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Medlemmer i SF:
Granly Stiftelse, Østre Toten
Grobunn, Hedemarken
Virksomheten Helgeseter, 
Bergen
Helsepedagogisk Steinerskole 
på Hedemarken
Ljabruskolen, Oslo
Steinerskolen på Skjold, Bergen
Rostadheimen, Bergen
Camphill Rotvoll, Trondheim
Hogganvik Landsby, Rogaland
Jøssåsen Landsby, Sør-Trøndelag
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:
Sosialterapeutisk 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
Velkomen til eit nytt nummer av LandsByLiv! 
I år er det femti år sidan Vidaråsen vart starta opp, og 
dermed at Camphill-rørsla vart etablert i Noreg. 
Rørsla vart starta i 1939 av menneske som flykta frå nazis-
men. Nazismen har eit menneskebilete som eg vil påstå er 
svært forvrengt, der menneske er delt inn i overmenneske 
og undermenneske, og der mellom anna dei som hadde 
ei utviklingshemming vart rekna som uverdige til å leva. 
Mot dette sette Camphill inn eit mot-bilete, formulert av 
Dr. Karl König som motto for det dei gjorde: «Å verna det 
sanne menneskebiletet over alt der det er truga». 
Og kva er så «det sanne menneskebiletet»? 
Korleis skal vi forstå denne skapningen som i følgje ska-
pingsforteljinga vart forma «i Guds bilete»? Eit lite hint 
om dette finn vi kanskje i pinseforteljinga; der kvar av 
læresveinane kunne sjå guddomsflamma over hovudet til 
dei andre . . . Det at Vidaråsen vart starta opp akkurat i 
pinsehelga 1966, var eit bra hint om kva dei ville stå for.
Dette nummeret av LandsByLiv er prega både av pinsa og 
av Camphill Landsbystiftelse sitt jubileum. 
Men heldigvis er jo ikkje landsby-rørsla aleine om å driva 
sosialpedagogikk i Noreg; fleire initiativ var starta lenge 
før Camphill vart etablert i Noreg, som Granly, Helgeseter 
og Hestafivelskulen, og fleire har også kome til seinare, 
spesielt i området skulegang og opplæring. Og heilt nytt er 
bufellesskapen Felles Framtid i Stange danna av tidlegare 
lærlingar frå Grobunn, som du kan lesa om på side 16! 
Også frå desse andre får vi høyre i dette nummeret; glimt 
frå kvardag og fest, kronikkar (som gjerne kan lesast i lyset 
av spørsmålet «kva er det sanne menneskebiletet?»), nytt 
frå verda, med meir.
Vi håper du får ei hyggeleg og tankevekkande stund med å 
lesa dette nummeret!

På vegner av redaksjonen,
Elisabeth Husebø
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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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Tekst: Ola, Vidaråsen, 24 år. Foto: Dag Balavoine.

7. mars reiste vi til Grobunn for å være med på Unge 
Voksne-konferansen. Teamet på årets seminar var 
nettvett og nettverk. Vi traff mange kjente og ble kjent 
med noen nye. Vi bodde i Kråkereiret på Grobunn. Det 
kom ungdommer og unge voksene fra Vallersund/Fram-
skolen, Granly, Ljabruskolen, Solborg, Vidaråsen og 
Grobunn. Alt i alt var vi 60 stykker.

8. mars begynte dagen med morgensang med alle som 
var med på konferansen. Så var det to fra Habiliterings-
tjenesten i Oppland og Hedmark som holdt et innlegg 
om nettvett og nettverk og snakka om blant annet hva 
som er forskjellen på å være venner og kjærester, også 
hva det var lurt og ikke lurt å legge ut på internett. Etter 
det var det middag; pasta fikk vi da, noe som jeg i hvert 
fall synes var veldig godt... Det synes jeg egentlig all ma-
ten var.
Etter det gikk vi ut på gårdstunet på Grobunn for å ha en 
liten Quiz over hele gårdstunet. Vi ble delt inn i 10 lag og 
fordelt på alle spørsmål og gikk rundt.
På kvelden var det et band som heter Katamar, der 
Helen på Grobunn er med. De spilte folkemusikk fra alle 
verdenshjørner.

9. mars startet som dagen før med morgensang med de 
sangene vi sang tirsdag. Etter det var det Vallersund og 
Framskolen som holdt en liten innledning om skype-
samtaler og mobilbruk. De som ville fikk til og med prø-

ve seg på den selvlagde pc’en (egentlig bare en pappeske) 
å være en del av skype-samtalen. Etter det ble vi delt inn 
i grupper som snakket om det temaet som de viste frem. 
Etter det skulle alle vise frem med en presentasjon eller 
et innslag. Det var mye fint som kom ut av dette. Etter 
det satt vi oss i bilene for vi skulle nemlig på utflukt til 
Norsk skogmuseum i Elverum. Der vi først spiste mid-
dag. Så fikk vi en omvisning av to guider, vi ble delt i to 
grupper. Her kunne man blant annet oppleve hvordan 
de hogde trær i gamle dager og hvordan maskiner de 
brukte til å frakte tømmer. Mange utstoppa dyr var det 
der også. Dette var en fin utflukt.
Når kvelden kom sigende på, begynte partyløvene på 
konferansen å våkne til liv. Da var det nemlig tid for 
disko.

