn og samtalepartner for alle som bodde i huset og til 
stor velsignelse for hele landsbyen.  

Hennes intense interesse for mennesker av alle slag, og 
hennes personlige varme og humør, gjorde henne til et 
verdsatt medlem av felleskapet. Hun strålte med en over-
bevisning om en åndelig dimensjon som var både inspi-
rerende og samtidig jordnær og virksom i det praktiske 
liv i landsbyen. 

Det var noe edelt over Joan. Hun var alltid elegant kledd, 
meget høflig og satte veldig pris på orden og harmoni. 
Hun var selv en mester i å skape harmoni i sin omgi-
velse. Et par dager etter at hun hadde flyttet inn i et hus, 
virket det som om hun hadde bodd der lenge med alle 
bilder, bøker og møbler på riktig plass. Hun har også 
hjulpet veldig mange andre å komme på plass og har 
sydd utallige gardiner, for eksempel på Ita Wegman Hus.
Joan var ikke redd å være involvert der hvor det var 
vanskeligheter mellom mennesker og hennes egenskap 
av å alltid se på det gode i hvert menneske gjorde at hun 
hadde tillit og kunne bidra med råd og forsoning. Hun 
klarte å være på god fot med alle til tross for at hun kun-
ne være veldig bestemt. Også på byggeplassen ble hun 
godt likt og respektert av håndverkerne.

Karrieren som arkitekt hadde lært henne å løse proble-
mer. Denne evnen brukte hun i mange andre områder 
hvor hun virket utrettelig med å finne gode løsninger. 
Hun var veldig flink til å lytte til og anerkjenne meninger 
og forslag fra andre.

Joan var et menneske som alltid likte a se fremover og 
skape nytt. Hun var flink til å få dynamikk i prosessene 
og hadde en utpreget pionerånd. Hun hadde også den 
uvanlig evne av å vite akkurat når hun trengtes på et sted 
og når det var på tide å gå videre og overlate til andre. 
Jeg opplevde Joan først da jeg var arkitektstudent i 
England og besøkte Camphill der. Senere besøkt hun 
Thomas Weiss omsorgshus i Botton Village hvor jeg 
og min kone Karin var husansvarlige, og hvor Paul ble 
invitert som gjest når Joan var på reise. Vi bygget opp 
et godt forhold og det var hun som først spurte om jeg 
ville komme til Vidaråsen. Jeg var heldig nok til å få lov 
å jobbe videre med Ita Wegman-prosjektet etter Joan. 
Vi hadde mye kontakt og jeg opplevd en veldig tillit og 
oppmuntring fra hennes side til å utvikle mine ideer 
sammen med de andre som var involvert på Vidaråsen. 
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ble beæret av Camphill Association of North America 
med prisen «Camphill Lifetime Achievment Award» 
og deltok med stor glede, takknemlighet og ydmykhet i 
utdelingsseromonien.

Noen måneder senere, på kvelden den 3. august, gikk 
hun rolig og forberedt over terskelen. Etter begravelsen 
ble det observert en uvanlig vakker solnedgang med en 
slags regnbue selv om det ikke var regn å se. De sarte 
lilla og rosa fargene minnet sterkt om hennes yndlings-
farger som hun pleide å ha rundt seg. 

Hun vil bli dypt savnet, men vi kan trøstes av alt som 
hun har skapt, både for og med oss.

Will Browne

Senere, da hun flyttet tilbake, jobbet jeg sammen med 
henne og ble veldig imponert over hennes disiplin og 
viljeskraft. Hun var både skapende og kunstnerisk men 
med en uvanlig nøkternhet og ro i sjelen. Hun kunne 
med noen få blyantstreker lage et vakkert og gjennom-
tenkt forslag til et nytt rom eller bygg, som var nesten 
klart til å bygge fra.

Joan pleiet vennskap med utrolig mange mennesker over 
hele verden. Hun fortsatte å ringer meg regelmessig etter 
sin retur til Amerika og var alltid like opptatt av å vite 
hvordan det sto til med alle prosjekter, men spesielt alle 
de mennesker hun fortsatt bar med seg.

I løpet av høsten i fjor ble hun syk og hun ønsket å flytte 
tilbake til Kimberton Hills og være nær til familien. Hun 

Lilli Nøstdal
har en frisk kjerne som under de rette betingelser kan 
utfolde seg. Helgeseter ble derfor bygget opp rundt en 
dannelses- og kultiveringstanken som manifesterte seg 
gjennom den sosiale omgangsform, ivaretagelsen av de 
fysiske omgivelser, påkledning, faktisk ned i hver min-
ste detalj. Tanken var at barna med dette utgangspunkt 
lettere ville kunne inngå i sosiale sammenhenger også 
utenfor Helgeseter uten å bli unødvendig stigmatisert. 
Idealet om å fremstå med verdighet ble med dette en sty-
rende verdi som Lilli gjennom sin praksis representerte.

Det var ikke bare barna som ble påvirket av dette dan-
nelsesideal, men også i høyeste grad medarbeiderne. Vi 
ble sakte men sikkert oppdratt til å støtte beboernes dan-
nelsesprosess samtidig som dette bidro til å forme vår 
egen utvikling, våre verdier og praksis. Lilli brukte ikke 
sin makt overfor oss unge uvitende, men gikk selv foran 
med et godt eksempel, med en naturlig autoritet, uten å 
kritisere eller belære.

Det var ikke noe skille mellom Lillis liv og arbeide. Hel-
geseter var hennes hjem og liv i over 40 år. For oss andre 
reiste imidlertid en slik livsform noen spørsmål. Å velge 
vekk egne barn og familie til fordel for Helgeseter, kan av 
noen bli betraktet som et offer, men var det nå egentlig 
det?

I et større perspektiv har Lilli en større familie og om-
gangskrets enn de fleste av oss andre. Hennes livsvalg 
satte henne i posisjon til å gjøre en forskjell gjennom å 
formidlet sine livsverdier videre til en stor krets av men-

5.11.1920 - 10.9.2015

Lilli sovnet stille inn i Hestviken på Varaldsøy i en alder 
av 94 år. Hennes liv og virke er uløselig forbundet med 
pionertiden på Helgeseter med de verdier, ideer og prak-
sis dette representerte.

På 50-tallet var omsorg for barn med spesielle behov 
inne i en pionerfase. Utviklingshemmede hadde vært en 
bortgjemt og glemt gruppe, men etterkrigstidens store 
politiske fokus på denne gruppen ga seg utslag i oppbyg-
ging av sentralinstitusjonene, samt en rekke private ini-
tiativer deriblant Helgeseter.

Da Lilli overtok som styrer på Helgeseter i 1955 var be-
tingelsen etableringen av en kompetent administrasjon, 
for selv ønsket hun å være tett på barna og det praktiske 
arbeid. Hun var fullt ut deltagende i driften av Helgese-
ter, men hennes hovedfokus var alltid barna og stedets 
indre liv. Barna strømmet til og Lilli tok dem under sine 
vinger. Hun gav dem omsorg, pleie, terapi men også et 
hjem vi ikke umiddelbart forbinder med institusjonsli-
vet.

Helgeseter med Lilli i spissen tok imot barna som ingen 
ville ha, eller som foreldrene av forskjellige årsaker ikke 
maktet å ta seg av. De utviklingshemmede var i denne 
tiden en stigmatisert samfunnsgruppe. Lilli sin bestre-
belse var å gi disse mennesker et verdig liv gjennom 
dannelse og kultivering basert på det antroposofiske 
menneskesyn, ideen om at det utviklingshemmede barn 



14 minneord

LandsByLiv nr 39 • HØSTEN 2015

nesker i løpet av sitt lange liv og virke. Barna, foreldre, 
pårørende, familie, medarbeidere, støttespillere og det 
omkringliggende samfunn. Listen er uendelig lang, og 
Lilli har med dette hatt stor innflytelse på mange men-
neskers liv.

– Lilli valgte å leve sitt liv i pakt med sine idealer, og hun 
arbeidet for det hun trodde på. Et slikt valg betrakter jeg 
ikke som noe offer. Det er å leve sitt liv fullt ut.

Terje Erlandsen

Min avdøde mormor kom til meg i natt
mens jeg drømte om min kjære skatt.
Hun sto foran meg i en skjorte i hvitt
og kom for å ta bort mine mareritt.
Vi pratet om kjærlighet
praten gikk så muntert og lett
Jeg spurte om hvordan hun har det nå
med tårefylte øyne fra grønne til grå

Lilli pakker julegaver til ALLE medarbeiderne.

En drøm i drømmen

Hun smilte og lo:
Jeg har det travelt kan du tro!
Hun passet på sine sårt savnede søstre og bror
mens hun ennå er litt tilstede på denne jord
Bare ikke i den form jeg kjente
men vi vil møtes igjen, hun får bare vente

Mari Borgfjord
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24.02.1928 - 27.05.2015

Nils kom til Vidaråsen første gang i 1970. Han kom 
sammen med en gruppe studenter. Etter å ha besøkt 
Drammen Kretsfengsel gikk turen til Vidaråsen landsby.  
På Vidaråsen møtte de et alternativt samfunn med utvi-
klingshemmede og medarbeidere fra mange land. Det 
ble «kjærlighet ved første blikk», - i alle fall fascinasjon 
og interesse for samfunnsforskeren Nils som kjente godt 
til Tvindkollektivet i Danmark og Christiania i Køben-
havn.  

Vi opplevde ikke at Nils «forsket» på oss. Han tok an-
svar for Vidaråsen.  Allerede i 1971 ble han medlem av 
Landsbystiftelsens representantskap. Han var medlem 
av representantskapet i hele 28 år. I mange av de årene 
var han styreformann. Margit Engel som var en av pio-
nerene i oppstarten av Vidaråsen, en sterk og fargerik  
personlighet, var nestleder. Peter Roth (grunnlegge-
ren av Botton Village i England) sa at han opplevde at 
Camphill i Norge hang på ei klessnor i spenningen mel-
lom Margits antroposofiske tanke- og menneskesyn og 
Nils Christies ikke-antroposofiske livssyn. I denne spen-
ningen kunne Camphill i Norge utvikle seg.

Men det var landsbyboerne, de usedvanlige som sto Nils’ 
hjerte nærmest. I boka «Bortenfor anstalt og ensomhet» 
skriver han i forordet etter å ha takket alle verdige: «Men 
både først og sist: Det er de usedvanlige menneskene i 
landsbyene som har vært hovedlærere for forfatteren av 
denne bok».

Siste høst holdt Nils et foredrag på Vidaråsen for Lands-
bystiftelsens representantskap. Jeg opplevde at han ga oss 
sitt «testamente» i dette foredraget. I innledningen sier 
han: «Jeg lærte å bruke små ord. Ikke å gå inn i de inn-
viklede ordene. Være enkel i fremstillingen. Det var det 
viktigste Tom lærte meg. Det var fint å få det med seg. 
Jeg prøvde å få det med i en liten bok, som er det seneste 
jeg har skrevet. Den heter «Små ord om store spørsmål». 
Grunnlaget til den er erfaringer som jeg har fått gjøre 
meg her i landsbysamfunnene.»

Nils Christie 
- en menneskevenn

Nils feiret sin 70-årsdag på Vidaråsen med seminar for 
hele landsbyen og professor-gjester fra inn og utland, 
bl.a. Ivan Illich. Om kvelden var det festaften i lands-
byen. Så hva kunne vi gjøre for denne mannen som har 
mottatt ærestitler fra flere universitet? Jo, han ble ut-
nevnt til «æreslandsbyboer». Det var det beste vi kunne 
gi han. Vi opplevde at på mange måter var han beslektet 
med de usedvanlige. De tenker langsomt og konkret. 
De har en annen form for intelligens. Nils hadde denne 
kvaliteten. Han tenkte med hjertet. 

En medarbeider på Vidaråsen sa da hun hørte at Nils var 
død: «Nils har holdt en hånd over oss. Så lenge Nils var 
der følte vi oss trygge». 

Nå har han forlatt oss, men han har satt igjen ryggsek-
ken, - nisteskreppa. Den har han delt raust av mens han 
levde. Og vi kan tære lenge på alt han har lagt igjen. Her 
er mye inspirasjon til å skape samfunn som bygger på 
mangfold, - et passende «tett samfunn».

Vidaråsen kom med en krans i dag. Den er laget av 
blomster og urter som vokser på Vidaråsen. På sløyfen 
er det skrevet: «Kjære Nils. Takk for at du var så glad i 
oss».

Takk, kjære Nils. 

Tale ved minnestunden i Oslo Arbeidersamfunn, holdt av Rig-
mor Skålholt, leder for Landsbystiftelsens representantskap.
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Margit Engel døde like før soloppgang 9. april i Johan-
neshaus, Öschelbronn i Tyskland. Et langt og innholds-
rikt liv er avsluttet. 

De første tre år av sitt liv bodde Margit, født 19. januar 
1921, i Tana i Finnmark hvor hennes tyske far arbeidet 
som distriktslege og etnolog. Hennes mor var datter av 
Carl Anton Larsen, kjent hvalfanger og sydhavsforsker. 
Da Margit var 5 år gammel, flyttet familien til Boden-
sjøen. Foreldrene var forskere og reiste på flere eventyr-
lige oppdagelsesferder både i Sørishavet og Afrika. 12 
år gammel fikk Margit være med til Tanzania, hvor for-
eldrene gikk på spor etter urfolket. Dette fargerike bak-
teppet var toneangivende for Margits liv. 

Margit tok legeutdannelse i Tyskland under 2. verdens-
krig. I 1950 flyttet hun med sin 5 år gamle datter Birgit 
til Camphill i Scotland. Et sterkt skjebnemøte med dr. 
Karl König, grunnleggeren av Camphillbevegelsen, ble 
avgjørende for resten av hennes livsløp. Hennes mann, 
Hans Heinrich Engel, som også var lege, flyttet etter og 
ble en av de ledende personligheter for Camphillbeve-
gelsen i Irland.

Margit Engel hadde lenge levd med et «kall», en indre 
stemme som ba henne reise til Norge for «gi kristen-

Margit Engel til minne

dommen en fornyelse gjennom antroposofien». I 1966 
kunne dette kallet bli virkeliggjort i etableringen av 
Vidaråsen Landsby i Andebu i Vestfold. Her var hun en 
av pionerene og den drivende kraften i utviklingen av 
nye fellesskap der voksne utviklingshemmede fant livs-
oppgaver sammen med ungdom som søkte alternative 
løsninger.

Margit Engel var som lege en dyktig diagnostiker. Også 
i det tette sosiale liv kunne hun raskt sette diagnoser og 
like raskt «rydde opp». Med sitt sterke temperament– 
alltid radikal underveis – og vilje til å finne nye løsnin-
ger, var hun utfordrende å samarbeide med. Hun hadde 
en egen evne til å samle mennesker rundt seg som ble 
begeistret for å bygge fellesskap sammen med mennes-
ker med utviklingshemming. Slik kunne det bli etablert 
landsbyer i Trøndelag og på Vestlandet. De siste 20 årene 
av hennes liv ble hennes engasjement tent for etablering 
av landsbyer i Baltiske land og i Russland. 

Hun har satt dype spor gjennom sine 94 år på jorden. 

For Landsbystiftelsen i Norge, Rigmor Skålholt.
Alle foto: Nils Langeland.

Nekrologen stod i Aftenposten, 20. april 2015.

19.01.1921 - 9.04.2015
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Tekst: Sissel Jenseth

I mai 2016 er det 50 år siden kvartetten Margit Engel, 
Trygve Thornes, Ivan og Phyllis Jacobsen feiret pinse 
sammen på Bakke gård. I boken Skjebnemøter av Øy-
stein Parmann, forteller Phyllis: «Vi nedla to slags 
grunnsteiner: den første var en bibelaften på selve pin-
seaften, en enkel høytidelig og alvorlig begynnelse på 
landsbyens åndelige liv, den andre var da Trygve satte 
seg på traktoren dagen etter og pløyde de første furene 
i jorden. Vårt daglige liv med hendene i jorden og vår 
bevissthet om himmelen og alt som strømmer ned til oss 
derfra, var grunnlaget.»
 
Feiring både på Vidaråsen og i Oslo
Denne viktige hendelsen i 1966 vil behørig bli feiret i 
2016, både på Vidaråsen i pinsen og som en større 
begivenhet i Oslo i forbindelse med Mikkelsmess. Da 
inviteres medarbeidere og beboere fra landsbyene og de 
sosialpedagogiske hjemmene og skolene samt alle andre 
som føler seg forbundet med eller ønsker å bli kjent med 
landsbyene, til en storslått festival på Scandic Holmen-
kollen Park hotell – fem dager til ende. I tillegg vil det i 
løpet av jubileumsåret foregå flere jubileums-aktiviteter 
både i landsbyene og som fagdager på Litteraturhuset i 
Oslo.

Jubileumskomité 
En jubileumskomité er etablert og består av Rigmor 
Skålholt, Dag Balavoine, Cato Schiøtz, Simone Wantz, 

50 år Camphill i Norge 2016
Frank Schmiemann, Kirsti Hills-Johnes, Will Browne, 
Birgit Hammer, Sabine Eitel, Ruben Khachatryan og 
Rolf Kåre Håland. Tinken Laurantzon er hentet inn som 
koordinator og pådriver for dette arbeidet. Hun var i 
2008 ansvarlig for festforestillingen på Sentrum Scene 
i forbindelse med 100 års-markeringen for antroposofi 
i Norge, og var prosjektleder for sommerkonferansen 
Norden i Goetheanum. Det må også fortelles at Tin-
ken er datteren til Bernhard Laurantzon (11.2.1939-
26.2.1965), som Bernhards hus på Vidaråsen er oppkalt 
etter, og barnebarn av Thorbjørn Laurantzon – «onkel 
Tobb» – som var husfar på Vidaråsen i flere år. Tinken 
har mange lyse barndomsminner fra livet i landsbyen på 
60-70-tallet.

Vidaråsen 14. og 15. mai
Pinsen 2016 planlegges en intern 50-års feiring på 
Vidaråsen med blant annet et skuespill som involverer 
de fleste i landsbyen. Det blir også en formell åpning av 
den nye urte- og sansehagen (se annen artikkel). Planen 
er å invitere personer fra hver landsby til feiringen. 

Festival på Holmenkollen fra 28.9.-2.10.
Under temaet; «Et verdig liv for alle», arrangeres festival 
og feiring på Scandic Holmenkollen Park hotell i Oslo. 
Der kan vi skape en liten «mini-landsby» for noen dager. 
En foreløpig skisse for arrangementet forteller at det blir 
velkomst med sang og folkedans onsdag 28. september 
som er den første kvelden. Torsdag feires Mikkelsmess 
med mot-prøver, kunstnerisk aktivitet og skuespill. 
Fredag er det fagdag hvor politikere, fagpersoner og 
andre inviteres til foredrag, arbeidsgrupper, samvær og 
nytenkning. På kvelden blir det hyggelig samvær. Lørdag 
planlegges en stor markedsdag nede i Oslo sentrum på 
Youngstorget med salgsboder og underholdning. Dette 
skjer i samarbeid med Biologisk-dynamisk Forening. 
Det vil også være 
muligheter for ut-
flukter i til Bygdøy, 
Vigelandsparken 
og andre steder. På 
kvelden pynter alle 
seg til en flott jubi-
leumsmiddag med 
god mat, taler og 
underholdning. Hver 
morgen på hotellet 

Som et eventyrslott ligger Scandic Holmenkollen Park 
350 meter over sentrum med strålende utsikt over 
hovedstaden og Oslofjorden. Hotellet har 336 rom og 
ligger like ved Holmenkollbakken, Skimuseet og Hol-
menkollen kapell. Foto: Hotellet.

Tinken Laurantzon 
vil være koordinator 
for arbeidet med 50-
års jubileet. Foto: SJ
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legges det opp til et foredrag, slik også søndagen som er 
avreisedag. 

Temakvelder på Litteraturhuset i Oslo
I løpet av jubileumsåret planlegges det også noen tema-
kvelder på Litteraturhuset. Ønsket er å sette fokus på 
viktige områder innenfor sosialpedagogikken og lands-
byenes verdigrunnlag – som tregrening, menneskeverd 

med mer. Dette vil skje i samarbeid med flere, blant an-
net Antroposofisk Selskap i Norge. 

Eget jubileumsnummer
Redaksjonen for LandsByLiv vil i samarbeide med jubi-
leumskomiteen bidra til å utgi en egen jubileumsutgave 
av LandsByLiv . Det vil komme ut i april og trykkes opp 
i et større opplag for å kunne deles ut.

Urte- og sansehageprosjektet 
på Vidaråsen

under Falkberget hus, har det oppstått en original 
kubbe/steinmur som danner grensen mellom naturen og 
kulturen. Både muren samt to av de fire høyde bedene, 

Tekst: Walter Lobbsiger. Foto: Will Browne

Det begynte som en drøm for omtrent tolv år siden: Et 
nytt sentrum, et møtested for både landsbyfolk og men-
nesker utenfra, som ga spesielle naturopplevelser, ja, hele 
kosmos` samklang skulle oppleves, et sted for å undre 
seg, et kapell under åpen himmel … 

Talløse samtaler, inspirasjonsmøter, økonomispørsmål, 
nye både dag- og nattdrømmer og masse ideell innsats 
gjorde det til slutt mulig! Og i dag har vi kommet så 
langt med prosjektet at det er faktisk godt synlig!

Urte- og sansehageprosjektet 
består av tre områder:
• Selve verkstedbygningen til urte- og toveverkstedet 

med et drivhus.
• Hagen til urtedyrking. 
• Sansehagen som omfavner hele prosjektet.
Et fint nytt økologisk verkstedbygg er, etter ca. ett år byg-
getid, nesten ferdig og klart til innflytting. Bygningen er 
tegnet av arkitekt og tidligere medarbeider Jacob Slette-
vold. Husets sjel begynte å vise seg allerede under byg-
gefasen, noe som byggmesteren og håndverkerne også 
opplevde. Huset sitter helt «på plass» i terrenget og har 
virkelig blitt en perle i landsbyen. Grunnsteinen ble lagt 
6. januar i år, og bygget skal åpnes formelt i forbindelse 
med pinsefeiringen og Vidaråsens 50-årsjubileum i mai 
2016.

Jorden omkring huset ble snudd opp ned under bygge-
fasen og har nå i år fått en beskyttende og helbredende 
«dyne» av grønngjødselvekst. Det virker som om tusen-
vis av sommerfugler og andre insekter opplever denne 
blomsterengen som «paradis». På østsiden av arealet, 
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som muliggjør at eldre og mennesker i rullestol kan 
komme i direkte kontakt med jorden (sanseopplevelser), 
har blitt bygget av en internasjonal dugnadsgjeng. Dyk-
tige folk fra landsbyen bygger fortsatt på et amfi i natur-
stein. Målet er at vi i år engang kan holde et landsbymøte 
under åpen himmel. 

Og sansehagen? Det er kanskje den mest åpne og spen-
nende delen av prosjektet. En munter og godt blandet 

gruppe landsbyfolk er på vei til å jordfeste flest mulig 
ideer og forene dem i et helhetlig konsept. Det skal bli 
SANSENES HAGE! Men det er ikke prosjektgruppens 
«barn». Målet er at hver og en i landsbyen skal få «eier-
skap» til denne skattkisten, og som vi er i ferd å åpne. 
Siden sommerferien har morgensangen, som er starten 
på hver arbeidsdag, funnet sted her, og vi er et skritt 
videre på veien mot målet.

LandsByLiv anbefaler Barne-, Ungdoms- og Familiedi-
rektoratets (BUF-dir) nye nettside. På www.bufdir.no 
kan du finne informasjon om levekårssituasjonen for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Norge. Blant 
annet en artikkel om levekårsstatus for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Så kan du velge ulike områder 
som påvirker levekårene, som f.eks. utdanning, arbeid 

Levekårsstatus på nett

og aktivitet m.m. På nettsiden finnes også oversikt over 
tilskuddsordninger, konferanser og seminarer som kom-
mer.

Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratets ber om til-
bakemeldinger med spørsmål, rettelser, innspill slik at 
nettsiden kan oppdateres med aktuell informasjon.
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Bjørn Morten Øyangen intervjuet av 
Elisabeth Husebø. Foto: Eric de Haan.

– Bjørn Morten, du har vært beboer på Jøssåsen i mange 
år, og ble valgt inn i Camphill Landsbystiftelses Represen-
tantskap i fjor høst. Hvem var det som foreslo at du skulle 
stille til valg?
– Det var Frank Schmiemann.

– Trodde du at du ville bli valgt inn?
– Ja, jeg trodde vel det, men ikke at det skulle gå så fort.

– Hvilken tema i Landsbystiftelsen interesserer deg spesi-
elt?
– Jeg liker å høre om Rudolf Steiner. Og så synes jeg det 
er fint å få ha et så variert liv som jeg har på Jøssåsen. 
Jeg får blant annet være med på skuespill, foredrag og 
møter.

– Nå er du på ditt første re-
presentantskapsmøte. Hvor-
dan synes du at det er?
– Det er veldig fint. Det blir 
tatt opp spennende tema, 
og jeg får høre ting som jeg 
ikke visste fra før.

– Hva har gjort sterkest inn-
trykk på deg i disse dagene?
– Temaet fagutdannelse 
for unge. Synes det er ille 
med alle ungdommer som 
går fra videregående og 
rett på trygd. Selv har jeg 
landbruksskole. Det var 
en fin tid som jeg har gode 
minner fra. Jeg har jobbet 
på gård hele mitt liv og 
trives med det. Noen gan-
ger har vi ungdommer fra 
videregående på praksis på 
Jøssåsen, og det er fint.

Nytt medlem i 
Representantskapet

– Synes du det er 
vanskelig å snakke 
i en så stor forsam-
ling?
– Nei, det går bra. 
Jeg har jo ofte vært 
med på å framføre 
skuespill for større 
forsamlinger enn 
dette.

– Gleder du deg til 
neste møte?
– Ja, og jeg vil 
gjerne være med 
i Representant-
skapet lenge.

Bjørn Morten Øyangen og Inga 
Heinrich. Under: Solborg.
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Tekst: Ylvie de Kam i samarbeid med Kristoffer 
Larsen.
 
Tema under årets Maidager var: «Den individuella in-
satsen som grund för antroposofisk läkepedagogik och 
socialterapi». 

Min partner, Kristoffer, og jeg kom til Camphill Solborg 
for ikke så lenge siden med en stor interesse for antro-
posofi og begeistret for muligheten av å oppleve det å 
leve i et fellesskap. I den tiden har vi stilt oss selv mange 
spørsmål om hva det egentlig betyr å bo sammen i et 
fellesskap og hvordan antroposofien kan inspirer oss til 
å bo og jobbe sammen her. Da vi fikk muligheten å reise 
til Järna for de nordiske studiedager (se www.nfls.nu), 
meldte vi oss på med en gang.  
 

Inntrykk og tanker fra 
Nordiske studiedager i Järna

Hvordan kan utdannelse bidra?
Temaet for seminaret var veldig aktuelt og dette kom 
blant annet til uttrykk gjennom de spørsmål vi delta-
kere fikk mulighet for å diskutere i fellesskap. Det første 
spørsmålet som ble tatt opp i de tallrike samtalegrup-
pene var følgende: «Hvordan kan utdannelse bidra til 
profesjonell og personlig utvikling?» 
 
Det finnes mange som ikke har noen formell utdannelse 
før de begynner å jobbe i en institusjon - og dette gjelder 
kanskje spesielt i Camphill-landsbyene hvor alle generelt 
er velkommen. Vi diskuterte hva det betyr å ha en ut-
dannelse, og hva antroposofien betyr i en utdannelse.
 
Selv har jeg studert antroposofisk kunstterapi i Neder-
land. Jeg opplevede denne studietiden som en utrolig 
stor mulighet for å utvikle meg selv som menneske. 
Det som ble klart for meg gjennom min utdannelse er 
at når vi jobber med folk, da bruker vi oss selv som et 
instrument. Sosialterapien går gjennom oss som men-
nesker. Da er det viktig at vi vet hvordan vi skal bruke 
vårt instrument. Det vesentligste ved en utdannelse er, 
ut fra mitt synspunkt, at jeg lærer meg selv å kjenne, at 
jeg erkjenner hva det er jeg bringer med meg i livet mitt, 
og ikke minst at jeg lærer hvordan jeg kan hjelpe andre - 
uten at jeg selv står i veien. Jeg merker hvor viktig det er 
å ha god kontakt med seg selv når vi jobber med andre 
menneske, og dette gjelder særlig når vi også bor med 
andre mennesker, som vi gjør i Camphill. Akkurat da 
kan det være veldig inspirerende å bruke antroposofien 
til å utvikle sitt indre. Fra min egen erfaring synes jeg at 
det er absolutt nødvendig å utvikle seg som menneske 
når man jobber med andre mennesker, å være bevisst 
om det og være villig til å lære. En utdannelse, spesielt 
når den er inspirert av antroposofien, kan være en stort 
hjelp til dette, men det er kanskje ikke en slik utdannelse 
alle trenger, f.eks. hvis man bringer med andre verdifulle 
livserfaringer. Det kan også være virksomhetene vi job-
ber i som motiverer oss til å fordype oss i vårt indre, og 
derved hjelper oss til å være mer i kontakt med oss selv. 
Vi kan ikke jobbe på en god måte hvis vi ikke forstår å 
bruke vårt instrument på en god måte. Dette temaet var 

Pause under maidagene i Järna. 
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Kulturhuset Ytterjärna. Foto: Sissel Jenseth

og professor for Helsepedagogikk ved Alanus-høyskolen 
i Tyskland, holdt et interessante foredrag om hvordan de 
ytre formerne på en måte er blitt stående, mens visjonen 
eller inspirasjonen ikke lenger lever. Han nevnte at ofte 
finner man det rikeste indre liv på de virksomhetene 
hvor de ytre formene er fattigst. Hvordan kan formene 
hjelpe oss, hvis vi ikke er forbundet med dem? Rüdiger 
Grimm nevnte at det har vært noen virksomheter som 
hadde besluttet å begynne helt på nytt, istedenfor å gå 
videre med noe som hadde mistet det indre livet. Det 
åndelige må leve for at formerne kan få innhold.  
 
Mennesker kjemper 
Jeg blir inspirert av å se hvordan forskjellige mennesker 
kjemper for å bære det antroposofiske i virksomhetene. 
Men samtidig lurer jeg fortsatt på hva det egentlig betyr 
å virkelig bære de antroposofiske tankene. Handler det 
bare om den måten vi ser på våre landsbyboere? Det an-
troposofiske livssyn er jo et holistisk livssyn, som skulle 
gjennomtrenge alle livets områder. Betyr det derfor ikke 
at vi i like stor grad konsekvent skulle praktisere flere 
av de antroposofiske tankene, som for eksempel bære-
kraftig landbruk, solidarisk økonomi, verdiskapende 
produksjon for samfunnet, desentral ledelses- og orga-
nisasjonsstrukturer og en frigjøring fra passiviserende 
statstilskudd? Mange av disse elementene blir veldig sjel-
den berørt. Hva er det egentlig vi i Camphill vil vise til 
omverden? Og hva er det egentlig som gjør oss relevante?

veldig meningsfullt for meg som jobber i Camphill, hvor 
min jobb er min livsstil. 

Hvordan styrke virksomhetens indre liv?
Det andre diskusjonsspørsmålet var følgende: «Hvordan 
kan vi styrke virksomhetens indre liv?» 
Dette spørsmålet rammet en problemstilling som mange 
nye medarbeidere kan identifisere seg med: Ofte er virk-
somhetens indre liv så svakt at ingen virkelig kan for-
klare hvorfor ting blir gjort på den måte de gjøres. Skrift-
lige veiledninger for medarbeidere inneholder ofte lange 
beskrivelser av den mest riktige måte å gjøre ting på, 
men hva er egentlig grunnlaget? Hvordan unngår vi at 
disse veiledende skrifter ikke bare blir til dogmer? Det er 
så mange spørsmål jeg har når jeg prøver å forstå hvor-
for vi egentlig gjør ting på en bestemt måte. Er det hele 
fortsatt meningsfullt hvis en majoritet ikke innser betyd-
ningen? Dessverre var det nesten ingen medarbeidere fra 
Camphill å stille disse spørsmålene til på Maidagene.
 
Så jeg spurte meg selv: Hva er virksomhetenes idealer og 
motivasjoner? Hva eller hvem er egentlig Camphill? Er 
det virksomhetene som må inspirere oss eller er det ale-
ne oss som medarbeidere som inspirerer? Hva betyr det 
å jobbe med alle disse former og konsepter, som de fær-
reste egentlig forstår bakgrunnen for. Rüdiger Grimm, 
som er sekretær ved Konferenz für Heilpädagogik und 
Sozialtherapie, Medizinische Sektion ved Goetheanum 
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Tekst: Rigmor 
Skålholt.
Foto er hentet fra 
www.ecce.eu

Under fjorårets års-
møte i ECCE overtok 
Beatrice Cussac ledel-
sen av organisasjonen. 
Organisasjonen Eu-
ropean Co-operation 
in Anthroposophical 
Curative Education and 
Social Therapy (ECCE) 
er beskrevet flere ganger 
tidligere i LandsByLiv.

Beatrice innledet møtet 
med det hun ser som 

ECCE’s primære oppgave; å støtte foreldreorganisasjo-
ner rundt de antroposofiske virksomhetene. Hun opple-
ver hele tiden å møte utslitte folk på institusjonene, - en 
gjennomgående tretthet og manglende interesse for det 
som lever utenfor virksomhetene. Beatrice mener at noe 
av dette kan overvinnes ved å skape nettverk mellom 
stedene og menneskene. I Frankrike hvor hun kom-
mer fra, er det få som kjenner til eller vet om den indre, 
levende antroposofiske impulsen. Dette er ikke et spørs-
mål om penger, men et spørsmål om å komme utover 
vaner og rutiner. Ved å bygge broer mellom stedene kan 
ny kraft og nye impulser oppstå.

Blagoe Delo 
Vera Simakova fra Blagoe Delo i Russland beskrev 
stedets behov for å bygge bro med samfunnet. «Vi blir 
sunnere hvis vi samarbeider med andre». Hun fortalte 
at Blagoe Delo er svakt og sterkt på en gang og samme 
gang. De siste 3 månedene har ikke medarbeiderne 
mottatt lønn. Blagoe Delo ligger i Sverdlovsk region ved 
Uralfjellene.

Inntrykk fra årsmøte i ECCE i 
Brüssel i mai

I 1996 startet Vera et teaterprosjekt med barn i Ekaterin-
burg. Dette har hatt en god utvikling. I fjor arrangerte 
Blagoe Delo en teaterkongress. Det kom 14 teatergrup-
per. 10 av lederne hadde fått sin utdannelse i Blagoe 
Delo. Vera Simakova ønsker å utveksle erfaringer om a) 
forskningsspørsmål, b) samarbeid om teater og andre 
kunstprosjekter, c) produksjon og salg gjennom inter-
nett.

Høsten 2017 arrangeres det en verdenskongress i Ekate-
rinburg. Her kan beboere, pårørende og medarbeidere 
fra hele verden delta. Det vil være en enestående mulig-
het for lokalsamfunnet å bli kjent med Blagoe Delo og 
forhåpentlig kjenne sitt ansvar overfor virksomheten. 

Blir foreldrene «konsumenter»?
Hvor er foreldre og pårørende på våre steder? ble det 
spurt. ECCE er der for å støtte organisasjoner av pårø-
rende og gjøre det mulig for pårørende å møtes. På flere 
av virksomhetene blir ikke pårørende involvert. Blir 
foreldrene «konsumenter»? var et annet spørsmål. Det er 
viktig at pårørende, deres barn og medarbeidere møtes. 
«Tar vi de pårørende ut av bevegelsen, mister stedet sin 
mening», ble også uttalt. Vi må presentere tema som 
interesserer de pårørende for å få dem involvert, f.eks.:
     Hvordan forandret ditt liv seg etter du fikk det handi-
kappede barnet?
     Hvordan hjelpe å bygge nettverk mellom barnet og 
omgivelsen?
     Hvordan gjøre verdier synlige? 

Utviklingshemmede kan bli medlemmer av ECCE. 

Neste årsmøte 2016 i Norge? 
Av formelle beslutninger som ble gjort på årsmøtet nev-
nes; Michael Dackweiler, nytt styremedlem i ECCE. og 
Thomas Kraus, ny sekretær.
Til slutt ble det spurt om neste årsmøte, våren 2016 kan 
være i Norge? Eventuelt tilbud om vertskap kan melde 
sin interesse til Rigmor Skålholt.
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Tekst: Petter Holm

Verdenskongressen i Ekaterinburg september 2017 er 
en fortsettelse av de seks europeiske konferansene som 
er arrangert tidligere (siste i Brüssel 2015, www.in-der-
begegnung-leben.eu). Kongressen skal bidra til utvikling 
av arbeidet med voksne utviklingshemmede i Russland 
og arrangementet er godkjent av regjeringen i Sverd-
lovsk region og signert av guvernøren etter konsultasjon 
med den føderale regjeringen i Moskva. 
 
Initiativtakere er det antroposofisk inspirerte dagsen-
teret BLAGOE DELO representert ved Vera Simakova, 
Thomas Kraus på vegne av ECCE og den internasjonale 
kongressbevegelsen, samt Petter Holm som representant 

«Making values visible»
Verdenskongress for 
funksjonshemmede i 
Ekaterinburg, Russland 2017

for NFLS (Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och 
Socialterapi). I ‘Blagoe Delo’ er det etablert et sekretariat 
for kongressen.

Målsetningene er mange: Synliggjøre de funksjonshem-
medes potensiale, evner og vilje til å bidra i samfunnet, 
bygge nettverk, knytte kontakter mellom Russland og 
Vesten og rette oppmerksomheten mot retten til tilpasset 
yrkesutdanning, arbeid og livslang læring. Disse målset-
ningene ønsker ‘Blagoe Delo’ å arbeide for også i forbe-
redelsesperioden 2015 – 2017. De planlegger en turné til 
7 regioner i Russland 2016/17 (3-4 dager på hvert sted), 
for å informere om FN- konvensjonen, demonstrere ar-
beid i verksteder, vise teater og aktivisere funksjonshem-
mede, deres organisasjoner og støttespillere til dialog 

Fotoet er fra BLAGOE DELO og hentet fra Vera Simakovas facebookside.
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en ren bedring av levekår og livskvalitet for utviklings-
hemmede/funksjonshemmede i Norge eller i kombina-
sjon med bistands-, utviklings- og fredsskapende samar-
beid med Russland. 

3. Høsten 2015 er det arrangert to store konferanser i 
Oslo rundt temaet funksjonshemmede og arbeid. «In-
kluderingskompetanse – et nytt fagfelt?» ble arrangert 
av Arbeids- og velferdsdirektoratet 27.-28. august. «Helt 
med! Arbeid – egenutvikling og selvrealisering» blir ar-
rangert av stiftelsen SOR, 22.-23. oktober.

Inkluderingskompetanse er den kompetanse som trengs 
hos arbeidsgivere og sosialarbeidere for å etablere, 
gjennomføre og vedlikeholde arbeidstilknytning for 
funksjonshemmede. Men fokus i det offentlige er helt ut 
begrenset til inkludering i ordinært arbeidsliv. Her har vi 
åpenbart nye perspektiver å bidra med – f.eks. erfaringer 
fra den motivasjon og stimulanse som funksjonshem-
mede (og funksjonsfriske) kan finne i å engasjere seg i 
ideelle virksomheter, som altså har målsetninger utover 
det å produsere eller drive omsorgsarbeid. På bakgrunn 
av de store vanskelighetene funksjonshemmede har møtt 
i det ordinære arbeidslivet, finnes her et stort potensiale 
for videreutvikling.

På SOR-konferansen blir perspektivet utvidet, blant an-
net skal Aurora Verksted og Teater Barda presentere seg. 
Men også her kunne vi bidratt med våre erfaringer, f.eks. 
ved å fokusere på meningsfulle oppgaver, egenutvikling 
og selvrealisering, også for medarbeiderne selv – i ideelle 
virksomheter (levefellesskap, økologisk jordbruk, natur-
vern, alternativ økonomi, kunst, håndverk m.m.), innen-
for rammen av sosialt arbeid.

Kom med innspill

Prosjekt Verdenskongress vil bli drøftet på høstmøtene 
i Nordisk Forbund på Marjatta 4.-7. november og Sosi-
alterapeutisk Forbund på Grobunn, 17. november. Hvis 
du har informasjon, forslag, tanker og ideer om hvordan 
du eller din virksomhet kan bidra, eventuelt hva Sosi-
alterapeutisk Forbund/Landsbystiftelsen kan gjøre – ta 
kontakt med undertegnede!

Petter Holm, Institutt for Sosialterapi, 
Fosswinckelsgt. 18, 5007 Bergen, 
epost: helssemi@online.no, tel: + 47 976 99 789.

med myndigheter lokalt/regionalt. Til dette prosjektet 
vil vi søke midler fra fonds og sponsorer, i Europa og 
Russland.

En hovedtanke bak turneen er å vise at mennesker med 
funksjonsnedsettelse kan ha en aktiv rolle i realisering av 
FN-konvensjonens retningslinjer. Finansiering av sekre-
tariatet er påbegynt, men vi trenger mer støtte.

Hva kan det sosialterapeutiske miljøet 
i Norge bidra med?

Hvordan kan vi i Norge bidra? Spørsmålet har vært dis-
kutert i ulike sammenheng det siste halve året. Her er 
noen forslag og ideer til ettertanke:

1) Deltakerantallet fra Norge (og Norden) bør være mye 
mer begrenset enn i de nordiske arrangementene (All-
kunstverk, Midtsommermøte). Kan vi danne en liten 
delegasjon av spesielt interesserte beboere (og medar-
beidere) som vil være aktive i forberedelsesperioden fra 
2015 til 2017?
Det kan f.eks. være teater-, musikk- og kulturinteres-
serte, sosialt engasjerte, som kan tenke seg å delta en 
eller to ganger på turneen i Russland, knytte kontakter, 
lære verden å kjenne, og kanskje lære seg noe engelsk for 
å kunne kommunisere med russiske venner.
Denne ideen har vært presentert for produsenter av do-
kumentarfilm som mener at det kan være en interessant 
prosjektidé å følge en person, eller en liten gruppe funk-
sjonshemmede over lengre tid i en slik prosess.

2. Retten til arbeid og yrkesopplæring er et tema som det 
har vært arbeidet lenge med i de norske virksomhetene. 
På dette området kan vi bidra med interessante erfarin-
ger og metoder. Kanskje er tiden nå moden for å løfte 
dette opp på et nytt nivå? Hva med å søke et samarbeid 
mellom Sosialterapeutisk Forbund, Landsbystiftelsen, 
NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) SOR og 
andre som brenner for disse sakene? Rudolf Steinerhøy-
skolen og NAKU (Nasjonalt Kompetansemiljø for utvi-
klingshemning) er også interessante samarbeidspartnere. 
Hvis temaet blir fremmet i sammenheng med Verdens-
kongressen 2017, er vi sikret interesse fra media.

Gjennom NFU kunne vi søke midler fra Extrastiftelsen, 
(BUF) Barne-, Ungdoms- og Familiedepartementet, Fritt 
Ord og andre stiftelser. Prosjektet kunne fremmes som 
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«Grasrotnummer» av LandsByLiv

I 2014 kom LandsByLiv ut med to regulære nummer, og et ekstranummer som formidla innhaldet i 
Sosialpedagogisk Forbund sine Fagdagar. Dette vil vi halde fram med å gjere anna kvart år, når der 
er fagdagar.

Og i åra inni mellom, som i år, vil vi også begynne å gje ut eit ekstranummer, men dette skal vera 
av ein heilt annan karakter, eit grasrotnummer der vi vil at flest mogeleg av lesarane våre skal senda 
inn småstubbar – gjerne sjølvbiografiske - , dikt, teikningar, fotografi og så bortetter.
Vi vil at dette skal bli eit ekstra fargerikt nummer, som kan spegla mangfaldet av menneskje som 
bur og/ eller arbeidar i dei ulike verksemdene innan Sosialpedagogisk Forbund.

Vi vil gje ut grasrotnummeret i desember (så no veit de kva de kan gje i julegåve til alle de kjenner), 
og frist for å senda inn stoff er 15. november.

Beste helsing frå redaksjonen

Fra Ljabruskolens kunstkalender 2015
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møteplassen - livet på stedene

Tekst: Nina Brun 

Stål utvinnes av råjern ved å oksidere bort det meste av 
karbon ved blåsing. Da blir det sprø jernet bløtt og kalles 
bløtt stål. Smibart stål med under 0,9 % karbon lar seg 
ikke herde. Opp til 1,7 % er det høyeste for alminnelig 
smistål eller verktøystål. Etter å ha fjernet så mye karbon 
som mulig, må man tilsette en viss mengde igjen til man 
får ønsket styrke. Karbon er altså stålets viktigste lege-
ringskomponent. 

Stål og Sankt Mikael

Man kan ikke smi flytende stål, så det må 
stå og bli fast og hardt nok til å kunne smi 
bestikkdeler, verktøy og annet. Etterpå brå-
kjøler man det i olje eller vann, så varmer 
man det opp for å fjerne eventuelle spen-
ninger og sprøhet. Det heter anløping og 
man får den ønskede, jevne, tette, massive 
stållegeringen og styrken tvers i gjennom. 
Verktøystål er så å si ikke sprøtt i det hele 
tatt, men heller ikke for mykt slik bestikk-
stål er. Støpestål egner seg til hammer-
hoder og slegger, for de er ikke så myke at 
de blir bulkete og hule i hodet. 

Ja, alt stål har jern som hovedbestanddel, 
akkurat slik som Mikaelsverdet. Vi har 
meteorjern, Ferrum Siderium, som er en 
av mine Weledamedisiner som jeg tar hver 
tirsdag, som er jernets og stålets dag. Det 
som renser kosmos frem til Mikaeli. 
Sverdet som Sankt Mikael dreper dragen 
med er jo av jern, Ferrum Metallicum. 

Altså stål er forvandlet jern. Det er ingen 
skarp grense mellom høylegert stål, 18/10 

eller 18/8, som betyr krom-nikkel bestikkstål, de vanlig-
ste i bruk i dag, og på lavlegert stål eller krom - vanadi-
umstål, som gjerne er verktøystål. 

Alt stål til sitt bruk og formål. Stål er et symbol på ut-
holdenhet, mot og styrke. Man kan godt si at Sankt 
Mikaels sverd er smidd av stål, som er jern i forvandlet 
form, både rent praktisk i vår fysisk sansbare verden, og 
i den spirituelle åndelig verden. Og nettopp før og under 
Mikaelstiden så er noe av det viktigste, mest sentrale her 
i livet å stålsette våre hjerter med mot. Med sterkt Mika-
elsmot.

De tre erkeenglene Mikael, Raphael og Gabriel med 
Tobias. Francesco Botticini, cirka 1470. Fra Wikipedia.
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Om hvordan autister kan oppleve omgivelsene, 
samt de ”sunnes” tilbakemelding, sittende litt 
fast i sin dårlig selvtillit. 

Melodi: ”Alle Fugler” 

Kjære mennesker, 
Kjære Jord! 
Unnskyld at jeg lever! 

Alle autister
Sikkert helt til jeg blir stor 
jeg med autismen strever! 
Trygler sårt om å orke mer, 
mine feil er det dere ser. 
Men en gang jeg håper og tror: 
- Jeg vil bringe gleder…! 