10. mars var den store dagen for oss fra Vidaråsen, vi 
skulle nemlig legge frem det vi hadde jobbet med og 
våres forhold til sosiale medier i en presentasjon som 
alle var delaktig i. Vi fikk veldig mange ‘likes’ for vår 
presentasjon. Så var det tid for å lage nettverk. Dette 
gjorde vi med hjelp av to garnnøster som vi sendte frem 
og tilbake. Siden var det oppsummering av det vi hadde 
snakket om. Og så var det å få i seg litt mat før pakking 
og hjemreise.

Jeg vil takke alle som hadde noe med denne konferansen 
og gjøre alle foredragsholdere og alle deltagere, matlag-
ere og arrangører .
Vi ses i igjen!

Unge voksne seminar 
på Grobunn i mars
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Hva bruker jeg Instagram til?
Jeg bruker Instagram til å se hva de 
andre legger ut av bilder om hva de 
liker eller har gjort.

Hva som er kriteriene for de 
bildene jeg legger ut her?
Bildene jeg legger ut er fine bilder av 
meg eller noe jeg liker eller er glad i. Jeg 
legger ikke så veldig ofte ut bilder og jeg 
har bare lagt ut 4 bilder siden jeg fikk det.

Hva bruker jeg Snapchat til?
Jeg har en Snapchat bruker, men jeg bruker den nesten 
aldri siden jeg skjønner ikke hvordan jeg skal bruke den.

Hva bruker jeg Youtube til?
Jeg bruker Youtube til å se på forskjellige videoer og 
musikk som jeg liker. Noen ganger bruker jeg Youtube 
til å finne ut av hvis det er noe jeg ønsker å lære meg. Jeg 
har en egen brukerkonto på Youtube som er knyttet til 
Google-kontoen.

Tabber av meg på sosiale medier:
Jeg har lagt ut et kyss til en annen med en applikasjon på 
Facebook som man sender kyss til andre venner med, 
som jeg angrer veldig på at jeg gjorde. Jeg fikk kjeft av 
mamma og pappa i flere måneder senere fordi jeg la det 
ut og de ikke likte det.

Om mitt forhold til sosiale medier

Isabel Bergrud

Tekst: Isabel Bergrud. Foto: Dag Balavoine.

Hvorfor kom jeg meg inn på Facebook?
Jeg ville det fordi flere av vennene mine og mange i 
familien min er på Facebook og jeg ville følge med på 
hva som skjer og hva vennene mine gjør om dagen. Å 
kunne sende meldinger til vennene på Messenger hvis 
det er noe jeg vil vite eller har lyst til å skrive til andre jeg 
kjenner.

Hva bruker jeg Facebooken til?
Jeg følger med på alt som er nytt flere ganger om dagen. 
Jeg spiller flere av spillene som er på Facebook og skriver 
flere ganger på Messenger.

Hvor går grensen for det jeg kan legge ut på Face-
book synes jeg?
Jeg legger ikke ut på Facebook om alt hva jeg gjør som 
for eksempel at jeg går i dusjen, når jeg står opp, når jeg 
legger meg osv. 
Jeg legger ut på Facebook bare når det er viktige ting 
som skjer og hvis det er noe spennende jeg har gjort eller 
gode opplevelser.

Hvilket grunnlag legger jeg i grunn for å være 
facebook-venn?
Jeg legger til venner på Facebook som jeg kjenner, 
familie eller vet hvem de er.
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Tekst og foto: Solborg skrivegruppe 

Vi hadde stor glede av å motta den første utgaven av 
”MITT landsbyLIV”, like før jul. Nina likte godt Eli 
Hartmans dikt om høsten. Wenche og Hanne satt stor 
pris på Ninas innlegg om seg selv og sin mor. Nils Erik 
leste med interesse det som Maria og Oskar skrev om 
Ljabruskolen. Hanne og Jan syns det var fint å lese så 

Mange varme 
takk for ”MITT 
landsbyLIV”

Nils Erik, Hanne, Nina, Wenche og Jan.

mange innlegg fra elever og beboere. Hanne og Nils Erik 
likte særlig godt det som Tom Roland Leirvik skrev om 
sitt prøvebesøk på Vallersund Gård. 

Vi gleder oss alle til neste utgave av ”MITT landsbyLIV”.

Tekst: Solborg skrivegruppe 
I forrige utgave av LandsByLiv skrev Nina Brun om ”Stål 
og Sankt Mikael”. Her oppsto det et par faktiske feil. Det 

Rettelse artikkel LandsByLiv nr 39 står at verktøystål er ofte av lavlegert stål eller vanadium-
stål. Det siste burde ha vært krom-vanadiumstål. Ferrum 
Siderium er meteorjern som tas hver dag i perioder. Det 
er det som renser kosmos. Ferrum Metallicum tas bare 
på tirsdager som er jernets og stålets ukedag.

Et verdig liv 
– Bærekraften 
i det skjøre 
Arrangementet er en dedikasjon til 
professor Nils Christie og landsbyene.

Innledere: Kirsti Hills-Johnes om forholdet 
mellom Nils Christie og landsbyene. 
Dag Hareide: Bærekraften i det skjøre. 
Karen Paus: Konflikt som eiendom. Om 
konfliktrådene. 
Avsluttende spørsmål og samtale.

Arrangør: Camphill Landsbystiftelse i Norge 
og Antroposofisk Selskap i Norge.

Velkommen til Litteraturhuset, Amalie Skram-salen, torsdag 15. september kl 19.30



9

LandsByLiv nr 40 • VÅREN 2016

Tekst: Per Engebretsen. Foto: Wenche Vaagland

Så er vi i gang med restaurering og bygging av ny verk-
stedsbygging på Ljabruskolen. Igjen er vi blitt en bygge- 
plass med gjerder og stengsler over alt. Rivning av den 
gamle bygningen er i gang for fullt. Motorsag, bank 
og smell er blitt en del av skoledagen. Den gamle tøm-
merkassen skal tas vare på og må ribbes for alt. Den skal 
løftes til side og deretter får den en ny grunnmur med 
deler av den originale over bakkenivå. 

Vi følger med i friminuttene og forundrer oss over hvor 
fort det går unna. Alt skal stå ferdig til høstferien blir det 
sagt. Da får skolen en prektig sidebygning som vi skal 
glede oss over. Det er stort behov for flere klasserom. Vi 
har noen planer for bruk av de nye rommene, men når 
tiden er inne, vet vi hva de skal fylles med av aktiviteter.

Så har vi hatt en lei vannlekkasje og mange klasserom 
ble berørt. Nå har vi båret og flyttet saker og ting rundt 
omkring i resten av skolebygningen. Rommene må tør-

Frem og tilbake er like langt,
. . . ut og inn er like trangt . . .

kes ut, og det kan ta tid. Vi tråkker ikke oppå hverandre, 
men langt unna er det ikke. Det er trangt . . .

Så opplever vi også at alle bretter opp ermene og tar i for 
å få til alt det praktiske. For en stund må vi smøre oss 
med tålmodighet. Vi er kreative og positive. Dette klarer 
vi!

Full restaurering og ombygging av kårhuset på Ljabruskolen.
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Tekst og foto: Rigmor Skålholt

Styret for ECCE har spurt Camphill-landsbyene i  
Trøndelag om å være vertskap for deres årsmøte 2016. 
Det har de sagt ja til! Og arrangementet skjer i siste halv-
del av mai. Pårørende fra Trøndelag og landet for øvrig 
inviteres også inn.

ECCE årsmøte i Trøndelag 
19. - 22. mai 2016

ECCE (European Co-operation in antroposophical 
Curative Education and Social Therapy, www.ecce.eu) er 
en frivillig organisasjon som ble grunnlagt i 1992. Orga-
nisasjonen representerer de antroposofiske omsorgs-
stedene i Europa (landsbyer, skoler og hjem). ECCE er 
en pårørendeorganisasjon som består av 51% pårørende 
og resten medarbeidere. ECCE var med på å etablere Det 
europeiske forum for funksjonshemmede, EDF (Euro-
pean Disability Forum som har sitt sete i EU i Brüssel).

Astrid Aakra, pårørende til en av landsbyboerne på 
Jøssåsen, har stått i spissen for å planlegge dette ærefulle 
oppdraget sammen med landsbyene. Det ventes cirka 30 
deltakere fra flere europeiske land. Deltakerne vil bo på 
hotell i Trondheim. 

Tema for årsmøtet er «Bridge-building» (brobygging). 
Det legges opp til et rikholdig program med dagsutfluk-
ter til Vallersund gård og Jøssåsen Landsby. Den 21. mai 
vil det være en egen dag på Jøssåsen hvor pårørende 
fra Trøndelag og evt fra landet for øvrig inviteres inn. 
Her vil blant annet Aage Rundberget, pårørende til en 
av landsbyboerne på Vallersund, holde foredrag om 
erfaringer som pårørende. Selve årsmøtet holdes på 
Hotel Augustin i Trondheim sentrum. 