Nina Brun 

Tekst: Nina Brun. Foto: Wenche Monsen

Jeg gleder meg til å bytte til vinterverkstedet! Det er mer 
trygt, stabilt og lunt. For oss som kjemper med mye in-
dre ubekvemhet, på grunn av autismen, er det godt å ha 
det mer bekvemt fysisk. Ikke være for mye ute i vær og 
vind. 

Alt er mer stabilt og på plass, og fyker ikke så mye ut 
som i sommerhalvåret! Dessuten stiller vi klokken tilba-
ke til normaltid. For oss sinker som er mer eller mindre 
sykmeldt, og ikke er uthvilt og på plass før i elleve, halv 
tolv-tiden om formiddagen, det høres og virker så uri-
melig sent og makelig. Men da er klokken egentlig bare 
ti, halv elleve! Så det letter på samvittigheten, og føles 
mer riktig, takknemlig og trygt. 

Så jeg har litt å se frem til, glede meg til. 

Da kommer flere og flere inn i en sunnere og bedre 
rytme. Da er det også lettere å sette tæring etter næring. 
Mindre stress og kaos. Og jeg får bli på vårt kjære ur-
teverksted med vår kjære Annlaug! Og det er lettere og 
lettere å være i takt med både tiden og livet! Amen. 

Men takk for en lang og fin badesommer, og når vi kun-

Årstider på urteverkstedet

ne sitte i urtehagen i skyggen og plukke og rense urter og 
meditere over livet både før og etter en god, lang som-
merferie. 

Men når det blir september, da gleder jeg meg uansett 
til å bytte over til vinterverkstedet igjen, og til den mer 
jevne, stabile arbeidstryggheten! Amen
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møteplassen - livet på stedene

Tekst og foto: Dag Balavoine

En naturkunst-utstilling med en ”bjellesti” utløste idéen om å lage noe tilsvarende langs 
en av våre stier i Vallersund. Det var Mari Borgfjord som tok initiativet, og jeg var med 
og fant ulike instrument som ga ”klanger” vi kunne sette opp langs det som nå kalles 
”klangstien”. Vi fikk også respons fra naboer og folk i landsbyen som kom med vindbjeller 
og annet som ble benyttet. Mange gleder seg over stien, ikke bare våre innbyggere, men 
også barnehager og folk fra bygda besøker stien.

”Klang-stien” 
på Vallersund

Tekst og foto: Dag Balavoine

Livet mitt raser av gårde. Det eksisterer som en overgang 
mellom det jeg forlater og dit jeg går hen. Fra den ene 
opplevelsen til den andre. Fra det ene menneskemøte til 
det andre. Det ene viktigere enn det andre. 
Når kan jeg være tilstede sammen med de andre i lands-
byen i ro? Det er så ofte jeg ikke kan være tilstede, når 
jeg er invitert til noe, og nesten alltid er det noen som 
ikke kan komme. Det er så ofte noe å gjøre som er vikti-
gere. Det er nesten alltid noen som skal noe annet….

Må det alltid være slik? Kan vi gjøre noe for å motvirke 
det? 

Ja, det kan vi! Men vi må bestemme oss for det, – ville 
det! Vi må se verdien av å være tilstede sammen og 
prioritere det, som det så fint heter. Vi tenker så lett; Det 
betyr vel ikke så mye at jeg ikke er tilstede? Jeg er vel 
ikke så viktig? 
På Vallersund Gård har vi tatt et skritt i riktig retning, 
opplever vi. Vi har nemlig innført ”A-dager”. ”A” står 

for ALLE. De dagene er alle til stede i landsbyen. Ingen 
tannlegeavtaler, kurs, møter, reiser og andre viktigheter. 
Selvfølgelig må den planlegges i god tid i forveien slik at 
alle har tomme dager i sin kalender. 

Den 21. august hadde vi en slik A-dag. Da spiste hele 
landsbyen frokost sammen i butikken vår. Vi hadde god 
tid. Koste oss med god mat og pratet med hverandre. 
Det var pent og varmt vær denne dagen, så vi kunne sitte 
utenfor og nyte det også. 
Da alle var ferdige og frokosten var ryddet bort, hadde 
vi et fint og kreativt landsbymøte der vi så på dags- og 
ukerytmen i landsbyen. Vi hadde tid til å gå litt i dybden 
på spørsmålet. Det var bra, for landsbyrytmen involverer 
jo alle som bor i landsbyen. 
Deretter gjorde vi et lite kunstverk sammen. Alle dro på 
en liten tur og samlet sammen forskjellige farger som vi 
fant i naturen, og så, etter cirka en time, samlet vi oss på 
den nye samlingsplassen vår. Der laget vi en fargesirkel 
av planter og ting som vi hadde funnet i naturen; orien-
tert etter vindretningene, stjernekretsen og årstidene. 
Alle, store og små, var med på å lage kunstverket. Det 

A-dag på Vallersund Gård
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Dagen etter var ”landsbykunstverket” vissent, vinden 
hadde ødelagt det over natten. Vi tok det bort. Minnene 
om ”kunstens øyeblikk” stråler likevel i våre hjerter. 

I november skal vi ha en ny ”A-dag” - ALLE til stede!

ble en strålende opplevelse, der og da. 
Etterpå spiste vi en god middag sammen. 

Det ble en spesiell og fin feiring av livet med hverandre, 
våre verdier og landsbyen vår. 
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møteplassen - livet på stedene

Tekst: Per Engebretsen
Foto: Ingjo Hjertholm, www.ingjofoto.no

Hvor ofte tror du jeg måtte svare for meg gjennom det 
siste skoleåret på Ljabruskolen? Fra hvert hjørne, hver 
krok eller i trapper og ganger pekte elever på meg stadig 
vekk og påstod at jeg løy! Jeg rev meg i det lille håret jeg 
har og forsøkte energisk å forklare at jeg nok bare ble 
misforstått! Ingenting hjalp. Med latter og lun humor 
ble jeg satt på plass gang på gang. Til slutt måtte jeg inn-
rømme sannheten og gi etter for presset, ja vel, da… jeg 
lyver! Enda mer latter. Haha!

Skolen hadde trettiårs fødselsdag, og vi brukte året til å 
lage en Peer Gynt-forestilling gjennom hele jubileums-
året med alle på skolen, både elever og medarbeidere. 
Noen ganske få bidro fullt og helt bak scenen. Vi fikk 
tildelt roller som kunne passe til både alder og evner. 
«Skal du være troll? Å så flott du kommer til å bli som 

– Per, du lyver…!

Solveig!» osv. Til tross for at det var uendelig med strev 
og mas for å komme til mål, ble vi alle underveis glad i 
forestillingen. Og også til tross for all teksten som skulle 
pugges. Vi strevde gjennom et helt skoleår for å få det til! 
Og det var magisk å oppleve hvordan elevene holdt ut 
øvelse etter øvelse. Vi jobbet hånd i hånd. 

Vi avsluttet med to store forestillinger i Kolben Kultur-
hus i Kolbotn. Etter ni måneder fødtes forestillingen 
med utrolige sterke enkeltprestasjoner. Forestillingen ble 
spilt med forholdsvis lite utstyr. Det føltes ikke sånn for 
meg som hadde ansvar for rekvisittene, som ble laget i 
håndverkstimene og skaffet til veie i høy grad av elevene 
selv, og sikkert ikke for de kostymeansvarlige. De fan-
tasifulle kostymene ble laget bl.a. i håndarbeidstimene, 
og med god ledelse av håndarbeidslærerne. Sikkert ikke 
for noen og enhver av de involverte i det hele tatt og helt 
sikkert ikke for Fanny Parow Knill som hadde regien. 
Men på den store scenen virket det sånn. En enkel og 
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betydningsfull lyssetting gjorde også sitt. I lang tid øvet 
vi jo også hjemme på skolen på hvor, hvem og når vi 
skulle ut og inn av scenen, men først dagen før forestil-
lingen fikk vi prøvd dette ut på den scenen hvor vi skulle 
spille. Lyset ble også «satt» kvelden før, og ble prøvd ut 
da vi voksne som den aller siste øvelse spilte for elevene. 
De fikk se forestillingen fra salen uten seg selv i rollene. 
Godt for oss på scenen og godt for elevene.

Så fikk vi også alle oppleve det som så ofte skjer i teater-
verden; premieren dagen etter ble en forestilling fra kaos 
til magi. Med full sal og engasjert publikum ble vi alle 
vitne til at en ny verden åpnet seg for oss i øyeblikkene 
mellom tilskuerne og oss. Gode fotografier ble tatt og de 
burde du se på våre hjemmesider!

Da vi valgte denne tradisjonelle forestillingen som 
ramme for et jubileum, fant vi mange gode grunner til 
det. Heldigvis har vi medarbeidere med gode ideer og 
som har mot til å foreslå slike ting. Men etter hvert fikk 
jeg en følelse av at arbeidet med forestillingen ble fylt 
med en langt større betydning enn som så, en gryende 
forståelse av hvor viktig og meningsfullt dette ble for oss 
alle på skolen: Bak gleden ved å gjøre skolehverdagene 
levende, skaptes etter hvert et voksende fundament av 

solid livsorientering og som etter min mening kom så 
fint til uttrykk gjennom det strevsomme arbeidet og 
med stykkets sentrale livsmotiv om menneskeforståelse, 
verdensforståelse og mot til å leve livet. 

Det ble sommerferie og atter har et nytt skoleår begynt. I 
dag er det så stille. Ingen lyver lenger. Vi tenker på andre 
ting her på skolen nå. Noe er forbi. Noe stort, noe som ikke 
er glemt, men bare gjemt. En ungdomsklasse dro i august 
til Ibsen-museet og kunne stolt vise hva de kunne fra fore-
stillingen. Man ble imponert i museet. Nok en gang ble jeg 
inderlig berørt av at en teaterforestilling med oss alle invol-
vert gir meg en følelse av at teater kan være viktig. Hvorfor?

Under forestillingen oppstod det noe nytt mellom oss 
som stod på scenen. Det kjentes som en slags varhet for 
hverandre. Det var som om vi begynte å se, lytte og for-
nemme hverandre på en ny måte. Det var som om ord, 
toner og bevegelser begynte å klinge likt med noe i hver 
og en av oss. Gjennom felles anstrengelser og opplevel-
ser våknet en ny interesse for de andre slik at vi begynte 
å se hverandre utover de begrensninger vi alle har. Noe 
ekte og menneskelig kunne glimtvis skinne gjennom 
denne interessen. Det oppstod følelser av tillit og felles-
skap. Kan det være noe som er viktigere enn dette?
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Olaug Hagerup intervjuet av Per Engebretsen.

Ljabruskolen har rukket å bli tretti år. Vi har feiret jubi-
leet gjennom et helt år. I august 2014 reiste hele skolen 
til Dovrefjell. Det var begynnelsen på jubileumsåret. 
Gjennom hele skoleåret arbeidet vi med Peer Gynt-fore-
stillingen som til slutt ble spilt i kulturhuset i Kolbotn 
i juni 2015. Jeg sitter nå i august på kjøkkenet til Olaug 
Hagerup. Hun var med å starte skolen for over tretti år 
siden, og hun bor nå på Solborg som pensjonist. Husker 
hun noe fra det første skoleåret til «Helsepedagogisk 
Steinerskole», som de kalte skolen den gang?

– Vel, jeg er født i Namdalen for mange år siden og kom 
til Vidaråsen for å bli mere kjent med antroposofien. 
Bordet fanget og det ble etter hvert bruk for meg på Sol-
borg. Der arbeidet jeg blant annet med Judith Ingram. 
Jeg flyttet til Oslo og ble knyttet til Solrosen, Steinerbar-
nehagen som holdt til i Kristensamfunnets hus, hvor 
datteren min Sara hadde begynt. Her gikk også 
Christina Skrikerud, og foreldrene hennes ønsket seg en 
Steinerskole som var tilpasset henne. Samtidig traff jeg 
John Peter Tallo som kom fra Tønsberg. Han ville som 
meg starte med et avlastningstilbud for de som trengte 
det. Han hadde vokst opp i Camphill og hadde ideer. 
Sølvi Sørum gikk med tanker og ideer om en spesialsko-
le. Hun var helseeurytmist og hadde erfaring fra spesi-
alundervisning for elever med spesielle behov. Oddrunn 

Oppstart og første skoleår 
til Helsepedagogisk Steinerskole 
– i dag Ljabruskolen

Ottesen hadde vært på foredrag med Øistein Parman 
om helsepedagogikk, og hun ønsket seg en skole for sin 
datter Ida Sofia. Foreldrene til David Blair Johansen øn-
sket det samme, og Magnhild Gåsemyr må også nevnes, 
likeså Asbjørg Bjerknes, som var mor til Anne Hilde. 
Hun hadde i sin tid tatt initiativ til Steinerskolen i Asker 
og mente at en ny skole kunne startes på Grav. 
Asbjørg nevnte våre navn for skolens ledelse, og spurte 
om ikke skolen kunne knytte seg til en vanlig Steiner-
skole? Kirsten Thomassen ble etter hvert også med på 
planene i noen måneder. 

- Du nevner mange navn. Det virker som om det var et 
stort behov for en slik skole, at tiden var inne, samtidig 
som det også var tiden for å legge ned spesialskolene, insti-
tusjonene osv.

– Nå har jeg jo måttet spørre mange av vennene mine 
fra denne tiden for å være mest mulig nøyaktig. For det 
var flere ting som spilte en stor rolle for at dette kunne 
komme i gang. For det første hadde John Peter Tallo, 
Gerd Eva Thoresen og jeg dannet en studiesirkel før 
noen av planene for skolen kom for dagen. Her hadde vi 
lest om Kaspar Hauser i en julefortelling og ble inspirert. 
Jeg er overbevist om at hans «ånd» drev ideen fremover 
til tross for skolereformer og andre former for motstand 
til den spede begynnelsen. Dernest var det ikke minst 
på grunn av ett begeistret menneske i departementet. 
Uten henne ville vi ikke fått skolen godkjent. Det tror 
jeg. Helga Merckoll sørget nok for at opptil flere Steiner-
skoler så dagens lys. 

Vi satte i gang høsten 1984 med Christina, David, Anne 
Hilde og Ida Sofia. Senere i året kom også Iselin Sønder-
vik som hadde vært to år med sine foreldre i Camphill i 

Første dag på den Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole 
i Oslo, fredag 24. august 1984, i kjelleren i Kristens-
amfunnet, Inkognito terrasse 9. Fra venstre: Olaug 
Hagerup, Christina, Anne Hilde, John Peter Tallo (bak), 
David, Solveig Sørum, Ida og Kirsten Thomassen. 
Foto: Eva Skikerud.
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Oppstart og første skoleår 
til Helsepedagogisk Steinerskole 
– i dag Ljabruskolen

Skottland. Vi benyttet et enkelt lokale i kjelleren i Kris-
tensamfunnet som huset oss gratis den første tiden. Vi 
hadde jo ikke søkt om godkjenning heller, forresten. Det 
kom etter hvert. Heller ikke hadde vi noen penger, sam-
tidig ville vi ha «alt»; mye helseeurytmi, og vi fikk hjelp 
av Carol Holmsen. Torgeir Smit ble språkformeren vår. 
Vi brukte også fagplanen for Steinerskolen som utgangs-
punkt sammen med en undervisningsplan fra Sylvia-Ko-
ti. Årstidsfeiringer var helt sentralt, vi spilte mange skue-
spill, og skoleåret ble avsluttet med et eventyrspill. Til 
denne avslutningen kom det to erfarne helsepedagoger 
fra Bergen, de praktiserte kirofonetikk som de første i 
Norge. De var mektig imponert over hva vi hadde fått til, 
og en slik anerkjennelse gjorde jo godt og ga mersmak!

 – Det var mye idealisme i bilde, skjønner jeg?

– På et tidspunkt under planleggingen før oppstart så 
det helt håpløst ut. Vi bestemte på et møte å legge fra oss 
planene. Da banket det på døren, og inn kom Wenche 
Vaagland som sendt fra himmelen! Hun mente vi kunne 
søke om støtte fra Rotary. Det ble det lille knipset vi 
trengte. Noen penger fikk vi jo ikke fra Rotary, men de 
sendte oss en gammel skrivemaskin… Wenche begynte 
etter hvert som maleterapeut, og hun er fremdeles aktiv 
på skolen. 

Vi arbeidet gratis den første tiden. John Peter jobbet 
f.eks. som nattevakt for å overleve, men familien Ellefsen 
som var et foreldrepar i barnehagen Solrosen ble også 
begeistret og sendte oss 40 000 kroner! Senere fikk vi 
låne penger fra Cultura lånesamvirke, 4 000 kroner hver 
måned i 10 måneder. Foreldrene til elevene bestemte seg 
også for å betale skolepenger. Heldigvis kom Camilla 
Smit, hun hadde et magisk grep om økonomien. Så be-
gynte det langsomt å rulle. Det tok allikevel litt tid før vi 
fikk flere elever. Ja, det gikk litt langsomt i begynnelsen, 
husker jeg. I 1986 fikk skolen offentlig godkjenning og 
støtte.

Det var også vanskelig for elevene. Anne Hilde som før 
hadde fått drosje til sin skole, fikk det ikke lenger. Hun 
måtte ta bussen fra de indre skoger i Asker. Og jeg hentet 
henne på holdeplassen i Bygdøy allé. Hver gang hadde 
jeg en underlig opplevelse. Det kom jo mange busser på 
rad og rekke, hvilken av dem var den rette? Men en buss 
hadde et underlig lys rundt seg, litt uforklarlig egentlig. 
Det var som om den skinte litt ekstra. Og i den bussen 
satt alltid Anne Hilde!

Det var også mange som ville være med, men som ikke 
kunne forlate jobbene sine. Gerd Eva Thoresen var ut-
dannet helsepedagog og hadde arbeid på Steinerskolen 

i Vestfold. Hun hjalp oss med masse råd og var på den 
tiden en veldig viktig støttespiller. Selv hadde jeg ikke 
egentlig tenkt å «gjøre jobben», men heller være en støt-
tespiller, hjelpe til i starten, organisere og sette ideene ut 
i praksis. Unni Kondrup kom også til etter hvert. Hun 
var utdannet helsepedagog og eurytmist (senere helse-
eurytmist) og har vært en av grunnpilarene på skolen 
inntil nylig.

– I dag holder vi til i et herlig slott på Ljabru, og enda 
finere skal det bli. Men i begynnelsen var det vel vanskelig 
å tenke seg at det skulle gå slik?

– Som sagt holdt vi til i Kristensamfunnet de første to 
årene i et gratis husrom. Sven Åke Lorentsson hjalp oss 
mye med det praktiske. Så begynte flyttingen. Først dro 
vi til Kongens gt. 3 der vi fikk noen rom hvor Riksteatret 
hadde holdt til. Her var det temmelig enkelt. Ytterdøren 
måtte vi låse, for utenfor var det sterk trafikk. For å gå på 
do måtte vi inn i noen andre lokaler, osv. Så ble det et lite 
opphold i Josefines gt. 12. Deretter begynte økonomien 
å bli noe bedre med støtte fra staten, og vi kjøpte et hus 
i Gamle Hovsetervei, en hel villa med hage. Det var bare 
et steinkast fra Steinerskolen på Hovseter, og tanken var 
at vi kunne knytte oss til denne skolen. Noe samarbeid 
ble det, men ikke formelt. Så vi forble vår egen skole. 
Etter en stund leide vi rom både i et hus i Orebakken like 
ved og i Oscars gt. 10 og 12, hvor legekontoret fremdeles 
holder til. Dernest kom muligheten for å leie de gamle 
bygningene til kompetansesentret for Blindeskolen, i 
nabolaget på Hovseter. For første gang fikk skolen et sted 
å være som lignet en skole. Men da hadde jeg blitt pen-
sjonist og arbeidet ikke lenger på skolen . . .

Mens jeg intervjuer Olaug kommer Christina tuslene ned 
til oss. Hun har bodd på Solborg siden skoledagene, og 
vi småprater om disse årene. For Olaug var det viktig at 
elevene på «skolen vår» fikk mulighet til å bosette seg i en 
landsby. Hun opplever det som naturlig, for skolen har 
alltid vært en del av landsbykulturen. Sånn er det bare.

Olaug og Christina bor i dag på Solborg. Foto: Per E.
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møteplassen - livet på stedene

Tekst: Berit Sunde. Foto: Rigmor Skålholt. 

En god ferie er å kose seg og slappe av fra alt arbeide, an-
svar og bekymringer i hverdagen. Casas Heddy på Lan-
zarote er et ypperlig sted for den som vil feriere der. Der 

Hva er en god ferie? 
får en godt stell, god mat og behandling med fysioterapi, 
bassengtrening, Yoga, avslappingstrim og morgentrim. 

Det er også lagt opp for turer, og det er program hver 
dag, men det betyr ikke at man må delta på alt. Vedkom-
mende kan selv velge det han eller hun vil være med på, 
og det er absolutt full mulighet til å trekke seg tilbake, 
som for eksempel slappe av og hvile på rommet eller 
gjøre noe hyggelig på egen hånd. Det er mulighet til å ta 
et bad i utebassenget så sant en har noen med seg til å 
passe på. Å gå på biblioteket og ta for seg av alt det har å 
by på er en fin ting en kan gjøre hvis en har lyst. Der kan 
man møte nye mennesker å bli kjent med. Har man et 
strikketøy eller broderi å holde på med blir det jo ekstra 
hyggelig.

At man får stå fritt til å velge hva man vil være med på 
når man er på et feriested som Lanzarote er absolutt 
viktig. Det gjør noe med en. En får lyst til å reise flere 
ganger. Det fine med en sånn god ferie på et godt helse-
senter er at en blir så fornyet når en kommer tilbake til 
hverdagen.

Jeget kommer mer på plass, og slik skal det være!

Berit Sunde koser seg på Lanzarote.

Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Casas Heddy

Berit Sunde skriver i denne utgaven om sitt ferieopphold 
på Casas Heddy på Lanzarote. Berit er en av mange som 
har hatt gode ferier og rekreasjon der i løpet av 40 år.

Helhetlig medisinsk tilbud 
Heddy Astrup som stiftet Oslo Røde Kors Barnehjelp, 
hadde en drøm om å etablere et eget senter for funksjons-
hemmede nordmenn. «Ideen var å gi et helhetlig medi-
sinsk tilbud i et klima og et miljø som kunne gi gjestene 
en positiv utvikling både fysisk og mentalt», heter det i 
Casas Heddy-brosjyren. Se www.casasheddy.com.

Casas Heddy 
40 år høsten 2015

Jeg hadde gleden av å være sammen med Berit i 14 dager 
på Casas Heddy. I Biblioteket fant jeg en bok: «Portret-
ter av HEDDY» skrevet av Halvor Torgersen. Heddy 
Stang Astrup arbeidet hele livet idealistisk for mange 
saker, bl.a. «åndssvakeomsorgen» som det het den gang. 
Hun sto sentralt i oppbyggingen av sentralinstitusjonene 
Bakkebø og Grimebakken. Torgersen beskriver hvordan 
hennes skipsredermann lot seg overtale til å bruke pen-
ger på mye av det hun brant for. Av og til var han nok 
oppgitt over denne generøse kvinnen som han elsket. Alt 
hun fikk virkeliggjort gjennom sin entusiasme og ekte-
mannens og andres penger, kan bare være uttrykk for 
kjærlighet til idéen. 
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Ideenes opphav
Torgersen skriver i sin innledning til boka: «Under hele 
arbeidet har jeg nærmest instinktivt spurt: Var det hen-
nes idé? En slags lydig aksept til begrepet «æres den som 
æres bør». Men etter hvert erkjennes det at logikken som 
fører til ideenes opphav er ganske uhåndgripelig. Ide-
ers tilblivelse lar seg sjelden dokumentere. De svirrer til 
enhver tid i luften mellom menneskene – gnister skapt i 
kollisjonen mellom gjerninger, ord, tanker, handlinger. 
Kanskje det meste fortapes i Rommet – som bestandde-
ler av stjernestøvet. Men ideene som gripes, kan fremstå 
som et rendyrket kulturprodukt; våre erfaringer som 
flyter sammen og danner nye former. Noen griper dem 
og anskueliggjør deres konturer. Så kan de igjen flyte 
sammen med andre menneskers ideer, og nye former 
skapes.»