Ønsker du mer informasjon eller å delta på arrangemen-
tet, ta kontakt med rigmor.skalholt@gmail.com

Astrid Aakra har stått i spissen for planleggingen.

I Danmark arbeides det nå med å etablere et nytt tids-
skrift med arbeidstittel “KAIROS” (det rette/det gunstige 
øyeblikk). Bladet vil ha som oppgave å synliggjøre hel-
sepedagogikk og sosialterapi, og i en sosial og kulturell 
sammenheng. 

KAIROS tar over for Nertus

Introduksjonsnummeret er under ut-arbeidelse og vil 
forhåpentligvis utkomme innen sommerferien. 
Det dansk forbund, Helsepædagogisk Sammenslutning, 
står bak initiativet. Kontakt for redaksjonsgruppen er 
Torben Olesen, epost: torbengolesen@hotmail.com.
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Tekst og foto: Geir Legreid

Årets høsten 2015 møte gikk av stabelen utenfor Århus, 
nærmere bestemt i Skanderborg og på Hertha. 30 del-
takere fra hele Norden bidro til spennende dager med 
mange gode samtaler og gruppearbeider. Konferansen 
hadde Steiner sitt tredje foredrag fra Helsepedagogisk 
kurs som den røde tråden, og arbeidsgruppene fordelte 
seg gjennom fordypning i impulsene fra foredraget, 
samt egne prosjektgrupper med fokus på kjerneverdier, 
miljø og biodynamisk jordbruk, forskning og utvikling, 
språk og maidagene, og helsepedagogikk.

En merkbar endring som nå skjer i forbundet er at 
kretsen forynges. Det er et godt tegn, siden forbundet 
trenger klare hoder med masse krefter. Ikke minst for å 
være med å drive prosjektene våre, som Midtsommer-
festivalen, Maidagene, og forhåpentligvis etter hvert øst-
samarbeidet. Vedrørende sistnevnte kom Petter Holm 
med et spenstig forslag siste dagen: 
– Hva om vi kobler Midtsommerfestivalen og Maidage-
ne med Verdenskongressen i Ekaterinburg august 2017?

Det er utvilsomt mye å gape over om både Maidagene 
og festivalen skal gå som vanlig hvis vi samtidig beslut-
ter oss å delta på verdenskongressen. Sistnevnte har et 
enormt potensial, som 
kan gi oss store opplevel-
ser, samtidig som vi kan 
bidra til et fredsskapende 
prosjekt basert på rettig-
heter for mennesker med 
spesielle behov. Disse er 
det mange av i Russland, 
og de trenger støtte. Ut-
fordringen Petter ga oss 
vil i alle fall drøftes videre 
i både det nordiske og i de 
nasjonale forbundene.

Ellers vil jeg nevne Terje 

Nordisk Forbunds
høstmøte i Danmark

Audonicon i Skanderborg, 
Danmark.

Erlandsen og Marjatta sitt samarbeid med University 
College Sjælland som har resultert i en forskningsrap-
port med tittelen «Bæredyktig inklusjon gjennom felles-
skapsdannelse». Marjatta er selve forskningsobjektet, og 
rapporten er nettopp ferdigstilt. Den er riktig spennende 
lesning om du interesserer deg for antroposofisk virk-
somhet og drift sett fra ståstedet til en forsker. 

Høstmøte 2016 vil arrangeres på Marjatta-skolen i 
Helsinki i Finland og finner sted i perioden 9.-12. 
november.
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Tekst: Sigrid, Rotvoll. Foto: flere fotografer.

Fra den 15. til den 19. februar var vi på en leirskole i 
Engerdal som heter Fjellheimen Leirskole. Den ligger 
cirka 2 timer unna Røros. 

Dagen begynte med en lang og god frokost og deretter 
måtte vi pakke det siste som skulle være med til Fjell-
heimen, og lempe inn ski og alt av bagasje som skulle 
være med. Klokken kvart over 9 kunne vi endelig be-
gynne å kjøre og det snødde tett når vi dro den dagen. 
Jeg satt sammen med Borghild og snakket med henne 
og hørte på musikk og sov litt. På Røros ble det et stopp 
der vi alle spiste lunsj på Domus-kaféen.

Siste delen av reisen var ganske lang, men vi holdt 
humøret oppe med sang, og snakket sammen, og alle 

sammen var ganske spente på hva de skulle gjøre de 
dagene vi skulle være der. Etter cirka 2 med 

kjøring ankom vi endelig Fjellheimen.