Oslo Røde kors, som solgte Grimebakken til kommu-
nen, satt igjen med flere millioner kroner, øremerket for 
utviklingshemmede. Ideenes og skjebnens uhåndgripe-
lighet førte til at disse pengene gjorde det mulig å bygge 

Helsepedagogisk skole på Ljabru. Det er en annen spen-
nende historie (se intervju med Tom Collett i LBL 32) 

Oslo Røde kors har besluttet å selge Casas Heddy. Stedet 
passer ikke inn i deres formålsområde, hører vi. Så frem-
tiden for stedet er i dag helt åpen.

Tekst: Christiane

I dag er det en veldig spesiell dag for meg. For i dag er 
det akkurat 20 år siden at fjøset og låven brant ned.

Nå er det ikke lengre så mange i Hogganvik som opp-
levde brannen. Men likevel synes jeg det er noe som er 
verdt å huske. Jeg vil gjerne dele mine tanker om bran-
nen med dere:

Det var natten fra 15. til 16. september 1995 rundt kl. 02. 
Jeg våknet av en kjempehøy lyd og et sterkt oransje lys i 
rom mitt. I første øyeblikket skjønte jeg ikke hva det var. 
Alle samlet seg ute, og vi så på fjøset som stod i flammer. 
Noen gikk rundt og så etter om alle hadde kommet seg 
ut av husene, andre bare satt på bakken. Etter en stund 
kom brannvesen og begynte å slukke brannen. 

Datoen 16. september 
– da fjøset brant

Dagen etter så vi i dagslyset at hele fjøset var brent ned. 
Mange av oss tenkte på hvordan dette kunne ha skjedd. 
Noen sa: „Hadde jeg bare lagt meg en time senere. Kan-
skje ville jeg da hadde sett brannen begynne og kunnet 
slukke den.“ En annen sa: „Satte jeg støvlene mine på 
tørkestativet over ovnen? Var det grunnen til at brannen 
begynte?“ Og enda en annen sa: „Husket jeg å slukke 
lyset? Ble dét for varmt og satt brannen i gang?“
Enhver spurte seg om hva en selv kunne ha gjort galt. 
Ingen gikk rundt og pekte med fingeren på andre: „Du 
kunne ha gjort….“ „Om bare du hadde tenkt på….“ Det 
var du som hadde ansvaret for ….“
Og i alt det vonde, voldsomme og grusomme som hend-
te, husker jeg dette som veldig positivt. Jeg opplevde et 
sterk felleskap hvor alle hjalp de andre så godt de kunne. 
Og ingen la skyld på andre.
Alt for ofte glemmer jeg det selv, men jeg synes at det er 
verdt å huske!
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glimt fra verden

Valdemar Husebø intervjuet av Elisabeth Husebø. 
Foto: Platon Terentov.

– Valdemar, du har jobbet i Camphill-landsbyen Svetlana 
i Russland i et år nå. Hvordan kom du på å dra dit?

– På grunn av mine foreldres arbeid har jeg vokst opp 
i sosialterapeutiske landsbyer: Mourne Grange Village 
i Nord-Irland, Camphill Rotvoll i Norge, og Lebens-
gemeinschaft Altenschlirf i Tyskland. Når jeg var ferdig 
med videregående skole var det helt klart for meg at jeg 
ville fortsette å bo og jobbe i levefellesskap, blant annet 
fordi jeg liker det sosiale, og fordi jeg ikke vil ha lønns-
arbeid; jeg avskyr timebetaling. 
Jeg var på sommerferie i Svetlana i juni 2014, for å be-
søke en tysk venn som var praktikant der, og trivdes 
så godt at jeg søkte om å få bli der. Nå har jeg vært der 
siden oktober i fjor.

– Hvordan var det å være ung medarbeider, i forhold til å 
være medarbeiderbarn?

– Jeg hadde jo litt slik erfaring fra før, for både i 9. og 11. 
klasse gjorde jeg praksis i Cresset House i Sør-Afrika, og 
var der om lag en måned hver gang. 
Som medarbeider må jeg gi avkall på noen av de privile-
giene jeg hadde som barn, og jobbe mer. Og så må man 

En norsk medarbeider i Svetlana

jo ta ansvar, både for seg selv og for andre. I Serafima 
Hus bodde jeg sammen med tre landsbyboere, en annen 
ung medarbeider, og en eldre medarbeider. Men han er 
bonde med ansvar for gården, så huset er var det jeg og 
den andre unge som hadde ansvaret for.
Jeg hadde blant annet ansvar for vekking og frokost-
laging. Så sørget jeg for at alle kom seg til morgenkrets 
og arbeid, fortrinnsvis iført klær som passet i forhold til 
været. Kveldsmaten var det også ofte jeg som laget.
Og så delte jeg ut medisiner, og hjalp beboerne med 
bading og tannpuss, å skifte sengetøy og å vaske klær. 
Og jeg barberte en eldre herre som er svært nøye med et 
perfekt resultat! Mye mer nøye enn jeg er med meg selv.
På lørdagene vasket jeg huset sammen med beboerne, 
samtidig som jeg laget middag. Det ble som oftest bok-
hvete og salat. Enkelt og godt! Bokhvete spiser de mye i 
Russland, og selv liker jeg det bedre og bedre.
Etter hvert ble jeg en flinkere kokk, og det ble mer varia-
sjon i maten.

– Hadde du også andre oppgaver enn i huset?

Ja, jeg hadde ansvar for grønnsakene - hver formiddag 
sjekket jeg i Nansen hus, der de som laget mat kom for 
å hente grønnsaker, og så gikk jeg til jordkjelleren for 
å hente grønnsaker til å fylle på det som manglet. Jeg 
prøvde å vurdere hvor mye av den ene og den andre 
sorten som trengtes, slik at det ikke var noe som lå og 
ble dårlig og måtte kastes. Og var der noe i jordkjel-
leren som begynte å bli dårlig, la jeg det lett tilgjengelig 
for musene, slik at de skulle spise dét, og ikke de gode 
grønnsakene!
Mot slutten av året ble det mindre og mindre å gjøre: til 
slutt var det bare poteter igjen i jordkjelleren.
Siden tok jeg fatt på vaktmesteroppgaver. Det er alltid 
noe som har gått i stykker og må fikses, som varmt-
vannstanker og stikkontakter. Jeg har hatt snekring 

Svetlana landsby.Valdemar Husebø.
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som hobby siden jeg var liten, og er også en ivrig leser 
av «gjør-det-selv»-blader, så jeg har ofte en god ide om 
hvordan det ene eller det andre skal gjøres. Men siden 
det ofte var vanskelig å få tak i riktig redskap og utstyr i 
Russland, var det spesielt rådene fra de gamle østtyske 
gjør det selv-bladene som kom til nytte.
Det største byggeprosjektet mitt i vinter var å bygge en 
ny ostepresse, for den gamle hadde råtnet. Nå har jeg 
bygget en i eik, så den skal vel holde en stund.
Etter hvert som snøen smeltet, ble det også flere ute-
prosjekter: låven måtte repareres, noen tak måtte fikses, 
og jeg bygget en ny hønsegård. Hønsegården gjorde jeg 
sammen med en landsbyboer som var flink til å spikre. 
Et annet stort prosjekt i sommer var å reparere og male 
Serafima Hus. En steinerskoleklasse fra Samara kom og 
hjalp til, og jeg prøvde å veilede dem i arbeidet, men det 
ble ganske kaotisk, og mye arbeid måtte gjøres om igjen. 
Heldigvis hjalp to av medarbeiderbarna til når de fikk 
ferie, og da gikk det mye bedre. Etter to og en halv må-
ned var huset ferdigmalt, i ni forskjellige farger! (Det var 
mange som tok del i prosessen med å velge farger.)
Jeg trivdes godt med oppgavene mine, for det var mye 
avveksling.

– Og hvordan var det å bo i Russland? Er det veldig for-
skjellig fra å bo i Vest-Europa?

– Først er det jo noen praktiske, eller kanskje rettere 
sagt byråkratiske, problemer: man kan bare få visum for 
Russland for tre måneder. Så må man ut av landet og 
søke om nytt visum. Så i januar var jeg i Tyskland hos 
min far på «visum-ferie», og i mai var jeg på Hogganvik 

Julesang for dyrene.

der mor bor. Og i september måtte jeg ut av Russland 
igjen. Det russiske språket er veldig vanskelig, og alt jeg 
kunne si til å begynne med, var at jeg var sulten og ville 
ha brød. Nå har jeg lært en god del, og er rimelig for-
nøyd med hvor mye jeg kan si og forstå. 
Det er ofte lettere å kommunisere med beboerne, de har 
ofte ikke så stort ordforråd, og så bruker de mye kropps-
språk. Og når jeg snakker er de tålmodige, og forstår 
oftest hva jeg mener, selv om det jeg sier blir helt tullete.
Jeg er jo vant til norsk vinter, så hverken mørket eller 
kulden i den russiske vinteren var noe problem for meg. 
Men det var litt kjedelig om vinteren, fordi uteaktiviteten 
var begrenset av snøen, og vi fikk så få gjester. Det er 
heller ikke noe skiterreng rundt Svetlana. Men når elven 
frøs, kunne man gå på tur på den. En vintersøndag gikk 
noen av oss på elven helt til Ladoga-sjøen, Europas stør-
ste innsjø.
Og ungdommene på stedet møttes ofte om vinterkvel-
dene til brettspill og kortspill, og en kopp kakao eller te. 
Veldig kjekt, og en god anledning til å lære mer russisk.
Ellers er jo levestandarden i Russland lavere enn i Tysk-
land eller Norge. Folk er derfor mer nøysomme, og 
fornøyd med det de får. I Svetlana var det ikke så mange 
som var kresne i matveien, slik som på Hogganvik.

– Skal du tilbake til Russland, Valdemar?

– Nei, ikke med det første. Nå blir jeg i Tyskland, der jeg 
har fått plass som snekkerlærling. 
Men nå når jeg allerede kan snakke grunnleggende rus-
sisk, kan det jo tenkes at jeg drar tilbake en gang.
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Det som kjem imot meg, kan eg ikkje gjere noko med, elles 
var det ikkje lagnad. Korleis eg møter det, er opp til meg, 
elles er der ingen fridom.

Eg minnes ikkje kvar eg har desse orda i frå, men eg 
synest alltid dei er gode å tenke på om eg kjenner at livet 
skulle gå i mot meg. Eller om livet gjev meg rike gåver 
også: korleis kan eg best forvalta dei?

Adam og Eva åt frå kunnskapens tre, og menneska fekk 
dermed mogelegheita til å velja fritt korleis dei skal 
møte lagnaden sin, i motsetnad til dyra, som må følgje 
instinkta sine. Men lett er det ikkje alltid å skilje mellom 

Å godta lagnaden sin
godt og vondt. Om det som kjem i mot meg av skjebne 
er vondt eller godt for meg? Det veit eg oftast ikkje før 
lenge etterpå, kanskje ikkje før livet er over. Og kva er 
den beste måten å møte det på? Vil vala eg gjer føre til eit 
godt eller vondt resultat? Det veit eg heller ikkje alltid.

Kirstis artikkel handlar om dette – å ta lagnaden sin i 
eigne hender. Vi bringer dikt og tankar om å leva med 
sjukdom, om å godta seg sjølv slik ein er, om lagnaden 
det er å få eit barn med ekstra utfordringar.

Og som eit motto over det heile: André Bjerkes vakre 
dikt Amor Fati – elsk din skjebne!

André Bjerke 

Ikke som en cæsar gjorde,  
skal du med et sverd bevæbne  
deg mot verden, men med ordet;  
Amor Fati - elsk din skjebne.

Denne formel skal du fatte  
som din sterkeste befrier:  
Du har valgt din sti i krattet.  
Ikke skjel mot andre stier!

Også smerten er din tjener.  
Lammet, sønderknust, elendig  
ser du at den gjenforener  
deg med det som er nødvendig. 

Også fallet, også sviket  
hjelper deg som dine venner.  
Dine nederlag er rike  
gaver, lagt i dine hender.

Engang skal du, tilfredsstillet  
av å bli din skjebne verdig  
vite: Dette har jeg villet.  
Alt som skjer meg skjer rettferdig.

Si da, når din levegledes  
grønne skog er gjennomvandret:  
Intet vil jeg anderledes. 
Intet ønsker jeg forandret. 

Cornelius Evensen er medarbeider 
på Vidaråsen. Han er en mange-
sidig begavet mann. Under stevnet 
«Norden i Goetheanum» i sommer 
(se side 10) sto han fram på nor-
disk aften og resiterte Andre Bjer-
kes dikt Amor fati, før han deretter 
la til fire vers på egne vegne. 

Vi lar disse to diktene nå stå side 
om side her i LandsByLiv som inn-
ledning til vår tema.

Bildet over er hentet fra minne-
stunden for Margit Engel på 
Vidaråsen hvor Cornelius Evensen 
dirigerer et musikkstykke.
Foto: Nils Langeland. 

Cornelius F. Evensen

Opp mot fjellets høyeste tinde,
opp fra eng og skog og kratt,
skal du livets krone vinne,
bære lys i mørke natt.

Der, hvor kun din åndskraft teller,
kun din hjertevarmes glød,
trasser du den vind som feller
snevert syn og sjelenød.

Der, i breens dype kløfter
og i snøens iskrystall,
skilles det som vinger løfter
vekk fra det som står for fall.

Opp mot stjernehimmelens hvelv
vil du løfte deg og vandre
modig frem og hjelpe andre
opp langs livets strie elv.

Amor fati 
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Kirsti Hills-Johnes

Disse begrepene er brukt mye i den tiden vi lever i. Jeg 
har spurt meg selv. Hva betyr de? Hva tenker jeg når jeg 
hører dem? Hvilke bilder ser jeg? Hvordan virker disse 
begrepene mellom mennesker? 

Hvis vi begynner med: Hva er LIKT? Hvor finnes to eller 
flere «noe» som er helt likt? Er det ikke bare maskinelt 
produserte produkter som er helt like, og hvor det er bra 
at de er det, som muttere og skruer f.eks.? Når det gjel-
der mennesker finnes det ikke to som er helt like i hele 
verden. Det finnes bare ett «eksemplar», én original av 
hver. Helt utrolig! Altså INGEN mennesker er LIKE. 

Hva så med LIKHET? Gir dette ordet bare mening i 
forhold til noe, som for eksempel «Likhet for loven». I 
alle samfunn gjennom tidene har menneskene vært un-
derordnet naturlovene. Hvis et menneske hopper ut fra 
en fjelltopp, vil personen falle NED, uansett om han eller 
hun er tykk eller tynn, hva vedkommende mener, eller 
hvor mye eller lite hun eier. Tyngdeloven virker, og den 
er lik for alle. Vi blir LIKE i forhold til den tyngdeloven. 
Slik ønsker vi også at det skal være i forhold til det men-
neskeskapte lovverket. Likt for alle. At vi alle er like med 
hensyn til Grunnloven. 

Så er det mange som hevder: Ja, men om vi ikke er LIKE, 
så er vi i alle fall like mye verdt. Hva mener vi egentlig 
med det? Når vi snakker om verdi, mener vi da noe som 
kan måles og veies? Da må vi i tilfelle spørre; Kan vi sette 
«en pris» på ett menneske? Hvem skal i tilfelle fastsette 
den prisen og bestemme verdien? Det LIKE her kan vel 
bare ligge i at et menneske er UVURDERLIG. Man kan 
rett og slett ikke måle mennesker etter verdi! 

Men det finnes et lignende ord nemlig; VERDIG. Det gir 
helt ande assosiasjoner. Det viser til noe som ikke kan 
måles og veies, men til egenskaper og holdninger og som 
hever mennesket; at det er noe å se opp til, være stolt av, 
ha respekt for. Er det ikke slik at verdighet er noe den 
enkelte må tilegne seg, tilkjempe seg og det må pågå hele 
tiden? Er ikke verdighet noe vi ønsker for alle men

Likhet – Likeverd – Likt

nesker, der vi er, i familien, i skolene, på arbeidsplassene 
i det private og offentlige rom. Er det ikke slik at men-
neskeverd i denne forstand er en evig utfordring for oss 
alle?

Hvis det er slik at denne verdigheten ikke er noe «natur-
lig» som alle bare har, men det er noe vesentlig menne-
skelig som mennesket selv må opprettholde og kjempes 
for, hvor er da retningen, hvordan finner jeg frem? Da er 
vi kommet inn i etikk og moral-området og det finnes 
tusenvis av tanker og bøker om denne type spørsmål. 
Det kan være til hjelp å vite hva andre har tenkt og sagt, 
men finnes det noe jeg selv kan gjøre? 

Det er noe vi har som er likt, nemlig det «navnet» som 
hver av oss bruker om seg selv; «JEG». Det er jo mildest 
talt underlig at vi alle bruke det samme navnet på oss 
selv. Og likevel beskriver det navnet det helt spesielle ved 
den enkelte. Så hva er dette som vi kaller JEG? Er det 
noe usynlig, noe vesentlig, noe essensielt? Det er ikke 
kroppen min som følger naturlovene. Ikke det som må 
følge loven hvis den er i mot min overbevisning, men 
noe som formes av sin egne lovmessighet, det vil si JEG-
ets lovmessigheter? 

Det blir lagt stor vekt på det individuelle i alle sammen-
henger. Alle er på leting etter seg selv. Jeg er jo meg selv 
hele tiden, og likevel spør jeg; Hvem er jeg? Dette «jeg-
landskapet» er fullt av tilsynelatende selvmotsigelser, 
men finnes det noe som er likt? Hvis jeg isteden stiller 
meg spørsmålet: Hva må jeg gjøre selv – som ingen 
andre kan gjøre for meg? Hva er det jeg må gjøre alene? 
Og hva kan jeg dele med andre? Hvem bestemmer 
egentlig over mitt liv? Hvem har ansvaret? 

Er ikke disse spørsmålene like viktige for alle? Er ikke 
det å forme sitt eget liv etter svarene jeg selv må finne, 
erfaringene jeg selv må gjøre, like vanskelige og utfor-
drende for alle? På dette området er vi LIKE, og det er 
LIKE VANSKELIG for alle? 

Jeg tror det er viktig at vi snakker sammen og hjelper 
hverandre med å finne oss selv og hverandre.
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Åtte glassmalerier i Andreasbygget på Vidaråsen av Carlo Pietzner. Foto: Nils Langeland.
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Tekst: Elisabeth Husebø

I april var der ein debatt om fosterdiagnostikk i litteratur-
huset i Oslo, som eg såg opptak frå på internett. Debatten 
var så interessant at eg vil forsøke å gje eit utdrag av det 
som kom fram.

Det starta med eit innlegg frå ein medisinsk forskar, som 
forklarte om kva ein kan finna ut ved å ta ulike prøver 
før eit barn er født, kor sikre eller usikre ulike prøver er, 
og kva risiko der eventuelt er for kvinna og fosteret. Kort 
fortalt – dei prøvene ein kan ta på eit tidleg stadium i 
fosterutviklinga, er mindre risikable, men meir usikre 
enn dei som ein kan ta seinare. 

Slik kan det skje at fullt friske foster vert abortert fordi ei 
tidleg prøve viser at der kan vera ein alvorleg sjukdom.

Ei jordmor frå Danmark fortalde om korleis der mest 
ikkje vert fødde barn med Downs syndrom i Danmark 
lenger, fordi nesten alle som får vete at barnet dei ber på 
kanskje har eit kromosom ekstra, vel å avbryta svanger-
skapet. Dette er ei politisk ynskja utvikling i Danmark, på 
grunn av dei ekstra kostnadene med handikappa barn.

Debatten som fylgde, handla mest om dei moralske 
spørsmåla rundt det å «sortera vekk» foster med avvik. 

Abortlova seier at «alvorleg sjukdom gjev rett til abort 
heilt fram til uke 22». (Foster som kjem til verda frå uke 
24 vert rekna som tidleg fødsel, fordi barnet då har sjan-
sar til å overleva utanfor mora.) Men kva er «alvorlig» og 
kva er «sjukdom»?

I lovteksta vert det utdjupa at alvorleg sjukdom vert de-
finert som sjukdom som gjev låg forventa levealder, og 
betydeleg redusert livskvalitet.

Ingen gruppe i folket har fått sin forventa levealder auka 
like mykje som menneske med Downs syndrom: rundt ei 
tredobling på ein hundre års tid. Og i spørjeundersøkin-
gar er det få som er så nøgde med livet sitt som menneske 
med Downs syndrom (til skilnad frå «normal» ungdom 
er dei til og med godt nøgde med korleis dei ser ut!) Kan 
dette kallast betydeleg redusert livskvalitet?

Likevel vert 82 % av foster med Downs syndrom abortert 
i Noreg.

Ei mor fortalte korleis ho hadde kjend seg pressa til abort 

Kva er eit godt liv?
når det vart oppdaga at fosteret ho bar var handikappa. 
Det hadde vore mykje snakk om vanskane som kunne 
oppstå, mindre om kva hjelp ein kan få til å kome over 
dei. Helsevesenet sette henne heller ikkje i kontakt med 
interesseorganisasjonane til foreldre med handikappa 
barn. Ho redd for at den vesle ho bar på skulle få eit dår-
lig og vanskeleg liv, og lurte på om ho gjorde mest galt 
om ho let barnet få dette livet, eller om ho tok det frå hen. 

Så kven er det som definerer at eit ekstra kromosom er 
ein sjukdom, og ikkje berre ein genetisk variant? Er for-
ståinga vår av sjukdom tufta på medisinsk eller kulturelt 
grunnlag?

Og alvorleg? «Kor svekka må synet mitt vera for at det 
skal reknast som alvorleg?» lurte ein debattant på. Ein an-
nan i salen, som verka godt nøgd med livet sitt, var glad 
for at han ikkje hadde blitt diagnostisert som foster, for 
då hadde han kanskje enda som ein abort.

Debatten i Noreg rundt fosterdiagnostikk, går på om alle 
skal få tilbod til ultralydsundersøking i veke 12. 
a
Som forskaren viste, kan ei slik undersøking «avsløra» 
foster med Downs syndrom, men den kan også gjera 
dette i nokre tilfelle der det ikkje stemmer, og den fangar 
ikkje opp alle som har syndromet.

Når teknologien først finst, vil han nok bli teken meir og 
meir i bruk.

Men korleis brukar vi informasjonen vi får frå han? 
Eg har lest om mange foreldre med handikappa barn som 
fortel at dei truleg ville ha valt abort om dei hadde visst at 
fosteret var handikappa. Men dei ville på ingen måte bli 
kvitt det barnet dei fekk.

Det er for at foreldre skal få sleppa slike moralske dilem-
ma at nokre parti går i mot ultralyd i veke 12.

For kor lett er det å halde fram å seie at alle menneske er 
like mykje verd, når ein veit at barnet ein ventar skil seg 
meir eller mindre frå normalen?

(Så, der blande eg meg i debatten på slutten, i staden for 
berre å sitera.)

Hvis du vil se debatten, gå inn på YouTube og søk på: 
”Fosterdiagnostikk til alle? Åpent møte i Oslo”, 14. april 
2015.
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Grizel, pensjonist:
Jeg fikk vite at David hadde Downs med en gang etter 
fødselen. Han var ganske dårlig, pleierskene trodde ikke 
at han ville overleve, så de sa det fort til meg, så jeg ikke 
skulle ligge der og vente på en nydelig baby.
Grizel visste ikke hva Downs syndrom var den gangen. 
Hun dro hjem og slo opp i leksikon. «Ikke opplærings-
dyktig», sto det.

Jeg kastet leksikonet i veggen. Heldigvis fant mannen 

Familien Blair Johansen, 
Hoff i Oslo

min Ernst og jeg håp i Steinerbevegelsen. Ifølge Rudolf 
Steiner er kjernen inne i et menneske aldri skadet. Den 
ligger intakt dypt der inne. Man må bare elske den fram.
Siden har David gjort «ikke opplæringsdyktig» til 
skamme: Han har lært seg å danse folkedans og jobbet 
på pottemakerverksted og ulltoveverksted.