Turen til Fjellheimen

Der var en annen Camphill som het Hogganvik. De 
skulle være der sammen med oss den uken. Vi fikk ut-
delt noen kjempefine rom, med fin utsikt til en islagt sjø. 
Vi spiste en kjempegod middag, etterpå var det å re opp 
sengene og hvile seg litt før vi måtte kle på oss, for klok-
ken 7 skulle vi til en gapahuk og bli kjent med hveran-
dre. Der fikk vi varm saft og sveler. Bålet knitret og smalt 
og man kunne kjøre hest og slede. 

På tirsdag ringte klokka i gangen halv 8, men man 
kunne enda ligge og døse i senga til klokken 8. Jeg lå og 
var spent på hva jeg skulle i dag. Klokken halv 9 var vi 
på plass i matsalen og det var det duket for en lang og 
solid frokost der man skulle lage seg matpakke som man 
skulle ha med seg ut. Etter frokosten var det ledsager-
møte og klokken 10 var det møte for alle. Der fikk man 
vite planen for dagen. 

Noen av oss skulle gå på ski, og man kunne velge om 
man ville gå en lang eller kort tur, og hvis man ikke orket 
mer eller hadde mer energi, kunne man sitte på med 
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scooter dit man skulle, og man gikk i det tempoet man 
gikk i. Etter vi hadde vært på morgenmøte skulle man ta 
på seg varme klær, inkludert skibukse, etterpå skisko og 
så kunne man ta på seg skiene og vente nede med snø-
scooterne på de andre. Vi gikk denne dagen til en plass 
som het Gropa. Det var en fin skitur med lite bakker, 
men litt oppoverbakker, jeg klarte det. 
 
Det var fint vær den dagen og sola skinte kjempemye, 
noe som var kjempebra synes vi, for da ble det mye mer 
artig å være ute på ski. Etter hvert kom vi endelig fram 
dit vi skulle være og der hadde de fyrt opp bål, og ordnet 
klart til oss. Sekkene våre slapp vi å bære selv, de tok de 
i scooteren oppover. For å ikke fryse måtte vi holde oss 
i aktivitet og da kunne vi ake eller leke i snøen. Jeg akte 
og havnet langt ut i snøen på magen og da kom Trine og 
Borghild og dynket meg med snø.

Neste dag våknet vi opp til en grå himmel og vind og 
var skuffet over at det ikke var sol, men jeg tenkte bare 
at det kan ikke være sol hele tiden heller. Vi møtte opp 

til en god frokost og deretter til 
morgenmøte klokken 10. Der 
sa de at vi ikke skulle på skitur i 
dag, men være på tunet og gjøre 
forskjellige aktiviteter. Aktivi-
tetene var: linedance, baking av 
stomp, og i fjøset. Jeg var først i 
fjøset og der red jeg på hest og 
måket ut av en bås og koste med 
kattene. 
Deretter var jeg på baking av 
stomp, som var et veldig godt 
brød. Deigen så litt ut som flat-
brøddeig, men var litt annerle-
des. Deigen måtte man kjevle ut 
til en tynn leiv, før man stekte 
den på en takke. Jeg kjevlet 
ganske mye, noe som var veldig 
artig. Etterpå hadde min gruppe 
linedance. Der vi lærte en gan-
ske enkel linedance.

Torsdag var siste dag på Fjell-
heimen. Da skulle vi alle gå til 
et sted som het Ragnarokk, som 
var et ganske fint et sted. Vi 
våknet til klangen av bjellen i 
gangen halv 8, og en time se-
nere var alle samlet til en god 
frokost. Klokken 11 var alle 
klare og vi kunne endelig be-
gynne å gå. Vi gikk inn på en 
slak og ganske fin løype, som 
deretter gikk over en vei, og et-
ter kanskje en times gange eller 

noe sånt var vi framme til Ragnarokk, som lå fint ved 
en sjø. Det var en hytte der hvor man kunne sitte inne, 
vi fikk servert varm suppe og brød og man kunne velge 
forskjellige aktiviteter, som aking eller isfiske.
 
Neste dag var det avreise for alle oss som hadde vært på 
Fjellheimen den uken. Det var trist, men også ganske 
deilig for da kunne man lade opp til man skulle være der 
igjen neste år. Vi tok av sengetøyet, pakket sammen det 
vi hadde igjen av bagasje og lempet det inn i bilen, og sa 
farvel til de andre. Vi begynte å kjøre mot Røros, som 
ble pausestedet vårt på veien til Trondheim. Vi spiste en 
tidlig middag der og gikk litt på Rørosmartnan. 

Etter hvert begynte kjøreturen mot Trondheim, og vi 
kom hjem klokken halv 6, slitne og trøtte. Men det var 
utrolig godt og komme hjem til egen seng og sitt eget 
rom, etter en uke ute i friluft. Takk til alle som var med 
på turen og alle sammen på Fjellheimen Leirskole for at 
dere gjorde denne turen til et minne for livet. Jeg gleder 
meg til å komme tilbake neste år . . .
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Tekst: Arnkjell Ruud

14 beboere fra Vidaråsen dro til Fjellheimen leirskole i 
Engerdal kommune i Hedmark fylke. Frank Robert kjør-
te Babusjka og vi hadde med bagasje og ski, og vi stoppet 
ved Myklegaard for matpause og etter matpausen satte 
alle kursen mot Fjellheimen. Turen dit tok 6 timer. 

Da vi kom frem, var det ingen som møtte oss, så vi måtte 
ringe og si fra at vi kom, og senere ønsket Linda Grøn-
dalen alle velkommen, og alle ble kjent på Fjellheimen 
og ordnet rommene, og senere fikk alle middag i Fjell-
heimens matsal og flinke kokker sørget for at alle fikk 
nok å spise. Alle kunne være på området og ta seg en tur 
i stallen der alle fikk hilse og klappe dyrene og ta seg en 
kjøretur med shetlandsponnien Vesla og dra på kanefart 
og stille sulten i Roa som er en hytte, og etterpå kunne 
alle ta seg en sparketur eller skitur i området og noen 
fikk leie ski på Fjellheimen, og man kunne kjøre spark 
til campingplassen der de ble fraktet med Fjellheimens 
snøskuter til Bjørnstadkoia, som ligger et stykker unna, 
der man kunne spise matpakker de hadde laget på Fjell-

Vidaråsenbeboere til
Fjellheimen leirskole

heimen, og her kunne man også steke pinnebrød, før de 
returnerte til Fjellheimen. 

Dagen etter kunne man nok en gang være med på kane- 
fart med en av Fjellheimens hester og så kunne man suse 
med snøskuter til Ragnarrokk der det var anledning til 
å spise matpakker og noen kunne ri, og oppholdet på 
Eidene ble avsluttet med fest i peisestuen der alle kunne 
svinge seg i dansen til tonene fra Engerdal Trekkspill-
klubb, og etterpå kunne alle få pølser og brus, og det 
hele ble avsluttet med bilder fra oppholdet på storskjerm 
og noen fikk kjøpt en CD med bildene. 

Dagen etter kunne man få frokost i matsalen, og det var 
også evalueringsmøte og anledning til å kjøre dasslokk, 
og for siste gang kunne man få middag, før alle kunne 
returnere tilbake til Vidaråsen landsby, og alle var for-
nøyde med oppholdet. Vi vil få anledning til å takke 
kokkene Tor Erik Skramstad og Sindre Hermansen for 
den gode maten, pluss en annen kokk, og vil også takke 
for oppholdet. Dette fristet til gjentakelse og vi håper vi 
kan komme til Fjellheimen flere ganger.

Baking av stomp. Rotvoll og Hogganvik i full aksjon på Fjellheimen. 
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Tekst: Sissel Jenseth. 
Faksimile: Oppland Arbeiderblad.

I oktober i fjor ble det kjent at Granly stiftelse vant an-
budsrunden og ville få fornyet sin avtale med Østre 
Toten kommune. Arbeidende styreleder i Granly Stiftel-
se, Svein Helge Storødegård, sa da til Oppland Arbeider-
blad 30.10.2015 at dette var gunstig for de 18 beboerne 
som var berørt av anbudsrunden. Han uttalte følgende: 
- Jeg opplever at dialogen med kommunen har vært god, 
og at prosessen har vært nyttig og utviklende for oss. 

24 mennesker med psykisk utviklingshemming bor, 
aktiviseres og mottar omsorg på Granly. De fleste av 
dem er i alderen 50 år eller eldre. Noen av dem har bodd 
på Granly siden de var barn. Virksomheten sysselsetter 
cirka 100 ansatte, fordelt på litt mindre enn 50 årsverk. 

Tidshorisont på 4 år
1. april var oppstartsdato for den nye avtalen med Østre 
Toten kommune. Hver av de 18 beboerne har fått sin 
egen avtale. – Tidshorisonten er på fire år med mulighet 
til forlengelse i ytterligere to pluss to år, sier Svein Helge. 
Og legger til at avtalene med Granly, slik de har fortstått 
det, ikke ble særskilt diskutert i kommunestyremøtet før 
jul. Den inngår som en del av helse- og omsorgsbudsjet-
tet og ble vedtatt i tråd med Granly sitt anbud.