Nå er han i krydderbransjen, på en vernet arbeidsplass 
der de dyrker og tørker urter. Han kan hogge og stable 
ved, til og med sage ned trær.

Jeg vet ikke om jeg hadde 
turt å få ham, hvis jeg hadde 
fått vite at det var et anner-
ledes barn jeg gikk svanger 
med. Men tenk at jeg var så 
heldig å få David. Nettopp 
ham! 

David går nesten alltid med 
slips. Det har han gjort i 
30 år, helt fra storesøstrene 
hans ble mødre og han fikk 
to nevøer.

«Onkler bruker slips», for-
klarer David. Grizel mener 
det ser fryktelig varmt ut 
om sommeren og argumen-
terer med at selv onkler 
løsner på snippen når sola 
steiker som verst.

Selv om sønnen for lengst 
har flyttet hjemmefra, til 
Vidaråsen landsby, et bo- og 
arbeidsfellesskap i Andebu 
kommune, henger det en 
«ekte David» på stueveggen 
hjemme hos Grizel.

På soveværelset hennes 
også. Og i entreen. Og på 
rommet til David.
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Jeg har hørt at det finnes en gammel legende
om hva der oppe i himmelen hendte.
Den sier, at en gang den kjære Gud
talte til englene: Vil dere gå bud?
Det finnes et barn som skal fødes på jord,
vil dere prøve å finne en far og en mor,
som vil elske og pleie dets kropp og dets sjel?
Det er nemlig en oppgave helt spesiell:
Barnet er svakt, det har et handikap med,
så det krever mye tålmodighet.
Dere vet at jeg elsker alt svakt og smått,
og jeg ønsker at barnet skal få det godt.
Så de to, som skal bli dets far og dets mor,
må virke som mine hender på jord.
Kanskje blir det først vanskelig å se
hvilken mening som ligger i det,
at det fins mye barnet ikke kan greie,
og at det krever så mye pleie.
Men de vil nok etter hvert lære
at det gir krefter å måtte bære.
Guds kjærtegn gjør undertiden ondt,
og bare medgang er ikke sunt.
Men mottar de barnet som gave, de to,

En helt spesiell oppgave

så blir det en kilde til innsikt og tro,
og så kan det sikkert med tiden læres, 
at livet er både å bære – og bæres.

Fritt etter engelsk tekst av 
ukjent forfatter,
Veronika Schmid 
i 2008.

Faren hans var kunstmaler og David elsker å male non-
figurativt mens han hører på musikk. Vivaldi. Beatles. 
Da Ernst, faren hans døde for 5 år siden, så vi hvordan 
fargene ble mørkere og formene mer dramatiske. Da 
gikk det i sort og rødt. På glade dager ser vi mer blått. 
Og gult.

Under en stein i hagen ligger golden retrieveren Happy 
begravet. Jeg vet ikke hvor mye David skjønner av at jeg 
også vil forsvinne en dag. Men jeg vet at han har gode 
mennesker rundt seg.

David om å være David:
Jeg er onkel. Det er best med slips. Jeg liker eventyrfesti-
valer. Tivoli. Høre på musikk. Ikke bare sitte inne.
 
Dagbladets MAGASINET har et intervju med Grizel og 
David Blair Johansen 28. februar 2015. 

Trude Lorentzen og Bjørn Wad, som er ansvarlig for hen-
holdsvis tekst og foto, har velvillig gitt LandsByLiv anled-
ning til å gjengi saken.
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Skjebnesymfoni

kroppen er ditt fangenskap 
sinnet ein sakte døyande hage 
la meg få bære røysta di ut 
være deg ei lita stund 
føle dei klamme veggene  
som tankane dine stanger mot 
 
eg vil bryte opp muren 
gje deg eit frø frå verda mi  
så du sjølv kan kle dei 
med eføy og himmelblå

Polio, - en følgesvenn, 
ledsager og døråpner

Tekst og foto: Rigmor Skålholt

Slik beskriver Karin Endsjø sitt liv med polio. LandsBy-
Liv møter Karin på Casas Heddy på Lanzarote. Karin 
kom til Casas Heddy i 1994. Her har hun virket med 
sin begeistring, gode humør og sterke helbredelsesvilje i 
over 20 år. 
Karin fikk polio som spedbarn og var en av flere hundre 
barn som ble sendt til Sverige under siste verdenskrig. 
Foreldrene sto igjen på jernbanestasjonen. 
Karin brenner. Hun brenner for «å gi andre et puff». Selv 
fikk hun et «puff» i møte med Beitostølen. 
Tredve år gammel kom hun til Beitostølen, usikker og 
utrygg. Livet løsnet for henne i møte med idretten. 
Erling Stordahl gjorde dypt inntrykk, forteller Karin. 
Han ga henne følgende livsmotto: 
Lev livet og la det bli fotefar etter deg. 

Dette tok hun på dypt alvor. Siden har hun «pigget» seg 
fram til gullmedaljer i Para Olympics. Hun har syklet på 
tandemsykkel i mange land, bl.a. Thailand på tvers! For 
noen år siden ble hun tildelt Erling Stordahls ærespris. 
Etter en mellomlanding i Dubai ble hun spurt om å ar-
beide med funksjonshemmede i Emiratene. Under Golf-
krisen arbeidet hun 3 år i Midt-Østen. 
De siste 40 årene har Karin «puffet» på mange områder. 
Hun satte i gang en aksjon for å få unge mennesker med 

Karin Endsjø.

trafikkskader ut av sy-
kehjemmene. Hun har 
arrangert gruppeturer 
for trafikkskadete til 
treningsopphold på 
Casas Heddy. 
Poliosaken ligger hen-
nes hjerte nær. Hun 
mottok Paul Harris 
internasjonale ærespris 
for sitt arbeid gjennom 
40 år. Karin har stor 
respekt for Rotary som 
samler inn penger for poliovaksine av små barn over 
hele verden. Bill Gates er også med i dette prosjektet. 

På Casas Heddy kjører hun feiende og energisk med sin 
lille rullestol. Alltid underveis for å hjelpe noen. 
Funksjonshemningen ble en døråpner for Karin. Hun 
har fått møte Moder Therese, Dalai Lama, Harald og 
Sonja og mange store personligheter. Nå står det igjen å 
møte Bill Gates, sier hun. Hun kunne trenge penger til 
en god sak, tenker jeg. Videreutvikle prosjektet for unge 
jenter i Nepal. Og ikke minst «redde» Casas Heddy som 
Oslo Røde kors har vedtatt å selge. 

Karin Endsjø, en ildsjel i kraft av sitt handikap! 

Lyden av vår tid

ti-kroningen klirrer i ein kopp  
mellom klamrande piggtrådhender 
to redde jenteauge brennmerkar 
godheita mi 

lyden av askegrå avmakt  
er ein einsam saksofon  
eg er ein råtass på empati

Avsats

endelig å se 
mellom speil og drømmer  
 
folde ut vingene 
et øyebikk glemme  
 
at jeg ikke er fugl

Vidar Kolås
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(som f.eks. sykdommen), men fokuserer hellere på det
jeg kan forandre - nemlig mig selv. Jeg har bevidst valgt 
at følge Kristi vei ... kærlighedsveien ... at bygge venlige 
relasjoner og øve mig i at integrere venlighed i mit væ
sen og min væren og det er blevet min livsopgave. 
Lad mig afrunde med et stykke poesi om det at leve med 
ME som er min skæbne så længe det måtte vare. 

 
Sommerrapport fra en med ME

Træt i solskinsvejr
velkommen til min verden
som bare er
fri for frejdig færden
i sol sommer og fuglesang
Men Energiforladt i mørke rum
med en stilhedstrang
der gør verden stum.
sådan er min hverdag
stort set - men heldigvis

er den fyldt af
det bedste som gis
mennesker der holder af
facebokkvenner som er
med på at forgylde min dag
og sprede solskin der.
Så takk til alle
hver især som er
det jeg vil kalde
solskinsmennesker.

Berre eg aleine
Kan tenke det eg vil.
For når eg er aleine
Kan eg få allting til.

Berre det at eg
Kan meistre noko
Er greitt for meg.
Då er det berre eg
Som gjer ting
Som berre eg veit.

Det er berre eg 
som kan få deg til å smile
når du ser meg

Det kræver mot 
at godta sin skæbne

Tekst: Poul Ryden Hansen

Mit navn er Poul Ryden Hansen, jeg er 59 år og freds-
poet. Fredspoet fordi fred er et vigtigt tema for mig og 
har været det hele livet. 
Jeg har også de sidste 12 år levet med sygdommen ME 
(kronisk utmattelsessyndrom) ... de sidste tre år senge-
liggende i et mørklagt rom og det sidste år pleiekrevende 
- noget som min samboer klarer til hverdag. 
Det kræver mot at godta en sådan skæbne. Det enkleste 
ville være at rase mod sygdommen og bli bitter - men 
netop det at bli bitter er altid det jeg har frygtet mest, så 
derfor har jeg med tiden lært mig at fokusere på det jeg 
kan og har at være taknemlig over i hverdagen, fremfor 
at fokusere på begrænsninger og alt det jeg ikke kan. 
At skrive og dele min poesi med venner på facebook er 
mit værktøj til at bygge relasjoner og ikke være helt iso-
leret fra omverdenen, og jeg har til dags dato haft besøk 
af 5 facebookvenner ansigt til ansigt. 
Jeg accepterer min skæbne på den måde at jeg ikke 
bruker kræfter på at forandre det, jeg ikke kan forandre 

Berre eg kan . . .

-og så kan eg seia at eg er glad i 
deg.

Det som ingen andre forstår
Kan eg forstå
-berre eg veit
Kven som er her nå.

Berre eg har skrive
Mine eigne dikt
Berre eg kan fortelja
At det er eg som gjer slikt.

Berre eg kan vera hemmeleg
Om det eg aleine veit

Og det er eg aleine
Som kan seia frå
Når eg ikkje har det så greitt.

Berre eg kan be om unnskyldning
Når eg har vore slem
Du veit at berre eg
Når eg vil
Kan lure fram smil og gje ein klem.

Reidun Hegerland
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Tekst: Lars Ødegård, spesialrådgiver Norges 
Handikapforbund. Foto: Will Browne.

Bioteknologilovens formålsparagraf slår fast at ”Formå-
let med denne loven er å sikre at medisinsk bruk av bio-
teknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn 
der det er plass til alle.”

Om dette formålet er et fyrtårn som skal vise vei i et 
etisk opprørt farvann, så bør vi sjekke ut om det et-
terleves i praksis i klinikkene, - og ikke minst bør det 
løftes fram når ny teknologi ønskes innført. Helsemyn-
dighetene skal snart godkjenne eller avslå innføringen 
av NIPT, en ny test som kan spore opp genetiske egen-
skaper hos fostre. Testen sies å være mer treffsikker, mer 
kostnadseffektiv og mindre risikofylt enn de testene man 
bruker nå. Uansett hvor ”effektiv” testen måtte være, så 
må hovedspørsmålet likevel være: Hva skal den brukes 
til, - og hvorfor?

Universitetssykehuset i Nord Norge har søkt om å få 
bruke den til å lete etter kromosomavvik hos fostre blant 
kvinner over 38 år eller som har kjent risiko for å få et 
barn med trisomi, eksempelvis Down syndrom. I den 
sist publiserte ”Årsrapport for fosterdiagnostikk 2013” 
fra Helsedirektoratet, fremkommer det at ”Høyest an-
tall svangerskapsavbrudd (69 av 84) var ved påvising av 
trisomi 21 (Down syndrom). Det betyr at før vi har tatt 
NIPT i bruk, så aborteres mer enn 82% av de fostre hvor 
man påviste Down syndrom i 2013. Fordi NIPT oppgis 
å være en mer effektiv test enn dagens tester, er det lett å 
forstå at vi da nærmer oss ”danske tilstander”. I Danmark 
pågår det jeg vil kalle en storstilt jakt på trisomier, og 
med det resultatet at knapt noen med Down syndrom 
blir født.

Hva er det som legaliserer at vi jakter etter trisomier og 
andre genetiske tilstander hos fostre, når vi vet at abort 
svært ofte blir resultatet? Svaret finner vi både i Biotek-
nologilovens §4.5, i Lov om svangerskapsavbrudd §2.c, 
og i vilkårene for prioritering av helsehjelp i helselovgi-
vingen. Det sentrale premisset er de to ordene ”alvorlig 
sykdom”.

Hva er sykdom og hva er alvorlig? Hva er ”små avvik” 
og hva er ”store avvik”? Hva er genetiske varianter som 

vi må betrakte som en del av det genetiske mangfoldet 
blant mennesker, og hva er så alvorlig genetisk avvik at 
det ikke kan sies å være forenlig med liv? 
Lovgivningen gir ikke svar på disse spørsmålene. 
Hvem sitter med svarene? Er det legene, eller er det den 
gravide? 
Fra praksisen i norske klinikker vet vi at det varierer 
sterkt. For noen er en bestemt genetisk tilstand alvor-
lig, for andre behøver den ikke være det. For noen er en 
åpen leppe/gane spalte nok til å påkalle begrepet ”alvor-
lig sykdom”, selv om de fleste medisinere nok ikke vil si 
seg enig i at det er en spesielt alvorlig tilstand.
Hva er forklaringen på at ett offentlig finansiert helseve-
sen bruker tid og resurser på å lete etter bestemte gene-
tiske tilstander, for så å tilrettelegg for at dem man finner 
kan bli abortert, - helt frem til den 22. svangerskapsuke?

Forklaringen er i alle fall ikke at vi har avgrenset oss til å 
lete etter de tilstandene som er uforenlig med liv. Vi leter 
etter langt flere enn det. Det er forresten viktig å minne 
om at hva som er ”tilstander uforenlig med liv” også 
endres over tid. Medisinsk kunnskap øker og resultatet 
blir både økt overlevelse og forbedrede leveutsikter for 
de fleste av oss. 
Forklaringen er heller ikke avgrenset til at vi leter etter 
de som vil ha tilstander som medfører betydelig redu-
sert levealder. Down syndrom, ryggmargsbrokk eller de 
aller fleste muskeldystrofier medfører ikke en alvorlig 
redusert gjennomsnittlig levealder. Tvert i mot, så øker 
levealderen for alle disse gruppene. Personer med Down 
syndrom har i løpet av de siste 20 – 30 årene trolig hatt 
den sterkeste økning i gjennomsnittlig levealder blant 
alle grupper i Norge. 
Forklaringen er trolig sterkest knyttet til tilstander som 
antas å medføre redusert livskvalitet. Livskvalitetsargu-
mentet er både reelt og viktig. Spørsmålet er bare om det 
er politikk eller medisin som har sterkest innvirkning på 
livskvaliteten for de som fødes.

Mine personlige opplevelser som rullestolbruker gjen-
nom et langt liv, og ikke minst mine erfaringer fra 40 
års virksomhet i Norges Handikapforbund, får meg til 
å hevde at fravær av likestilling, rettigheter og deltakel-
sesmuligheter er det som i sterkest grad påvirker både 
familiene og personene som lever med de genetiske vari-
antene man søker etter.

Er det plass til alle i vårt samfunn?
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Derfor er også spørsmålet om hva som i praksis blir 
”alvorlig sykdom”, i større grad et spørsmål om poltikk 
enn om medisin. 
Derfor vil jeg også hevde at NIPT ikke er ikke et spørs-
mål om Down syndrom og de andre kromosomvari-
antene. Det store spørsmålet som NIPT reiser er dette: 
Hvem blir de neste?

Om det norske samfunnet velger å gjøre som man har 
gjort i Danmark, å tilrettelegge for en praksis som i sin 
konsekvens medfører at Down syndrom så å si blir ut-
ryddet, - ikke ved hjelp av terapier eller medisiner, men 
ved å hindre personer med slike økte antall kromosomer 
fra å bli født, så må vi vel som samfunn, og i humanite-
tens navn, begrunne våre handlinger med å si at vi har 
gjort en god gjerning. At vi har handlet godt. 
Vi har handlet til beste for barnet som slipper å leve. 
Vi har handlet til beste for de foreldre som ikke så seg i 
stand til å dra omsorg for et barn med Down syndrom. 
For noen vil også argumentet om samfunnsbesparelser, 
slik vi bl.a. har sett det i flere sammenhenger i Danmark, 
- også være et viktig argument. 

Når vi har handlet så godt, - da vil i det minste spørs-
målet og kanskje kravet om vi bør ha en forpliktelse i 
å handle like godt overfor andre grupper blant dem vi 
regner som ”alvorlig syke”?

Og NIPT kan gi svaret. Treffsikkert, risikofritt og kost-
nadseffektivt.
Da er det grunnleggende spørsmålet: Fører NIPT oss i 
ønsket eller uønsket retning? Blir vi et mindre tolerant 
samfunn uten de barn som vi anser det greit å selektere 
vekk fra fødsel og liv?
Svaret på det spørsmålet synes jeg blir best formulert av 
en tidligere norsk dommer i den europeiske menneske-
rettighetsdomstolen i Strasbourg, Hanne Sofie Greve, 
når hun sier: ”Menneskeverdet kan ikke gradbøyes. Et 
samfunn som begir seg ut på å utelukke enkeltgrupper 
kan ende opp med ikke å ha plass for noen.”

Lars Ødegård var tidligere generalsekretær i Norges Han-
dikapforbund og leder i Bioteknologinemnda. Han er i dag 
spesialrådgiver i Norges Handikapforbund.

Er det plass til alle i vårt samfunn?
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Foredraget er transkriberte fra et opptak.

Som dere kanskje husker fra annonseringen, så står det 
noe om «På parti med tilbakeskrittet.» Da tenker jeg 
meg liksom at vi må jo se hvilken vei vi skal gå. Jeg ten-
ker det spesielt hver nyttårsaften. På radio og fjernsyn! 
Da kommer statsministeren med velvalgte ord, og du 
kan være nesten sikker på at statsministeren kommer 
til å prate om fremskrittet. «Nå må vi liksom passe på at 
Norge ikke stagnerer. Det må gå fremover.» Dette sier de 
hvert bidige år. Det er nesten som å være på et tog gjen-
nom landskapet, og det er mange vakre landskap vi har 
sett ut på, men vi skal videre, ja hvor hen da? – men vi 
må videre. Og da tenker jeg. Det var jo mye pent vi så på 
der. Og der! Kunne det ikke tenkes at vi skulle stoppe, og 
kjøre tilbake og ordentlig oppleve hvordan det var der? 
Dét får jeg lyst til å være med på! Og jeg føler vel også 
litt, fordi jeg kommer fra en annen tid – av og til føler jeg 
at jeg dukker opp som et rart troll, ja ikke akkurat her, 
og sier upassende ting, men selv i det korte lille avsnittet 
av tid som vi har vært med i, jeg har vel rekorden akku-
rat nå, i langt liv, så har det jo skjedd fantastiske ting. 

Men, vi må jo utvikles, vi! Og utviklingen den har en 
tvillingsøster og det er mobilitet. Man må flytte på seg 
for å utvikles. En kan jo ikke være der man er, det blir 
jo for statisk. Så vi flytter. Mer og mer flytter vi på oss. 
Hva er grunnlaget for å flytte? Det er jo for at vi skal få 
det bedre, utvikles! Og så er det en del andre ting som 
jeg skal si litt om. I Oslo er det et begrep som heter «fritt 
skolevalg.» En merkverdig konstruksjon. Det betyr at 
barna skal velge den skolen liksom, når de kommer litt 
sånn opp i det, som de tror vil egne seg best for dem. Det 
blir jo gjerne den fineste skolen, og det blir jo vanskelig. 
Og det er andre flyttinger. Dette er blitt beskrevet veldig 
godt i mange bøker, jeg tenker spesielt på to. Den ene er 
i et lite kapittel om «Hill Town», som lå oppe på en liten 
høyde. Et lite bysamfunn, og der var det virkelig viktig 
å være tilstede, for hvis du ikke var tilstede, så kunne jo 
naboene finne på noe dumt. Så du måtte alltid være der 
og snakke for deg og møtes der det var viktig å møtes. 
Det var ikke i kommunestyret, men i butikken og sånne 
steder hvor man måtte gjøre seg gjeldende. Så skjedde 
en ulykke. Det ble anlagt en jernbane rett ved. Da tok 
folk toget til en enda bedre arbeidsplass. Da tømtes Hill 

Foredrag holdt av 
Nils Christie på Vidaråsen 
1. november 2014

Town for nærkontakt. Man hadde jo ikke tid til å være 
der. Man måtte jo på arbeid, og så komme seg rett hjem. 
Og så skjedde neste stadiet og det er det en som heter 
Putnam som har skrevet om. Når du så var kommet 
hjem, så går du ikke ut lenger. Hvorfor gjør du ikke det? 
Jo, du kan jo få hele greia inn i stuen. Elektronikken er 
der, og der sitter du og ser på fjernsyn, eller du sitter der 
med disse greiene (Nils holder opp sin mobiltelefon), ja, 
denne er veldig gammel. Så sitter man på toget eller bus-
ser og trykker på disse. Det er vel halvparten av busspas-
sasjerene som sitter med noe sånt og strever. Jeg satt på 
toget ned til Tønsberg nå og jeg fikk ikke sagt et ord til 
damen som satt ved siden av meg, for hun satt med noe 
sånt hele tiden – og det var jo ergerlig for det kunne jo 
vært artig å vite hvorfor hun skulle til Tønsberg. Det blir 
på en måte sosialt drepende, dette her, at vi gjør dette 
så meget. Så Putnam har kalt denne boka si «Bowling 
alone.» Før var det jo sånn at han og gutta dro ut for å 
bowle sammen og så tok de en øl sammen, etterpå, men 
det er slutt! Nå går de ut alene og konkurrerer med seg 
selv. Det sosiale, det blir veldig lett oppløst, og da blir 
det vanskelig å få øye på både de andre og seg selv. Det 
er kommet en tredje bok, nå husker jeg ikke forfatteren 
til den, men den heter «Alone, together». I media nå, er 
det stadig rapporter om at nå går ungdomskriminali-
teten ned. Det er ikke rart. Vi er jo hjemme hele tiden. 
Og dette gjenspeiler seg på alle mulige områder. At man 
er der, jeg opplever dette som bestefar, av og til, jeg er 
jo en streng bestefar, så det får ikke fortsette lenge, om 
de sitter der ved måltidet og taster på disse greiene for å 
kontrollere om det jeg sa var riktig – jeg må jo være litt 
forsiktig med kritikken. Folk er inne på verdensnettet 
hele tiden, og forsvinner også inn i det, og det som hun 
som skrev boken «Alone, together» beskriver, er at de 
har i grunnen ikke tid til vennene, ikke engang å ringe 
til dem. For det er så mye viktig å holde øye på og bli 
oppdatert på. Så vi lager oss et veldig rart samfunn der 
vi ikke er i direkte kontakt med hverandre. Det er farlige 
greier. Jeg har tenkt meget på dette og Asbjørn Kjønstad, 
jeg mener at han var medlem av representantskapet en 
gang, jeg fikk en bok av ham for tre dager siden. Han har 
skrevet en bok om sin slekt. Den heter «Et sosialhistorisk 
skriftstykke. Myhre Stavernslekten.» Ikke så langt unna 
her. Han forteller om hvordan de klarte seg, hvordan det 
var bygget opp et nettverk av relasjoner. 
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I går da jeg satt og så på filmen fra Vidaråsen, så tenkte 
jeg på Margit Engel. Hun var jo en risikosøker. Hun fant 
seg ikke i regler fra myndighetene. Jeg husker så godt 
det var kommet noen brev, som for de fleste av oss var 
ganske uforståelige, og hun sa: «vi skal iallfall ikke svare 
dem med det språket, vi skal ikke tilpasse oss styrings-
verket i Norge, vi! Vi skal være oss selv! Svare med å for-
telle om hva vi driver med og si det ordentlig. Ikke nøle 
og late som om vi er noen andre enn det vi er.» Dette 
har preget mitt forhold til myndighetene, bestandig.