Forbredelse 
Granly har brukt tiden fram til oppstartsdato på å for-
berede innføringen av de nye avtalene. – Kravene har vi 
delvis stilt til oss selv, for å oppfylle kvaliteter basert på 
vårt verdigrunnlag, og delvis er de stilt av det offentlige, 
og nedfelt i lov og forskrifter, sier Svein Helge. – Det 
trykket som Granly har opplevd utenifra de siste årene, 
har styrket oss. Jeg tror det er sunt fra tid til annen å 
måtte gjøre en slik gjennomgang. Vi har hatt en meget 
god oppslutning fra alle medarbeiderne, og gjennom 
prosessen har vi blant annet lært oss å arbeide på en 
smartere måte.

Bakgrunn
Da ansvarsreformen ble gjennomført på begynnelsen av 
1990-årene, påtok Østre Toten kommune seg et ansvar 

som vertskommune for flere av beboerne. I dag er 18 
hjemmehørende i Østre Toten. Kommunen bad i 2013 
om prisforhandlinger innenfor den gjelden avtalen om 
kjøp av tjenester når det gjaldt sine brukere på Granly. 
Men partene var uenige om det faktiske kostnadsbildet, 
noe som førte til at kommunen høsten 2014 sa opp den 
eksisterende avtalen. Bakgrunnen var i følge rådmannen 
og kommunalsjefen å komme i forhandlingsposisjon for 
å få til en ny avtale med Granly. I oppsigelsen stod det at 
kommunen hadde som «intensjon» å inngå ny avtale.

 – Ved kjøp av tjenester må kommunen selv definere 
behovet og kravene som stilles, uttalte rådmannen i 
Østre Toten til Oppland Arbeiderblad. Vi ønsker å få på 
plass en avtale basert på bistand per døgn, og dagtilbud 
etter vedtak, ble det understreket i oppsigelsesbrevet. 
Året etter, i slutten av oktober 2015, kunne Østre Toten 
kommune offentliggjøre at Granly hadde vunnet anbu-
det, selv om avgjørelsen da ennå ikke var tatt i kommu-
nestyret. Den nye avtalen som starter i april 2016 , har 
en årsverdi på 28,4 millioner kroner. Beløpet er i samme 
størrelsesorden som den eksisterende avtalen.

Anbudsrunden til Granly
vel i havn etter flere år
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Tekst og foto: Rigmor Skålholt.

10 ungdommer som har bodd på Grobunn har klart det 
som for 4-5 år siden så umulig ut. Og i påskeuka kunne 
vi i Hamar Arbeiderblad lese hva en av de pårørende, 
som har vært aktivt med i planleggingen, sier:

– Det nye bofellesskapet Felles Framtid er ikke mindre 
enn et lite eventyr. Det er utrolig moro at vi har lyktes. 
Vi foreldre må nesten klype oss i armen, når vi tenker 
over den lange veien vi har gått fra idé til innflytting 1. 
april i år. Dette sier den profilerte Venstremannen Erik 
Ringnes, og han føyer til: – Vi opplever dette som en stor 
dag for alle som vil legge til rette for et samfunn med 
plass til alle.

Kommunen byggherre
Kort fortalt er Felles Framtid borettslag det motsatte av 
oppbevaring, men et levende fellesskap hvor det også er 
lov å ha privatliv. Ungdommene har med støtte fra Hus-
banken kjøpt hver sin leilighet på 52 kvadratmeter til 
1,5 millioner kronerper leilighet. Stange kommune var 
byggherre, med en totalramme på 34 millioner kroner. 
Husbankens investeringstilskudd utgjør 13 millioner. 

Felles Framtid innflyttingsklart

Kommunen har nå solgt leilighetene videre 
til familiene.

Trygt fellesskap
I tillegg til sine private boliger, har boretts- 
laget et fellesareal hvor beboerne har mulig-
het til å lage mat og spise sammen. 
To av ungdommene, Olaf og Tord, har kjent 
hverandre siden de var babyer. Og alle ti har 
blitt gode venner under årene de har bodd 
sammen på Grobunn. Flere har også hatt 
sin skolegang sammen på den Helsepeda-
gogiske Steinerskolen.

– Ungdommene kjenner hverandre svært 
godt, og ikke minst blir det for de pårør- 
ende et trygt hjem. Bekymringene for frem-
tiden blir mye mindre, sier Lina Vangen, 
mor til Anette som nå flytter inn, i artik- 
kelen i Hamar Arbeiderblad. Og det er 

kjente omgivelser de flytter til. Nærmeste nabo er 
Steinerskolen på Hedemarken. 

Opprør mot HVPU
Erik Ringnes uttaler at ideen med Felles Framtid var 
opprinnelig et opprør mot HVPU-reformen, som har 
gjort mange av de ”integrerte” ensomme i sine boliger. 
– Noen røster er skeptiske til dette konseptet og har 
hevdet at dette er en gjeninnføring av institusjon. Men 
vi er mer opptatt av fellesskap, vennskap og innhold, 
sier Ringnes. Samtidig har det vært et fokus på hvor mye 
ungdommene kan greie å betale i fellesutgifter og avdrag 
på lån. Fellesutgiftene i Felles Framtid er i dag 3.000 
kroner per måned. 