Jeg synes det er så viktig. Her er det en veldig fin idé 
om landsbyer og så må man jo ikke da tilpasse den til 
skiftende tiders ideer om for eksempel sosialt arbeid om 
hvordan ting skal gjøres. Bare se på den utviklingen som 
har vært i Camphill i England i det siste, som jo er helt 
fatal. De har jo kjørt det som et konsern. Det er blitt en 
institusjon, en av mange, og det var kanskje nødven-
dig for å få tilstrekkelig økonomisk støtte. Og dette vil 
kanskje være et av de poengene som jeg ønsker skal bli 
husket når jeg har tatt toget, ja til dels det endelige toget 
også. Ikke gå i noe samarbeid som vil betyr at man må 
fravike fra noen hovedprinsipp. Da er det jo bedre ikke få 
de pengene! Dere har jo jorder og gulrøtter og sånn. Det 
er jo ikke noen veldig stor tanke å holde den levestan-
darden som resten av samfunnet har i dette landet. Vi er 
jo i en penibel situasjon ved at så mange blir uav-
hengige av de andre. Det er fint å være avhengig! 
Det er en av sosiologiens første lover. Avhengig-
het er noe av det som holder folk sammen. Det er 
gjensidig avhengighet av hverandre, gjensidighet 
i forsøket på å hjelpe hverandre og så videre. Det 
var til og med slik da, og det her diskuterer As-
bjørn og jeg ofte. Sånn som vi har organisert oss 
nå, så må man jo spørre – ja, det er mye voksne 
folk i salen her – men hvor er alle ungene? Hva 
har vi gjort med barna i vår samfunnstype? Vi vet 
litt om det. Fra de er ett år gamle, så er de institu-
sjonalisert. Over 80 % av ettåringer går i barne-
hagen. Jeg bor sånn til at jeg er omgitt av barne-
hager, så jeg ser der de kommer hastig trillende 
med halvt sovende, halvt våkne barn, på full fart 
inn i den barnehagen som de skal levere barna 
fra seg i. Og der er de da, til de skal hentes, disse 
trette, leie barna, mange timer senere. Personlig 
er jeg overbevist om at det må være en ulykke, 
som ettåring å bli brutt av fra dine relasjoner, og 
jeg velsigner min livsskjebne ved at jeg vokste 
opp et sted hvor det ikke var noen barnehager i 
nærheten. Jeg fikk sitte i fred helt til jeg begynte 
på skolen jeg, på en kjellerlem, et eller annet sted. 
Det var heldigvis et gjerde omkring, så jeg slapp 
å leke med andre barn også. Det er jo viktig å få 
være i fred også. Pusle i fred.

Og så er det elektronikkens generelle virkning på oss. 
Det er jo noen tanker fra antroposofenes kretser om at 
dette kanskje ikke er sunt. Jeg synes å huske at dere drev 
og målte hvordan utstrålingen var fra kontakter og sånn, 
i husene dere lagde. Gjorde dere ikke det da? Det var 
kanskje ikke så dumt det? – og nå ser jeg plutselig et bar-
nebarn, fire år gammel, som har fått en sånn Pad, som 
hun sitter og trykker på. Hva er det som skjer der? Jeg 
syns ikke det er noe fint, jeg. Jeg er nokså sikker på at det 
må være galt. Det er en mann som heter Spitzer som har 
dette som en viktig del av sitt tema – og agiterer om det. 
Så er det en annen ting i det. Den er jo enda alvorligere. 
Hvordan lærer vi best, da? For eksempel å telle. Ja, det 
påstås og nå holder jeg meg til den steinerskolelæreren 
hvis navn jeg selvfølgelig har glemt for lengst, de fleste 
lærer jo å telle sånn, på fingrene. 1, 2, 3. og av og til er 
det noen kor og vers, og så blir det litt vanskelig når det 
går over fem, men vi har jo flere fingre, de fleste av oss. 
Vi kan gå et stykke. Vi kan få en del lærdom inn i krop-
pen, ved ting vi gjør. Og så begynner vi også forsørge 
meg å lære å skrive for hånd! Det gikk meg ille på sko-
len, for jeg skriver så stygt, men jeg skjønte det jo selv. 

Jeg har hatt en erfaring de siste ukene som jeg hadde lyst 
til å nevne. Jeg skulle skrive noe veldig vanskelig, og nå 
har jeg også forfalt til å skrive på en slik computer, eller 

Nils Christie på Vidaråsen 2014. 



52

LandsByLiv nr 39 • HØSTEN 2015

kronikker

hva det nå heter. En sånn datagreie med en skjerm. Men 
så var det veldig vanskelig det jeg skulle skrive. Ja, ja, 
tenkte jeg. «Jeg får ta frem min gamle venn da.» Jeg har 
den jo fremme bestandig (holder opp sin penn), men jeg 
får bruke den til å skrive det vanskelige. Og jeg merket 
det, da jeg satt og skulle formulere det, så strømmet as-
sosiasjoner fram, positive og negative, om det jeg hadde 
tenkt. Jeg synes at jeg fikk et dypere forhold til materien 
ved å bruke hånden. Det blir kroppsliggjort, denne må-
ten å kunne fremstille stoffet på. Nå tenker jeg at jeg i 
den tiden jeg har tilbake, i mye større grad skal bruke 
blyant og jeg skal anvende penn, og jeg skal prøve å for-
stå stoffet på en bedre, eller i hvert fall fremstille stoffet 
på en bedre måte ved å kroppsliggjøre det – og her er vi 
framme ved noe annet viktig. Og her er Vidaråsen og de 
andre landsbyene veldig viktige. Det er så mye kroppslig 
aktivitet her. Det er så mye man lærer uten å vite at man 
går på skolen, men man lærer jo hvordan man burde 
legge den planken, eller hvordan man eventuelt kunne ta 
opp dét røret, eller gjøre ditt og datt. 

Å tenke på håndverket som noe verdig, noe veldig viktig 
– og vite hvor mye en håndverker kan og vet gjennom 
kroppen. Dette er et annet tema som er stort nå, i en 
del av sosiologien. Det er en mann som heter Richard 
Sennett, som har skrevet en bok som heter «The Craft-
sman» – Håndverkeren. Nettopp om denne, skal vi si 
denne nedverdigede aktivitet – ja, de tjener kanskje godt 
med penger, men statusmessig er de ikke fullt så fine 
som en som har med ord å gjøre, som skriver ting eller 
leser ting, eller er i et eller annet akademisk yrke. Men 
håndverkeren vet så forbannet mye inne i kroppen sin 
om hvordan ting skal gjøres. Om hvordan ting kan repa-
reres. Hvordan ting kan skapes. Men denne kunnskapen 
er ikke så prestisjefylt. Det er jo ganske rart på en måte, 
men det viser seg at håndverkere går på håndverkskoler 
der det er et pensum og sånt, noe om hvordan du skal 
gjøre ting, og dette er skrevet av noen akademikere som 
på en måte har stjålet håndverker’n sin kunnskapsbase 
og så får elevene det i form av skrift inn til seg og hvis de 
passerer, får de lov til å bli håndverkere. Jeg er tilbøyelig 
til å si «gi tyvegodset tilbake!» Hvis man skal lære opp 
håndverkere burde det være blant håndverkere, av hånd-
verkere, for å oppgradere selve virksomheten, yrkessko-
len. Det er noe av det fine her i landsbyen, synes jeg, at 
det er masse håndverk som foregår og det er veldig vik-
tig at det foregår. Så får det heller gå til helvete om ting 
blir skeive eller skakke til å begynne med, og sånt. Det 
er klart at det må bli det. Slikt er det jo i alt mulig, men 
man må lære gjennom å gjøre og ikke bare lære gjen-
nom å høre. Så her igjen: stopp toget. Kanskje det er en 
modell her, som vi burde få en mer rendyrket hensynta-
gen til i en fremtid.

På ny snakker jeg om Botton Village og alt det der. Det 
er viktig å ikke falle for helsemyndighetenes krav om 
hvordan ting skal være. Ikke falle for krav om at det 

skal være fjernsyn alle steder. – Det har man vel klart, 
stort sett, å nekte å falle for, eller hvordan er det? Er det 
fjernsyn noen steder? (Kommentar fra salen: Alle har 
sin egen datamaskin som de kan se TV på.) Ja, da er det 
spørsmål om man ikke skulle lage noen støysendere.

Det er dypt alvorlig dette. Det er ikke riktig dette. Hvor-
for skal vi falle for dette da? Det er viktigere å møtes her 
i hallen, og så å passe seg for den tendensen at man – og 
det var det jeg forsøkte å antyde i det veldig interessante 
innlegget vi hadde her, i går – at vi forsøker å få til at vi 
samtaler med hele oss, eller som en veldig flott britisk 
forsker sier: «vi kommuniserer jo, med lukt, med omfav-
nelser, med kroppsspråk, hele tiden og vi får jo sagt det 
viktigste ofte, bare med tonefallet.» Vi må ikke forfalle til 
å tro at det er det vi ser på en sånn plastikkgreie som er 
hele greia. Da får vi et galt menneskesyn og vi forkrøpler 
våre muligheter til å si allting ordentlig og til å svare or-
dentlig. Så tilbakeskrittet mitt er da: «Pass på», og det er 
jo det fine her, «pass på at den fine formen, den personlige 
formen med interaksjon, med hele mennesket, som er le-
vende, at den beholdes.» Og derfor er jeg helt motstander 
av fjernsynsundervisningen som vi har en del av univer-
sitetet. Jeg har også lært av Ivan Illich, som har vært her 
på besøk en gang på et flott seminar, «vi skal også slippe 
å bruke mikrofoner.» Jeg vil snakke direkte, jeg, og ikke 
bli hørt derfra, fra en høyttaler som henger på veggen. 
Det dreier seg om å få til den medmenneskelige, direkte 
kontakten og ikke fjernkontakt.

Det «toget» vi er på, det går jo bare mot større og større 
grad av fjernkontakt og da er jeg, for en gang skyld, 
inne på et fagområde, noe jeg vet noe om. Det er ganske 
enkelt: «at når vi ikke er i nærkontakt, så er det noe let-
tere å være jævlig mot hverandre.» Det er lettere å plage 
fremmede enn det er å plage nære. Det er noen unntak 
fra dette, familievold og så videre, men i hovedsak, og 
dette er noe jeg har studert og funnet ut om selv – om 
sånne som drepte eller ikke drepte i prekære situasjoner. 
De som kom så nær det mulige offeret at de så men-
nesket, de oppførte seg menneskelig. Men hvis du så den 
annen som et dyr, da var det enklere å være brutal over-
for vedkommende. Så hvis temaet kommer opp i repre-
sentantskapet, så ville det være viktig at vi alltid passe på 
dette: «at vi vil ikke skape en type sosiale situasjoner som 
øker fjernheten. Vi vil hjelpe til å skape nærhet.» 

Det er et ord jeg er særlig sinna på – et slagord som jeg 
tror ble unnfanget av Gudmund Hernes, som var under-
visningsminister. Han er dessuten sosiolog, så han skulle 
ikke ha gjort det. Han burde kunnet se hva han gjorde. 
Det gjalt den videregående skolen. Og hva er slagordet? 
«Alle skal med!» Ja, det er hyggelig! Hjelp, at ingen blir 
stående igjen på perrongen. Men hva sier det også? Det 
sier at det er en ulykke hvis du ikke får en høyere utdan-
nelse. Alle skal med, men han kom ikke med, stakkar! 
Det var jo en gang at det var ålreit å være arbeider.
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Derfor er jeg ivrig tilhenger, og nå skal jeg slutte, av at 
vi må passe på dette landet vårt så det ikke overtas av 
eksperter. Hvordan skal vi få til det, da? Vi må blant an-
net gjenskape Hill Town – den som ble ødelagt av toget. 
Hvordan skal vi gjøre det da? Toget må få gå, men vi må 
jo få kunne tenke oss løsninger hvor folk, så å si, tvinges 
til deltagelse i styre og stell. Det er jo helt forferdelig hva 
nåværende kommunalminister prøver å få til. At vi skal 
gå ned fra det nokså store antallet kommuner som vi har 
i dag og ned til bare noen få. Det er jo greit det, for sta-
ten, for da kan de forholde seg til få enheter, og slipper 
mye porto og annet krøll med disse her, men det er jo 
helt galt. Så min tanke er at vi burde jo selvfølgelig ikke 
ha færre kommuner, men vi burde ha mange flere! Som 
da blir nokså selvstyrende enheter i det norske samfun-
net. Vidaråsen er jo for så vidt et godt og interessant ek-
sempel på en kommune for seg. Det kunne jo godt bli en 
kommune – den fungerer jo bedre enn en kommune, og 
det omliggende fylket burde kunne se at sånn burde man 
kunne gjøre det. Man må jo passe på at folk blir ansvar-
lige for det samfunnet de lever i. Man må passe på at vi 
er nødt til å være tilstede for ellers så skjer det noe galt. 

Foredraget er transkribert av Nils Langeland som også 
fotograferte Nils Christie.

Nils Christie om reinkarnasjon

Tekst: Nina Brun 

Onsdag den 27. mai hadde jeg en stor opplevelse. Hilde 
Maria Nygård Dias Sørensen, en godt voksen student 
fra Rudolf Steinerhøyskolen på Berle, filmet meg, der jeg 
tok henne og Karen Nesheim med på min 58 år lange 
Odyssê. Da opplevde jeg at jeg fikk et ansikt ut mot ver-
den, autismen også. Da er det håp om at jeg kan få lov til 
å utfolde meg som Nina Maria Brun med min Asperger 
form for legning og natur. Uten at jeg skremmer, sårer, 
støter eller irriterer mine kjære medmennesker, men kan 
hjelpe og glede dem isteden. 

Det tok jo fem timer å filme meg, og enda var det noe 
jeg ville ha lagt til. Det fikk holde! 

Om det å bli filmet 
og intervjuet 

Hilde Maria fikk ikke bruke 
det store direktekameratet, for det 
trengte studentene på Berle akkurat den dagen. Det lille 
kameraet måtte lades opp flere ganger, men det var bare 
en fordel med alle intervallene. For i mellomtiden fikk 
jeg tenkt meg om, så jeg fikk med meg det jeg ellers ville 
ha glemt under sammenhengende filming! 

Nå er jeg spent. Tenk om Vidarforlaget får snusen i dette 
og vil trykke alt det jeg har sendt dem. Selv om de må 
redigere det kraftig ned, akkurat som filmen til Hilde 
Maria. Dette kunne være en lovende ansiktsløftning for 
meg og andre med Aspergers/Autisme. 

Jeg skulle ønske at det var de velutdannede og velerfarne 
studentene fra Berle som kom hit for å være medarbei-
dere og omsorgspersoner for oss med spesielle behov. 

    Nina Brun

I boka Bortenfor anstalt og ensomhet (Universitetsfor-
laget, 1989) beskriver professor Nils Christie noen av 
hovedprinsippene i landsbyene.

«Det tredje hovedprinsipp i landsbyene er at sjelen er 
det sentrale og det permanente, mens legemet bare er en 
midlertidig bolig. En underlig oppfatning i vår tid. Men 
egentlig er det vår tid som er underlig, ikke oppfatnin-
gen. Troen på reinkarnasjon finnes i mange kulturer. Det 
er en tro med interessante sosiale konsekvenser, kanskje 
særlig hvor det finnes mange usedvanlige mennesker. 
Noen kan ha en irriterende oppførsel. Noen følger ikke 
det vanlige mønster for adferd og ser heller ikke helt 
vanlig ut. Ansiktet til enkelte kan ved første øyekast vir-
ke frastøtende, selv om det for folk som kjenner dem blir 
omvendt. Troen på reinkarnasjon virker også i retning 
av å ta oppmerksomheten vekk fra det ytre. Kroppen 
blir bare en innpakning. Innenfor finnes en høyverdig 
sjel – som snart skal fortsette i et annet legeme. De som 
godtar slike tanker, vil antagelig ha et fortrinn i forholdet 
til usedvanlige mennesker.»
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kronikker

Tekst: Sissel Jenseth

Hans Brodal er kjent som 
grunnleggeren av SEA 
Quinta og er en av pio-
nerene som innførte den 
sosial-økologiske impul-
sen i Skandinavia. I sitt 84. 
leveår gir han nå ut boken 
Gemenskapsbildning – So-
cialekologi. Människoori-
enterad verksamhetsutvik-
ling på eget forlag. Boken 
kan sies å være Brodals 
testamente over hans sam-
arbeid og erfaringer i mer 
enn 30 år med bedrifter, 
myndigheter, ideelle orga-
nisasjoner og idébaserte 
virksomheter. I denne 
perioden har Hans Brodal 

også ofte vært i Norge. Den første tiden sammen med 
Leif Holbæk-Hanssen og i senere år med Finn-Einar 
Kollstrøm og Helle Rosenvinge.

Sosialøkologien ble introdusert av Bernard Lievegoed i 
Nederland på 1950-tallet og bygger på det antroposofi-
ske menneskebildet. Livegoed ble da utnevnt til profes-
sor for en nyopprettet sosialpedagogisk linje ved Rot-
terdam Universitet, og han grunnla NPI, Nederlandske 
Pedagogiske Institutt for bedriftsutvikling i 1954. Dette 
ble en viktig inspirasjonskilde for Brodal, også gjennom 
direkte samarbeid og kontakt bl a med Fritz Glasl.

Tre hovedområder
Gemenskapsbildning – Socialekologi. Människoorienterad 
verksamhetsutvikling er en lettlest og innholdsrik bok 
som gir en konkret innføring i blant annet lovmessig-
hetene innfor fellesskapsdannelser, samarbeid og orga-
nisasjonsutvikling. Det avgjørende er enkeltindividets 
utfoldelse, selvinnsikt og ansvarsfølelse.

Boken er delt inn i tre hovedkapitler og en rekke under-
kapitler. Hver for seg synliggjør de essensen og hoved-
utfordringen innenfor hvert område, her nevnt fort-
løpende:

Del 1; Møtets muligheter og utfordringer: 
Kommunikasjon. Kunsten å samtale – de tre språklige 
domenene. Den skapende gruppen. Gruppearbeidets fire 
steg. Ulike former for gruppearbeid. Veiledning – å støt-
te enkeltpersoner og grupper. Fra konflikt til samarbeid. 

Del 2; Utvikling av virksomheter og ledelse: 
Ledelse- og organisasjonslærens utvikling. Noen sosial-
økologiske utviklingskonsept. Virksomhetens organisa-
sjon – et landskap. Lovmessigheter i en organisasjons-
utvikling. Dialogen som grunnidé; hverandre og opp-
gaven. Syv ledelsesfunksjoner – livet i organisasjonen. 
Noen praktiske tillempinger. Utviklingsmodell. Fra idé 
til virkelighet. Å vekke viljen til ansvarlighet. En konti-
nuerlig læring – en offentlig forvaltning. U-prosedyren 
som arbeidsmetode – praksiseksempel fra en steiner-
skole. 

Del 3; Selvinnsikt – en vei til sosial utvikling: 
Individualiteten – muligheter og begrensninger. Men-
nesket er mer enn det vi ser – 7-tallets hemmeligheter. 
Jeg og mine syv kompetanseområder. Jeg og mitt tempe-
rament. Den åttefoldige veien.

Konflikter - Hva vil de lære oss? 
I 2009 utga Hans Brodal sammen med Leif Nilsson bo-
ken, Konflikter - Hva vil de lære oss? Boken er oversatt 
til norsk av Finn-Einar Kollstrøm og utgitt på Antropos 
forlag (2011). 
Konflikter henger ofte sammen med at vi ikke åpne for å 
oppfatter hva den andre tenker og mener. I stedet danner 
vi oss våre egne forestillinger som kan bli vår ”sannhet”, 
og stengsler mellom individer kan oppstå. Konfliktboken 
er kommet i fire opplag i Sverige og to i Norge. For hver 
ny utgave er boken blitt bearbeidet med flere utdypende 
kapitler. 

Ny bok om organisasjons-
utvikling bygget på fellesskap 
og sosialøkologi
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Ny bok Hans Brodal (født 1931):
Gemenskapsbildning – Socialekologi
Människoorienterad verksamhetsutvivkling 

Vi har fått lov å gjengi fra kapittelet Lovmessigheter i en 
organisasjons utvikling; om de tre trinnene og nivåene 
som enhver organisasjon vil måtte gjennomgå.

1) Pionertiden 
I de fleste organisasjoner kan man biografisk gå tilbake 
til et tidspunkt der en pioner eller en entreprenør tok et 
initiativ til å starte en virksomhet. Denne personen så 
et behov eller hadde en impuls som han eller hun ville 
møte og virkeliggjøre, ofte med store personlige opp-
ofringer og med en ukuelig vilje.

Under pionertiden er den kulturelle dimensjonen helt 
dominerende og den får sin farge av pioneren som lever 
ut sin visjon. Pioneren sørger også for å holde den ufor-
melle sosiale og økonomiske dimensjonen sammen som 
en helhet. Fleksibilitet, lojalitet og kreativitet er viktig 
prinsipper.
Den sosiale dimensjonen kjennetegnes av at man i orga-
nisasjonen opplever seg som en ”familie”. Man bygger på 
den enkeltes evner, og intuisjon, improvisasjon og enga-
sjement er drivkreftene. Formelle beskrivelser av organi-
sasjonens arbeidsmetoder, avtaler og regler betraktes om 
et unødvendig onde.
Den økonomiske dimensjonen kjennetegnes av improvi-
sasjon og fleksibilitet i forholdet til omverdenens behov. 

2) Differensierings- og organisasjonsperioden
Før eller senere kommer pionertiden til en grense der 
noe nytt må komme til. Pioneren eller entreprenøren 
kan ikke lengre virke som det ”naturlige” senteret. Kom-
munikasjonsblokkeringer oppstår når det finnes ulike 
oppfatninger om grunnidéen og visjoner for framtiden; 
motivasjonen og entusiasmen minsker, og både skjulte 
og åpne konflikter oppstår.
På samme måte som hvert enkelt mennesker møter kri-
ser eller utfordringer ved overgangen fra en aldersperio-
de til en annen, skjer dette også for en organisasjon eller 
konstellasjon av samarbeidende mennesker. Det som har 
vært riktig under en periode, fungerer ikke lenger.
Organisasjonen er dermed på vei inn i en differensi-
erings- og organisasjonsperiode.
Den kulturelle dimensjonen trer nå i bakgrunnen og vies 
mindre interesse. Som en konsekvens av pionertidens 
begrensninger, søker man nå å etablere regler og få klar-
het innenfor organisasjonen.
I den sosiale dimensjonen blir organiseringen av ar-
beidsoppgaver et viktig steg i virksomhetens utvikling. 
Tydelige avtaler og beslutningsprosedyrer er andre ka-
rakteristiske trekk i overgangen til differensierings-

perioden, og også en 
mer hierarkisk organisa-
sjon med sentralisering 
og arbeidsplanlegging. 
Man forlater den mer 
familiære formen og går 
i retning av en saklig og 
mer kjølig form, hvor de 
enkelte medarbeidernes 
handlinger begrenses og 
i større utstrekning sty-
res ”ovenfra”.

3) Integrasjonsfasen
Også differensierings-
perioden leder i sin ensidige synsmåte til at nye krise-
symptom oppstår gjennom at organisasjonen ”stivner” 
på grunn av at verken den kulturelle eller den sosiale 
dimensjonen får tilstrekkelig med næring.
Utfordringen er nå å bli bevisst de tre dimensjonenes 
gjensidige avhengighet, som kan lede virksomheten inn 
i integrasjonsfasen. 
Viktig for den kulturelle dimensjonen blir nå en oriente-
ring mot en bevisst dannelse av identitet/ledestjerne og 
visjon. Et felles arbeid med de overgripende målene til 
organisasjonen, er forutsetning for desentralisering og 
ny motivasjon hos medarbeiderne.
Den sosiale dimensjonen bygger på at medarbeiderne tar 
et større ansvar for sitt eget arbeidsområde samtidig som 
man er bevisst helheten og den sammenheng som man 
står i. Personlig utvikling og mulighet for å bli ”medbe-
stemmende” i organisasjonen, blir en drivkraft.
Den økonomiske dimensjonen leder til at man tenker 
assosiativt, dvs interesserer seg for hvordan man inngår 
og virker i samfunnsutviklingen.

Organisasjonen er ikke lenger et mål i seg selv, uten det 
vesentlige er å møte reelle behov i samfunnet i overens-
stemmelse med organisasjonens ledestjerne og visjoner.
Som en sammenfatning kan man si at i integrasjons-
fasen føres hele tiden en dialog mellom de tre dimensjo-
nene som nå er likeberettigede; 

-	 grunnidéen og organisasjonens ledestjerne 
(kulturell/åndelig)

-	 hverandre og samarbeidsformene (det sosiale/
samt rettsikkerhet for den enkelte)

-	 samfunnet og hvordan vi møter omverdens 
behov (ressurser/næring/økonomi)

Hans Brodal: Gemenskapsbildning – Socialekologi. 
Människoorienterad verksamhetsutvikling (2015)
132 sider. Språk: svensk. Pris: 200 SEK
Kontakt: Hans Brodal, hans.brodal@seaquinta.com
www.socialekologi.nu

Hans Brodal. 
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legende

Mislandia

Pirento Piroli var sønderknust. Han hadde brutt løf-
tet sitt. Han som sa at han elsket Gud mer enn noe 
annet, hadde ikke holdt ut en eneste dag. Det var 
i går kveld han hadde formulert seg slik: »Herre, 
jeg har syndet. For å vise hvor mye jeg angrer, 
skal jeg i morgen ikke spise noenting hele dagen. 
Du skal få se at jeg kan gjøre noe for deg.» Pi-
rento Piroli hadde gått fornøyd til sengs.

Da han våknet, husket han straks forset-
tet sitt. «I dag skal jeg prise Gud!» tenkte Pi-
rento. «Ingen brødskiver med ost, jeg skal bare 
leve av morgenbønn og sang.»

«Mennesket lever ikke av brød alene,» 
tenkte Pirento fire timer senere, «men av hvert 
ord som kommer fra Guds munn.» Det var lett 
og Pirento var stolt av seg selv. Først klokka sju 
om kvelden slo det til. Det var egentlig ikke sult. 
Det var et vanvittig sug etter blåbærpai. Pirento støttet 
hodet i hendene og siklet.

«Salige er de som sulter og tørster,» tenkte Piren-
to, «for himmelriket hører disse til. Du skal ikke samle 
skatter på jorden. Lykke kan ikke spises eller kjøpes for 
penger … Du skal samle skatter til himmelen.»

«Men hva er himmelriket,» tenkte han i neste 
øyeblikk, «om ikke å spise blåbærpai?»

«Jeg har jo lovet, jeg har jo lovet! Gud, befri meg 
fra løftet mitt eller hjelp meg å holde ut!» Han vrælte 
ut i den største fortvilelse. Han gråt. Men så samlet han 
seg og tok en heltemodig beslutning. Han skulle bake en 
blåbærpai, men ikke spise den. Det skulle være nok å se 
på den og kjenne lukten av den, aldri i verden om han 
skulle smake på den. Ikke en eneste smule!

Klokka ni var Pirento Piroli sønderknust. Ikke 
en eneste smule var igjen. Alt sammen hadde han spist 
opp. Alt – og nå ville han ikke leve mer. Ikke én eneste 
dag hadde han klart å holde ut og lide for Herrens skyld. 
Han hadde mislykkes fullstendig. Det fantes ikke noe 
mer å gjøre.

Da ble han ført til Mislandia.

Han kom til en eng der Roma pleide å skyte 
med pil og bue. Så også denne dagen. En stor målskive 
var satt opp ytterst på engen, og dit siktet Roma. Buen 
spentes og pilen fløy av gårde. Den havnet ikke en gang 
i nærheten av målskiven, men fortsatte inn i skogen og 
ble sittende fast i et grantre. Da begynte massene å juble.

- Han traff granen! Han traff granen! Ropte de 

om og om igjen.
En vakker jente la en æreskrans rundt halsen 

hans, og smågutter kom fram for å be om autografen. 
Da roen igjen hadde senket seg, tok han en ny pil fram 
fra koggeret, siktet nøye mot grantreet, slapp pilen og … 
men nå traff pilen i stedet i utkanten av målskiven.

- Han traff målskiven! Ropte menneskene. De var 
fra seg av glede.

- Han mislyktes jo, sa Pirento. Hvorfor skal en 
sånn en få stå på en skytebane?

- Fordi han synes det er morsomt, sa følgesven-
nen hans. Og hver gang treffer han et eller annet! Er det 
ikke fantastisk?

Akkurat da kom en jente i tiårsalderen løpende 
fram til dem. Hun riktig strålte av lykke og dro i følge-
svennen for å få hans oppmerksomhet.

- Gjett hva som skjedde i dag, sa hun. Den der 
prøven som jeg har jobbet så mye med … I dag fikk vi 
den. Alle svarene mine var feil, men læreren sa at det var 
de morsomste svarene han noen gang hadde hørt, og nå 
skal de føres inn i den nye fasiten.

- Bravo! sa følgesvennen. Gratulerer! Jeg visste jo 
at det kom til å gå bra.

- Aldri, sa Pirento da de ble alene igjen. Jeg kom-
mer aldri til å tilgi meg selv! Disse mennesker tar jo ikke 
seg selv på alvor. Jeg vil ikke være som dem. Jeg vil ikke 
være en som mislykkes.

De gikk vider gjennom landskapet og ble etter en 
stund invitert på te, som man så ofte blir i Mislandia.
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Crescendo
Ville gjerne ha vært der
da den blinde fikk sitt syn
og den døve sine ører åpnet
sin bundne tunge forløst
den uklare tale forvandlet 
til befriende crescendo
etter alle disse årene
ville gjerne ha vært der, Herre
da du gikk iblant oss
da du helbredet og forkynte 

Jeg kommer, Herre
lysene er tent
vinen funkler i kalken

Gerd Grønvold Saue

I 2014 kom boka «Bibeldikt» 
ut på Verbum forlag. 
52 forfattere, – en for hver 
uke, ble utfordret til å skrive 
et dikt til et sitat fra Bibelen. 

Forfatter og venn av Lands-
ByLiv, Gerd Grønvold Saue, 
har gitt oss tillatelse til å 
trykke hennes dikt inspirert 
av evangelisten Markus, ka-
pitel 7, vers 31-37.

måten å mislykkes på han kunne tenkte seg. Noen som 
hadde villet noe med sitt liv, som hadde begynt, men var 
blitt stoppet, som var blitt anklaget og henrettet. En dø-
ende mann på et kors … Kanskje var han allerede død. 
Pirento følte seg dårlig. Mannen prøvde å si noe. Han 
måtte anstrenge seg til det ytterste for å høre den svake 
stemmen.

- Pirento, kjenner du meg ikke igjen?
I samme øyeblikk som han forsto at det var Her-

ren han hadde sett, var korset borte. Han sto alene igjen i 
skogen. Nei, ikke alene. Stemmen var blitt værende, men 
det var vanskelig å si hvor den kom fra.

- Menneskelig sett mislyktes jeg, Pirento. Men det 
ble snudd til lys! Og fortell at det er lov å mislykkes. Hvis 
du vil, kan alt du gjør være å tjene meg. Både det å faste 
og det å spise. Både medgang og motgang. Gå hjem og 
fortsett å leve, Pirento!

Foran ham sto en tom paiform. Han tørket bort 
et par smuler fra munnviken og prøvde å huske hva som 
hadde hendt. Han klarte det ikke helt. I stedet la han seg 
på kne og takket Gud – for blåbærpai og mye annet.

Anna Dunér fra boken «Engelen ved Apalstupet», 
Verbum forlag 2006. 
Illustrasjon: Elisabeth Husebø.

- Jeg trodde hele livet mitt var ødelagt, fortalte 
vertinnen. Hele mitt voksne liv brukte jeg på barna 
mine. Den første ble alkoholiker, den andre tyv og den 
tredje vil ikke ha noe med meg å gjøre. Men nå har jeg 
sluttet å si til meg selv at det er min feil. Jeg gjorde så 
godt jeg kunne. Nå gleder jeg meg at den første er glad 
i meg, den andre ikke drikker, og at den tredje gjør det 
bra i arbeidslivet.

«Det er galskap,» tenkte Pirento. «Det er galskap! 
Det kan ikke væreriktig å mislykkes.»

De gikk ut igjen. De så mannen som gledet seg 
over at han ikke hadde mer penger, barnet som lekte 
med egget det hadde mistet, og gutten som falt en meter 
foran målet og syntes det var umåtelig komisk.

«Det har ikke noe med meg å gjøre,» tenkte Pi-
rento. «Jeg er ikke lettsindig. Jeg har høyere idealer enn 
det de har. At andre også mislykkes, gjør det ikke noe 
bedre.

- Bare ett møte til, sa følgesvennen. Der inne i 
skogen. Følg denne stien, selv må jeg gå tilbake.

Pirento var alene. Han gikk inn i skogen som var 
like mørk og trist som hans egen sjel. Nok en gærning 
måtte han altså treffe før han fikk komme tilbake til sein 
egen verden. Da var det noe som sto i veien for ham. 
Ikke et tre, … men et Pirento stirret. Det var et kors som 
var reist i skogen. En korsfestet! Ja, de var vel den verste 
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Tekst: Frode Barkved
 
Lotusblomstene er altså finere iakttakelsesorganer, som, 
dersom de utvikles, kan gjøre oss kapable til å iaktta 
verden og menneskene på en inderligere måte. Gjennom 
øvelsene skal, skriver Steiner, «mennesket ofre oppmerk-
somhet og omsorg på visse sjelelige funksjoner som det 
vanligvis utfører likegyldig og uoppmerksomt». 
 
De øvelsene vi nå skal ta i nærmere øyesyn, har et besin-
nende, meditativt innslag, men de kan egentlig bare øves 
i sammenheng med livet selv.
 
Det finnes altså åtte funksjoner som preger vår livsførsel. 
I det følgende gjengis øvelser som er rettet mot nettopp 
disse. Jeg gjengir noe fra to av Steiners meditasjons-
bøker; den ene er allerede nevnt; «Hvordan når man 
til erkjennelse om høyere verdener?», den andre boken 
heter «Anvisninger for en esoterisk skolering». I den 
førstnevnte presenteres øvelsene uten å settes inn i en 
bestemt tidsmessig kontekst, i sistnevnte bok knyttes den 
enkelte øvelse til en ukedag. 
Jeg har dessuten tillatt meg å beskrive øvelsene med egne 
ord, basert på øvelsespraksis.

7) Å lære av livet 
I dag er begrepet «livslang læring» godt kjent. På Kunn-
skapsdepartementets hjemmeside erklæres det at «alle 
skal ha mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle 
evnene sine gjennom hele livet. Livslang læring bidrar 
til å øke den enkeltes livskvalitet, og gir større verdiskap-
ning og fleksibilitet i arbeidslivet».
Det å utvide begrepet læring og skole utover de tradi-
sjonelle læringsinstitusjonene, til at livet selv blir en 
skole, var noe Steiner la stor vekt på; og da ikke bare 
i betydning av å samle kunnskap, men om en livslang 
moralsk og menneskelig transformasjon og utvikling. 
Enn videre: et enkelt jordeliv kan oppfattes som et del av 
et langt større lærings- og utviklingsforløp, der fruktene 
av det jeg har lært i ett liv blir til drivkraft for ny læring 
i det neste. Innforliver man et slikt større spenn, en slik 
utvidet tidshorisont i seg, fører det til at interessen for de 
oppgaver og utfordringer som livet stiller meg overfor, 
intensiveres. I stedet for å flykte fra eller fortrenge utfor-
drende og krevende livssituasjoner, interesserer jeg meg 
for dem, og spør meg selv hva en viss livshendelse – stor 
eller liten – kan befordre av vekstkrefter og ny innsikt. 
Denne syvende øvelsen beskriver Steiner som «bestre-

Den åttefoldige veien 
- øvelser 7 til 8

belsen av å lære så mye av livet som mulig.» Og han un-
derstreket at «intet møter åndseleven som ikke gir ham 
anledning til å samle erfaringer som han har nytte av i 
livet». Dersom jeg har gjort et feilskjær henger jeg ikke 
fast i angeren, men jeg erkjenner det uriktige og beslut-
ter meg for å la denne erfaringen bli et grunnlag for å 
kunne møte og handle bedre i en lignende situasjon. 
På den måten utvikler jeg etter hvert en kjærlighetsfull 
interesse både for hvordan jeg selv og mine medmenne-
sker hanskes sine livssituasjoner.  
 
8) Kontemplasjon og meditasjon 
Den røde tråden gjennom alle øvelsene dannes av at 
jeg kontinuerlig  inderliggjør og besinner meg på det 
opplevde. Gjennom å avsette et lite stykke tid hver dag 
– Steiner skriver at fem minutter er tilstrekkelig – der 
jeg kontemplativt dvelende lar hverdagens inntrykk og 
støy tones ned, for så meditativt å betrakte livet, kan 
jeg i større og større grad skille det vesentlige fra det 
uvesentlige. Når jeg er helt innvevd i hendelsesstrøm-
men er det vanskelig å skille hummer fra kanari. Men nå 
finner jeg et rolig ståsted; jeg bygger meg på sett og vis 
en indre hytte på fjellet, der jeg kan overskue helheten 
av livslandskapet på avstand og i ro. Steiner oppfordrer 
den øvende til at man i slike øyeblikk «fordyper seg i seg 
selv, omhyggelig rådfører seg med seg selv, utformer og 
prøver sitt livs grunnsetninger, i tankene gjennomgår 
sine kunnskaper, overveier sine plikter, tenker over livets 
innhold og mål osv.»

Når man befatter seg med disse øvelsene blir man klar 
over hvilken oppbyggende kraft som finnes i ærligheten. 
Slik taleorganet, som jo er det sted den sekstenbladete 
lotus er lokalisert til, kan formidle noe sant eller usant, 
slik kan også mitt «indre språk», være sannferdig eller 
løgnaktig. Indre løgnaktighet, om enn så liten, skygge-
legger og bryter ned min mulighet for å iaktta virkelig-
heten. Uærlighet, selv om den begynner i det små, har 
en tendens til å forøke seg selv, og dermed spinne meg 
inn i et nettverk av fastlåste forestillinger, ønsketenk-
ning, illusjoner: jeg kapsles inn og det oppstår en mur 
mellom meg og verden. Dermed taper jeg også meg selv 
av syne. Steiner uttrykker seg temmelig drastisk: «Den 
som tenker eller taler noe usant, dreper noe i kimen til 
den sekstenbladete lotusblomst. Sannferdighet, opp-
riktighet, ærlighet er i den sammenheng oppbyggende 
krefter, løgnaktighet, falskhet, uredelighet ødeleggende 
krefter.»
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Tekst: Hans Brodal, SEA Quinta, Sverige
Foto: Eric de Haan

I et foredrag fra 1912, «Reinkarnasjon og karma»1 stiller 
Rudolf Steiner spørsmålet: Hva kjennetegner en antro-
posof? Jo, det er å ha en indre overbevisning om reinkar-
nasjon og karma. Det vil føre til at man finner helt nye 
måter å omforme vårt moderne liv. Nye livsformer, nye 
fellesskap og nytt samliv. Man aner at Rudolf Steiner al-
lerede her antyder initiativer som helsepedagogiske hjem 
og steinerskoler.
Ifølge Rudolf Steiner er det få mennesker som har denne 
indre overbevisningen. Også blant antroposofene. Det 
er ofte en tankemessig, intellektuell innsikt. Oppgaven 
i fremtiden er selv å komme til en slik indre overbevis-
ning og utad virke for at reinkarnasjonstanken slår 
igjennom i samfunnet. Dette er en utviklingsvei. Steiner 
betonte at det som kjennetegnet antroposofene i hans 
samtid, var at de var på vei til å tilegne seg en indre over-
bevisning om konsekvensene av ideen om reinkarnasjon 
og karma. Resten ville følge av seg selv. Dette er neppe 
mindre aktuelt i dag.

Vi kan begynne med å betrakte vår egen jordiske bio-
grafi – hvordan kan vi utvikle og fornye vår egen biografi?
I et foredrag 1918 i Die soziale Grundforderung unserer 
Zeit. In geänderter Zeitlage2 fremhever Rudolf Steiner 
gjentatte ganger betydningen av å se tilbake på sitt livs-
løp på en uselvisk måte. Vanligvis har vi oss selv som 
midtpunkt, og vi betrakter andre mennesker på vår vei 
gjennom livet utfra hva de har gjort for oss, og vi bedøm-
mer dem utfra følelser og opplevelser som vi selv har hatt. 
Dette må vi bekjempe! sier Rudolf Steiner. I stedet må vi la 
bilder dukke opp av de lærere, foreldre, venner, slektnin-
ger og uvenner som vi har hatt det vanskelig med, og vi 
må levende forestille oss hvilken betydning de har hatt – 
helt uten sympati og antipati – og glemme oss selv når vi 
gjør denne øvelsen. 

Rudolf Steiner uttrykker seg så sterkt: det gjelder å fri-

1 Rudolf Steiner: Reinkarnasjon og karma og deres be-
tydning for nutidens kulturliv, GA135. Berlin 23. og 30. 
januar 1912, Stuttgart, 20.-21. februar 1912, Berlin, 5. 
mars 1912.
2 Rudolf Steiner: Die soziale Grundforderung unserer 
Zeit. In geänderter Zeitlage, GA 186. 7 foredrag, Bern 12 
desember 1918. 

Utvikling og fornyelse 
av min biografi

gjøre seg fra vrangbilder som bygger på antipati og sym-
pati. Det innebærer at vi må utvikle en evne i oss selv til 
å skape bilder som lar et annet menneske oppstå sjelelig 
i oss. Derved frigjøres noe i vår sjel som har betydning 
når vi i fremtiden møter mennesker på vår livsvei. Dette 
blir mer og mer viktig i fremtiden. Det er en øvelse i å 
utvikle imaginasjoner og derved på en fri måte kunne 
forholde seg til de mennesker som vi møter i nåtiden. 

I det samme foredraget gis en øvelse med hensyn til å 
frigjøre seg fra seg selv når man betrakter sin egen bio-
grafi. Gå tilbake til en bestemt alder. Se deg selv som 
10-åring. Men glem at det er deg selv. Betrakt dette 
tiårige barnet som et hvilket som helst annet barn, og la 
et bilde av barnet oppstå i ditt indre. Dette er en måte å 
komme bort fra å la opplevelser fra fortiden bestemme 
over bildet av deg selv. For ellers er mennesket en ten-
dens til å ville være det som det opplever, og dette farger 
også bildet av andre mennesker. 
Jørgen Smit har i Hvordan kan lærergjerningen fordypes?3 
anvist en lignende øvelse for en lærer som for eksempel 
har en klasse i en viss alder, hvor han ber læreren gå 
tilbake til sin egen biografi samtidig som han løfter vekk 
hele sin egen erfaring og opplevelser i løpet av livet, og 
derved kan han komme tilbake til den alder som elevene 
i hans klasse har. Først da kan læreren møte dem på en 
sann måte.

Når vi som mennesker står overfor hverandre og merker 
noe hos den andre som ikke passer oss, begynner vi å 
kritisere, men uten å utvikle noen interesse for den an-
dre. Men hvis vi derimot utvikler en objektiv interesse 
for andre menneskers feil, blir det for den fremtidige 
utvikling den fineste, mest sosiale egenskap. Altså når 
feil hos andre mennesker interesserer oss langt mer enn 
behovet for å kritisere. Da beskjeftiger man seg med det 
andre mennesket på en kjærlighetsfull måte.

I Historiska Symptom4 1918 (svensk utgave) 4. foredrag, 
uttaler Rudolf Steiner: Mennesker kjenner i bunn og 
grunn seg selv svært dårlig, fordi de kun graver i seg selv 
og interesserer seg så lite for andre mennesker, og særlig 
nettopp for det, som de kaller andre menneskers feil.

3 Jørgen Smit: «Hur kan lärargärningen fördjupas» Antro-
posofiske bokförlaget, Stockholm.
4 Rudolf Steiner: Historisk Symptom. (GA 185) Dornach 
25. Oktober 1918. 4. foredrag..
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biografi: Hvilke slags menneske har jeg vært? Har jeg 
hatt en tendens til ettertanke, vært et inderlig ettertenk-
somt menneske, eller har jeg mest trivdes med sensa-
sjoner i omgivelsene – eller noe midt i mellom? Et men-
neske som raskt har tatt stilling til det som dukker opp, 
eller det motsatte – hvor man har brukt tid på å fordøye 
og vurdere. Hadde jeg lett for å lese da jeg gikk i skolen? 
Hvordan var det med regning og matematikk? Kom jeg 
lett i slagsmål med andre barn, eller var jeg utsatt for 
deres mishag? Ble jeg lett innblandet i følelsesmessige 
situasjoner, eller var jeg mer tilbakeholden? Går mine 
anlegg i retning av det intellektuelle, det følelsesmessige 
eller det viljesmessige? Hva har vært vanskelig for meg, 
og hva var enkelt og lett? Hva har jeg ikke villet av det 
som har skjedd meg? Hva slags motstand, konflikter og 
vanskelige personer har stilt seg i veien for meg. Hva er 
jeg blitt forhindret i? 
Vær særlig oppmerksom på det som har gitt deg motstand.

Skap deretter et bilde av et menneske som nettopp har 
de egenskaper som du var dårlig til, og av et menneske 
som søkte det som bød på motstand for deg. Ønsk av 
hele ditt hjerte at det er en del av deg. Et motbilde av 
ditt hverdags-jeg. 

Vi skal ifølge Rudolf Steiner gjøre et tankeeksperiment 

ØVELSE: Dann små samtalegrupper med følgende 
spørsmål: Hvordan stemmer dette med mine erfaringer? 
Hvilke tanker og spørsmål vekker dette?

Et neste skritt: Hvordan sprenger vi grensen mellom fødsel 
og død i vår jordiske biografi?
Viktor Frankl sier i «Livet må ha mening»5 at det som 
skjebnen stiller et menneske overfor, kan det ikke gjøre 
noe med, ellers ville det ikke være skjebne. Men hvordan 
man forholder seg til det som skjebnen bringer, bestem-
mer mennesket selv, ellers er man ikke menneske. Det 
dreier seg altså om at noe er forutbestemt, og at vi har 
et fritt valg. Vi er medbestemmende om den fremtidige 
skjebnen, og det som vi møter, har også noe med vår 
skjebne i fortiden å gjøre. I det tidligere nevnte fore-
draget i Reinkarnasjon og karma stiller Rudolf Steiner 
følgende spørsmål: 

Hvordan kan mennesket komme til en indre overbevisning 
om at deres åndelig-sjelelige vesenskjerne kommer fra et 
tidligere liv og overgår til et senere liv? 

Dette er ifølge Rudolf Steiner en utviklingsvei. Det første 
er å utøve selverkjennelse ved å se tilbake på sin jordiske 

5 Viktor Frankel: Livet måste ha mening, 1984.
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som ikke forplikter oss til noe: 
Konstruer et bilde av et tenkt menneske som har nettopp 
de egenskaper, den begavelse og de evner som har for-
årsaket de ubegripelige tingene som er kommet oss mer 
eller mindre tilfeldig i møte på vår livsvei. Hvis vi lever 
med et bilde av et slikt menneske, begynner det å vokse 
sammen med oss. Vi blir ikke fri fra dette bilde. Bildet 
virker som når vi skal huske noe, når vi forsøker med 
alle mulige midler å komme på det. (Vi kan da anvende 
tankebilder, eksempelvis et navn «det var noe med «ano» 
... og plutselig kommer vi på det, ja Modiano»).
Dette menneskebildet blir en slags «hjelpetanke» og en 
hjelpeprosess i å fatte dette. Vi begynner å få en anelse 
om et annet menneske i oss selv enn det sedvanlige hver-
dagsmennesket. Dette er mer en følelse enn en tanke. 
Vi begynner å få en anelse om hva vi har med oss fra en 
tidligere inkarnasjon, som er en del av vår individualitet. 
Noe ubevisst i oss selv som vi kan vekke til live i denne 
inkarnasjonen. På denne måte blir tanken om reinkar-
nasjon en vei til en dypere forståelse av både oss selv og 
andre, og ikke bare en spekulasjon om hvem eller hva vi 
var i en tidligere inkarnasjon. 

Hvis vi lever som om i dag blir isolert fra i går og fra i 
morgen, blir det vanskelig å orientere seg i livet, både 
for oss selv og for mennesker i vår nærmeste omgivelser. 
Det oppstår et sosialt kaos. Det er likeså alvorlig hvis 
vi ser hele vårt liv som en isolert foreteelse uten sam-
menheng med før og etter dette livet. Reinkarnasjons- og 
karmatanken gir oss en mulighet for en dypere forståelse 
av vår livsvei og livsoppgave.
Hvorfor er det så vanskelig å komme til en slik indre for-
ståelse? Vi har bruk for å utvikle en ny slags erindrings-
evne som er annerledes enn den sedvanlige hukommel-
sen, som kan kalles «forestillingserindring». Det som vi 
trenger å utvikle er en «følelseserindring». 
Vi kan tenke tilbake på vår egen biografi, på noe som 
skjedde for 10-20 år siden, og som forårsaket en stor 
smerte. Vi forestiller seg hendelsen i alle dens detaljer, 
og hvis vi anstrenger oss, kan vi få frem et tydelig bilde, 
men den smerte som vi opplevde, eller de følelsene som 
vi hadde, kan vi ikke oppleve med samme intensitet som 
den gang. Vårt nåværende liv mellom fødsel og død er 
altså for hukommelsen mer en forestillingserindring og 
mindre en følelseserindring. 

Dette fenomenet tar Rudolf Steiner også opp i Mikaels 
misjon6 fra 1919: Det vi har tilgang til i vårt hodesystem, 
er forløp som foregår i oss selv og henger sammen med 
vårt forestillings- og tankeliv. Her kan vi være bevisste 
om våre forestillinger. Vi har også forestillinger i vårt 
følelsesliv, men det som skjer i vår følelsessfære, oppfat-
ter vi i vår våkne tilstand bare via tanken; aldri direkte 

6 Rudolf Steiner: Mikaels Mission. Dornach, 6. desember 
1919. 17. kap. GA 194.

gjennom følelsene. Vårt forestillingsliv i våre tanker angår 
mest oss selv. Når vi føler noe, så er det en opplevelse i oss 
selv, men samtidig noe som griper inn i verden omkring 
oss, noe som har betydning for verden. Det samme gjelder 
viljeslivet – i enda høyere grad. Vårt følelses- og viljesliv 
følger med oss etter døden. Vårt tankeliv her i vår jordiske 
biografi lever ikke videre i oss etter døden. Derfor kan vi 
heller ikke med våre jordiske tanker komme til innsikt om 
reinkarnasjonen. Alt ifølge Rudolf Steiner. 

Tilbake til det fiktive menneskebildet hvor man oppøver 
følelseserindring: veien til å få en egen indre overbevisning 
om reinkarnasjon og karma som en realitet. 

Vi kan betrakte forskjellige indre opplevelser, som vi har 
møtt i vårt samliv med andre mennesker:
- Det som du kan betrakte som vellykket, og som kan 
forklares ved din spesielle begavelse og et medfødt talent.
- Det som har mislyktes for deg. Her er det litt vanske-
ligere å skjelne mellom det som er forårsaket ved egen 
skyld, ved uhell eller tilfeldighet. Det finnes dog ting i 
livet som man har lyktes med eller mislyktes med, uten 
at det finnes en klar sammenheng med ens evne eller 
manglende sådan.

Det må skjelnes mellom to slags opplevelser:
-Når du er deg bevisst om årsaken til at du lykkes, re-
spektive mislykkes. 
- Når du ikke kan finne en slik sammenheng, når de er 
det vi pleier å kalle tilfeldige.

Du kan også betrakte ytre hendelser og opplevelser i din 
skjebne og finne atter to slags kjensgjerninger:
- Det som skjer i det ytre liv, som er en direkte følge av 
mine tidligere handlinger.
- Det som ikke har noen sammenheng med mine tidli-
gere handlinger, men er hva vi kaller «tilfeldig». 

Som «hjelpetanke» for å utvikle følelseserindring: 
Jeg ønsker av hele mitt hjerte at det som er skjedd mot min 
vilje, av «tilfeldighet», og det jeg har minst anlegg for, er en 
del av meg. Et menneske i meg som vil bli bevisst.
Det får ingen innvirkning på sjelen hvis man bare gjør 
slike øvelser noen få ganger. Det fiktive menneskebilde 
må fremkalles gang på gang.

Reinkarnasjonstanken er en av de viktigste forutsetninger 
for sosial utvikling. Jeg må ta ansvar også for det jeg har 
ført inn i verden i en tidligere inkarnasjon, og alt hva jeg 
nå bidrar med, som virker inn i fremtiden og i fremtidige 
inkarnasjoner. Det gjelder også mitt forhold til medmen-
nesker som jeg har møtt. Den indre overbevisning om 
reinkarnasjon og karma, som sprenger grensen mellom 
fødsel og død, fører til noe vi, som mennesker i det jord-
iske livet, kun har erfart i begrenset omfang: Å ta ansvar.
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Det er lett å fortvile når man møtes vår tids problema-
tikk som jo nettopp er preget av Ahrimans strategi. 
Ifølge Rudolf Steiner er det eneste som Ahriman ikke 
klarer, at man gjennomskuer hans strategi. Det vi har til 
felles med andre mennesker i vår tid, er at vi har valgt å 
inkarnere i den dystre verden av i dag. Mange mennes-
ker opplever at vi er medansvarlige for alt – for det som 
skjer i vår tid! 
Samtidig er det oppløftende å se hvor mange mennesker 
rundt om i verden som tar ansvar for en annen utvik-
ling; «en annen verden er mulig», og som samler frivil-
lige organisasjoner og NGO’er under navnet «cultural 
creatives». Det finnes mange mikaelitter også utenfor 
den antroposofiske kretsen. (Mikaelsimpulsen er den 
åndelige verdens budskap til menneskene i vår tid. Men-
nesker som av egen fri vilje påtar seg et ansvar for det 
som skjer i verden i små og store sammenhenger.) 

Allerede da Rudolf Steiner talte om reinkarnasjonstan-
ken i 1912, antydet han at hvis man tok den alvorlig, ville 
det føre til nye kulturimpulser i samfunnet. Vi har i dag 
mange slike eksempler i antroposofiske virksomheter: 
steinerskoler, helsepedagogiske hjem, hvor impulsen er 
at barnet, eleven eller beboeren som individualitet har 
noe med seg fra en tidligere inkarnasjon. Det handler 
om å respektere denne individualitet og la den vokse på 
sine egne betingelser.

Det er all mulig grunn til å spørre hvordan hver enkelt 
kan bidra til at Mikaelsimpulsen lever, og hva man kan 
gjøre for fremtiden? I mange virksomheter forsøker man 
i fellesskap å formulere sin grunnidé eller impuls. Det 
gjelder også antroposofiske virksomheter.

Reinkarnasjon og karma som grunnidé for en antro-
posofisk virksomhet er den kraft i et fellesskap som 
kan møte dagens og fremtidens utfordringer. Det er 
kanskje også svaret på de spørsmålene som ofte dukker 
opp fra medarbeidernes side når de søker å formulere 
virksomhetenes grunnidé: Hvorfor er vi her? Hva er vår 
oppgave? Hva er den dypere mening med vårt arbeid? 
Spørsmål som mange unge mennesker, ikke kun i antro-
posofiske virksomheter, stiller seg. Det finnes Mikaelitter 
overalt i verden som bærer på de samme spørsmål.

Den antroposofiske bevegelses oppgave er å så frø for 
fremtiden.

Artikkelen har tidligere stått i det danske medlemsbladet 
Antroposofi 3-2015 og Antroposofi i Norge 3-2015. 
Oversettelse fra dansk, Sissel Jenseth.

Forslag til SAMTALEØVELSER I SMÅGRUPPER: 
Reflekter over følgende spørsmål:
Er det noe av det som er beskrevet ovenfor, som jeg må 
feste meg ved?
Er dette en vei som er aktuell i vår tid? 
Har jeg/vi noen erfaringer fra arbeidet med dette? 
Evt prøve å se inn i seg selv som 10-åring? 

Hvordan møter vi vår tids karmiske kaos? 
Allerede i 1912 sier Rudolf Steiner at det enkelte men-
neskets karma blir mer og mer komplisert. Maskinene 
griper inn, og arbeidet blir sjelløst. Det er virkelig blitt 
bekreftet, og vi har i dag et mekanisert, automatisert og 
elektrifisert arbeidsliv, og det virker inn på mennesket. 
Hvorledes kan den antroposofiske bevegelse møte dette 
og bidra til å bringe mer orden i karma? En nesten umu-
lig oppgave hvis man ikke tenker lenger enn vår egen 
levetid. Man kan vel uten å overdrive, si at arbeids- og 
samfunnslivet er ahrimanisert. 
I et foredrag i Der innere Aspekt des sozialen Rätsels7 fra 
1919, beskriver Rudolf Steiner Ahrimans strategi. 

1) Den moderne naturvitenskap er den eneste sannhet 
som gjelder. En illusjonsvitenskap. Med den naturviten-
skaplige tenkning kan man bevise så vel det ene om en 
ting som det motsatte. Den regnes som den eneste veien 
til å løse miljøproblemer, omsorg, sykdom, gjennom f 
eks genmanipulasjon.
2) Å stille en gruppe opp mot en annen gruppe, f eks par-
tivesenet. Ahriman er virkelig overalt hvor det hersker 
disharmoni mellom menneskegrupper. Konkurranse er 
mer i overensstemmelse med den menneskelige natur 
enn samarbeid. Det finnes vel neppe noe område, verken 
på det lokale, det nasjonale eller det globale plan, hvor 
konflikt ikke er en normal tilstand.
3) Ahriman har siden 1500-tallet forberedt «the economic 
man». Lederne er siden da blitt «håndlangere» for det 
økonomiske mennesket. Selv en kulturminister er en slags 
finansminister. Det har siden da utviklet seg til at det 
«bankmessig» tenkende mennesket dominerer. Den måte 
å tenke på som vi i vår tid kaller den nyliberale tenk-
ningen, setter sitt preg på alt i samfunnet. Hvert enkelt 
menneske skal tenke bankmessig.
4) Ahriman benytter alle dogmatiske religioner. Man tar 
et fragment av en helhet og gjør det til den absolutte sann-
het. Religionskrig og motsetninger hersker rundt om i 
verden.

7 Rudolf Steiner: Der innere Aspekt des sozialen Rätsels 
1919, GA 193, 9. foredrag.
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Tekst: Rigmor Skålholt

Vår medredaktør i LandsByLiv, Sissel Jenseth, har mange 
jern i ilden. I vår kom kronen på verket i hennes 33 
år lange karriere som sykkeltur-entusiast i Syklistenes 
Landsforening. Boka «Norges beste sykkelturer».

I denne beskrives 45 sykkelturer fra vårt ganske land. Fra 
Akerselva til Bygdøy, kystruter og innlandsruter, mellom 
setertrakter og snaufjell. Øyhopping på Trøndelagskys-
ten og nordover langs Lofoten og Vesterålen osv.

Hver tur har detaljert turbeskrivelse av hele ruta med tips
om severdigheter, overnattingssteder, adkomst til start-
punkt og opplevelser du bør få med deg underveis. Hun 
har også sørget å få med Rudolf Steinerhøyskolen (tur 
1), Fokhol gård (tur 10) og Vallersund Camphill (tur 38). 

I innledningen gir Sissel oss flere enkle huskeråd for tur-
en. Hvordan motiverer du barna som eventuelt skal med 
på turen? Multemyrene i nord er ikke allemannseie, leser 
vi. Dette og mye mer får du med i denne rikholdige boka. 
Men ikke minst er det en meget vakker bok. Flotte bilder! 

To nye bøker 
om permakultur
En av Norges ringrever innen permakultur, og vår 
tidligere redaktør, Jan Martin Bang, har nylig utgitt to 
permakulturbøker: Permaculture: A Spiritual Approach 
sammen med Craig Gibsone. Permaculture: A Student’s 
Guide to the Theory and Practice of Ecovillage Design. 
Det var bokslipp i Oslo 2. september. 
Les mer på www.permakultur.no og på Jan Bangs 
nettside www.permakulturisten.com

Årets vakreste bok?
Boka anbefales også 
for de som ikke sykler, 
men som kan ta en 
sykkeltur i tankene og 
på kartet. 

Sissel Jenseth: Norges 
beste sykkelturer
Gyldendal, 2015.
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Konsert anmeldt av Arild Wensaas og Michelle 
Vermelid.

I juli måned ble konserten “World of Music” satt opp på 
Oseberg kulturhus i Tønsberg. Helene Bøksle, Marianne 
Antonsen og de tre tenorer: Thomas Ruud, Jan Erik 
Fillan og Marius Roth Christensen laget et stjernespek-
ket show med Hanne Krogh i spissen. Mange kjære og 
kjente låter kom igjen frem i lyset. Konserten frembrang 
latter, tårer og spennende forunderlige historier, noe 
som gjorde at showet bar Hanne Kroghs signatur fra 
begynnelse til slutt.

Forestillingen fikk terningkast 5 av Tønsberg blad. 
Showet var så populært at det ble satt opp to ekstra kon-
serter. Hanne hadde selv håndplukket de andre artistene 
ut fra deres gode kvaliteter. Krogh og Marianne Anton-
sen kjente hverandre godt fra før ettersom de på 90-tallet 
spilte sammen i “Just 4 fun”. De tre tenorer har tidligere 
turnert sammen med Hanne Krogh på en rekke julekon-
serter og er dermed svært samkjørte med henne. 

Vi som er født i god tid før 1970, husker godt Hanne 

Kjære Gabriel

“World of music” 
med Hanne Krogh

Kroghs opptreden i Melodi Grand Prix med «Lykken er» 
i 1971 der hun vant den norske finalen og dermed fikk 
representere Norge i den internasjonale finalen i Irland. 

For oss som kom til verden på 50-, 60- og kanskje også 
70-tallet, var Hanne en stor del av vår barn- og ung-
domstid. Både som sangerinne og som Sonja i klassik-
keren Reisen til Julestjernen som fortsatt er en stor del 
av manges julefeiring. Denne fantastiske damen har satt 
sine spor, og vi glemmer henne ikke. Hun har ikke blitt 
noe dårligere med årene, Hanne skinner fortsatt som en 
stjerne på scenen! Det anbefales på det sterkeste å dra på 
en av hennes kommende konserter. Du får garantert en 
opplevelse du sent vil glemme.

Tekst: Nina Brun 

Gabriels familie er bosatt på Sørlandskysten et sted. Få 
knudrete trær vitner om værhardhet. Faren Halfdan 
mener det er et landskap som det er godt for Gabriel å 
vokse opp i. Stridig og evig. 

Gabriel har sine skatter. Han vil vite hva som er ekte 
skatter, og hva som er juks. Han vil at det som betyr mye 
for ham skal være på ordentlig og ikke på lissom. 

En kveld i Kristiansand skal de se på ”Kaptein Sabel-
tann”. Nå håper Gabriel han endelig skal få se ekte sjø-
røvere! Men akk, borgen er bare en fasade, og alle sjørø-
verne som drepte og plyndret som om det var ekte, var 
bare skuespill. De takket og bukket og nikket. Ikke på 

ordentlig og Gabriel blir skuffet. Men litt bra var det. 

Gabriel må som så mange andre med autisme ha alt 
bokstavelig og tydelig forklart. Skulle hans storesøster si 
”Mamma Mia for et rot!” raser verden sammen for Ga-
briel. Mamma Mia skulle bare og utelukkende være hans 
yndlingssang fra ABBA! 

Gabriel måtte ta en stor handicapdrosje til og fra skolen. 
Den ble kalt ”Mongotaxien.” Gabriel var såpass intel-
ligent og forsto fort at han selv var identisk med disse 
barna. For en gang prøvde han å rive en jente med 
Downs syndrom etter håret for å velte henne ned av rul-
lestolen. Dette fikk faren, han som skriver boken ”Kjære 
Gabriel”, vite og spurte sin sønn i boken: 
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i Amsterdam. Veldig obskønt og upassende, ja, men 
jeg så det humoristiske i det og lo nesten hele veien fra 
Amsterdam og hjem! Tenk på all sminken og stæsjet og 
pelsen, frisyren, klær til en formue, ja, hun var ingen 
fotomodell for ingenting: Men henne valgte du deg ut i 
din ytterste nød. Og det moret både mor og meg. 

”God natt nå, Gabriel! Sov godt under et silketeppe, et 
beskyttende stykke Kina mellom deg 
og dynen, og reinsdyrskinnet solid 
under din myke barnekropp. Ja, god 
natt, kjære Gabriel!” 

Dette er en bok jeg rystende kan 
kjenne meg igjen i. Opprivende, spen-
nende og presist om mange sider ved 
autismen. Det gjorde nesten litt vondt 
i meg å lese om Gabriels problemer 
og smerter. Når han ble sittende fast i 
fortvilelse og forvillelse, og ofte syntes 
vanlig språk var som russisk. Ofte 
ulogisk og villfarende, forvirrende og 
irrasjonelt. 

Det stakk i hjertet mitt, der jeg kjente 
meg illevarslende og skremmende 
uhyggelig igjen. En gang spurte 
Gabriel sin far om hans problemer 

kunne være farlige? Nei, de er ikke farlige på den måten 
at du kan dø av dem, slik som med kreft og hjerteinfarkt. 
Men det er smerten du opplever som er trusselen. At du 
blir systematisk misforstått, tilsidesatt og latterliggjort. 

Men det med å gå seg vill i en labyrint eller en jungel som 
ingen kan lose Gabriel ut av er skremmende gjenkjenne-
lig. Der Gabriel/jeg vil ha et enkelt en-linjesvar, så kom-
mer den som svarer inn på mange forvirrende sidespor, 
som kan gjøre enhver med autisme desperat og forvirret. 

Denne boken er så godt litterært skrevet, malt med ord, 
så alle som vil vite mer om autismen bør lese den nøye 
gjennom. Men det er en del sterke opprivende scener i 
boken, som stakk meg i hjertet. Boken har et etterord 
med en linje av Gabriel som lyder slik: 

”Jeg vil være Gabriel, og fortsatt være slik som jeg blir 
skapt”. 

Og om autismen i etterordet står det blant annet: Autis-
me kommer av det greske ordet AUTO, som betyr ”seg 
selv”. Det vet vi ikke lyder særlig sosialt eller sympatisk, 
men mennesker med autisme må ikke bebreides eller 
kritiseres for noe de/vi ikke kan noe for! 

Halfdan W. Freihow: Kjære Gabriel. J.W. Cappelen, 2004

”Var det deg selv du rev i håret, Gabriel? 

”Kjære Gabriel, jeg ser din fortvilelse med ordkaos og 
annet kaos. Dine indre naturkatastrofer, alle labyrintene 
og sidesporene hvor du farer vill, i labyrinter vi ikke 
greier å lose deg ut av! Stadig måtte du gjøres stas på. 
Ha selskap, som vi måtte planlegge nøye, som vi egentlig 
ikke orket eller ønsket det. Vi gjorde det for deg. Og det 
endte med rabalder. Du fikk liksom 
ikke folde deg ut og slå deg løs i ”ditt 
eget selskap”, de andre gjorde det iste-
den og tok ikke deg  med seg. Du følte 
deg tilsidesatt og utenfor. 

”Du klinte deg inn med sminke, gri-
set til på badet. Storesøster så det og 
meldte sjokkert fra til meg. Du hylte 
og etterpå stakk du av gårde. Mamma, 
jeg og alle ble redde for deg. Hadde du 
løpt ut og druknet eller blitt forulyk-
ket, jeg bannet inni meg, raste mot 
alle smådemonene som plaget min 
kjære lille Gabriel. Du var vel 8 eller 9 
år. Jeg fant deg endelig sammensun-
ken ute i kanininnhegningen. 

”Du gjemte alle dine unike og umis-
telige skatter i en grotte på en øy. 
Ingen ”sjørøvere” måtte ta dine dyrebareste skatter! Alt 
du hadde kjært la du pent på plass, helt jevnt og pinlig 
nøyaktig. Du passet på. Og når du la deg om kvelden og 
vi hadde sunget godnattsanger og lest for deg, så ville du 
ha et teppe, et silketeppe, et stykke Kina mellom deg og 
dynen. Under deg hadde du metodisk reinsdyrskinnet. 
De hørte også til blant alle skattene dine. Og kongler var 
ikke skatter, for de var ikke sjeldne! Men tenk om det 
fantes bare EN eneste kongle! Men det hjalp ikke, for det 
gjorde det ikke. 

”Helst måtte skattene komme fra fjerne land og himmel-
strøk for å være ekte skatter. Og mange av dem skulle 
helst måles i karat. Det var mye du ikke nøyde deg med, 
Gabriel! 

”En gang vi hadde reist til Thailand, du var ute etter en 
Buddhastatue, og du ville se ekte buddhister. Og du så 
en. Du var spent, kunne også bli skuffet. Du samlet også 
på plastikkstenger med hjerte i endene. Dem la du helt 
presis ved siden av hverandre på geledd! Både før og 
etter vi kom hjem. Men på den lange flyreisen, hvor vi 
måtte mellomlande i Amsterdam, var du tydeligvis over-
trett og uvel. Du lette febrilsk etter et sted å kaste opp: 

”Og du fant det! Fjorten dagers inntak av ris, ananas og 
slikkerier fosset utover en kvinnelig fotomodell på flyet 



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 

Stiftelsen Grobunn på gården Frenning Vestre har et 
landsdekkende helhetlig bo- og sosialtrenings tilbud for 
ungdommer med utviklingshemming. Dette er et tilbud til 
elever med skoleplass ved videregående Helsepedagogisk 
Steinerskole på Hedemarken, og et utvidet tilbud til de som 
er ferdige på skolen med arbeidstrening, Grobunnlærlinger.

Henvendelse:

Frenningveien 102
2344 ILLSENG
Tlf: +47 481 60 541
Telefaks: 62 57 33 44 
E-post: post@grobunn.no
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:

Hogganvikvegen 28 
5583 VIKEDAL
Tlf: (man-fre 9-12) +47 52 76 01 11
Faks: +47 52 76 04 08,
E-post: hogganvik@camphill.no 
www. hogganvik.camphill.no

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: 

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

Jøssåsvegen 161, 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: 

Rotvoll Allé 1, 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
www.rotvoll.camphill.no

Solborg – en Camphill Landsby 

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

Henvendelse: 
 
Solborgveien 21, 3520 JEVNAKER
Telefontider: (man-tors 10:30-13:30) 
Tlf kontor: +47 32 13 24 80 
Mobil: +47 97 00 53 86 / +47 94 23 22 99
Tlf kooridnator: +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 97 69 49 65 
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 utviklingshem-
ming. I alt bor her 35 – 40 mennesker på stedet og det driv-
es 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.vallersund.camphill.no

www.framskolen.no   
E-post: framskolen@camphill.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:

Landsbyveien 34
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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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 
E-post: ljabruskolen@steinerskolen.no
www.ljabruskolen.no
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Kyr på veg til beite, Hogganvik Landsby. Foto: Karin Keller.