Ringnes håper det blir mange og flere lignende prosjek-
ter rundt i Norge. Hvor foreldrene og kommunen sam-
arbeider. Samtidig fullroser han tilbudet på Grobunn, og 
sier at oppholdet der har lagt grunnlaget for opplæring 
til et voksenliv. Nå håper han på et godt samarbeid 
videre med Stange kommune som vil være ansvarlig for 
driften av Felles Framtid.

LandsByLiv gratulerer ungdommene og ønsker lykke til!
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Tekst: Ole Johansen, lærling Grobunn. 
Foto: Marta Høj. 

Jeg heter Ole og blir 23 år i mai 2016. Jeg 
er en blid og arbeidsom gutt. Før jeg flyt-
tet til Grobunn, gikk jeg på Steinerskolen i 
Ottestad for å ta videregående skole og bli 
RUSS. Jeg bodde i et hus som heter Solgløtt 
sammen med andre elever og likte meg 
godt.

Etter at jeg var ferdig med russefeiring og 
skolen, begynte jeg som lærling. Da flyttet 
jeg til et nabohus som heter Spiren her på 
Grobunn. Jeg liker å være lærling og å jobbe 
hele tida. I vedbua, i fjøset, på kjøkkenet 
(matlaging og brødbaking) og i butikken. 
Det beste er å få brukt musklene mine, så 
jeg fyller alltid trillebåra så full at framhjulet 
nesten knekker sammen. Det er også moro å 
plukke mye bær til syltetøy vi koker og 
selger på glass her i Grobunn-butikken.

Nå er jeg snart ferdig med lærlingetida, og 
har begynt å jobbe på Åkershagan opplær-
lings- og aktivitetssenter hver tirsdag og 
torsdag siden i høst. Da smører jeg mat-
pakke og blir hentet her på Grobunn av taxi 
sammen med to andre, Kari og Øystein. I 
starten var det veldig mye nytt og litt skum-
melt, men nå har jeg blitt mer kjent med de 
andre på arbeidsplassen min.

På tirsdager er jeg på Vedbasen hele dagen. 
Der kløyver jeg ved og pakker og stabler 
vedsekker. Dette er kjempefint. Pauserommet er varmt 
og godt, og vi har mange kaffepauser der, også utenom 
matpakkepause. Jeg liker å jobbe, og liker kaffepauser.

Torsdager starter jeg også dagen på Vedbasen, og etter 
matpausa går jeg til Snekker’n. Der er det mange som 
jobber, og den ene er Øystein. Vi lager fuglekasser og 
andre fine ting. Noen ganger får jeg bruke boremaskina 
og borer høl i trematerialet.

Fra lærling til voksen og ut i jobb

Jeg og 9 andre lærlinger flytter nå fra Grobunn og inn i 
hver vår egen nybygde leilighet. Da blir vi gode naboer 
i et bofellesskap som heter «Felles Framtid». Jeg håper å 
kunne fortsette å jobbe på Grobunn de dagene jeg ikke 
er på Åkershagan.

Artikkelen er skrevet i samarbeid mellom Ole og Marta Høj.

Ole på ny arbeidsplass.



18 møteplassen - livet på stedene

LandsByLiv nr 40 • VÅREN 2016

(4) Fem dager senere: N nr. 1, ble malt 8. mars 2016.

Bokstaven N malt av Reidun Larsen

1 Utstillinger/presentasjoner: Rätsel (Goetheanum Dornach, 
2012), Det gåtfulla måleriet (Järna,  2013), R.T.L. pinxit 
(Dornach, 2013), Steinerstudien (Dornach, 2015). Publikasjoner 
(utvalg): ALBUM Malerverksted (Vidaråsen, 2013), Jasminka 
Bogdanovic, Rudolf Steiners Eurythmiefiguren gemalt von 
Reidun Tyvold Larsen (Seelenpflege 1-2014). 
Film: Malerverksted av Arthur Gay (2014).

Tekst og foto: Hannes Weigert

Reidun Larsen er medarbeider på malerverkstedet i Vidaråsen. Siden 2012 har hun i samarbeid med Hannes Weigert 
malt rundt 1800 studier av Rudolf Steiners samtlige 35 eurytmifigurer.1

(1) 14. juni 2012 malte Reidun Larsen for første gang en 
eurytmifigur av Rudolf Steiner.2 Hun malte konsonanten 
N. Først grønn, så blåfiolett.

(2) Seks studier til eurytmifiguren N, malt av Reidun 
Larsen 14. juni 2012 på malerverkstedet i Vidaråsen.

(3) Nesten fire år senere, 3. mars 2016, malte Reidun 
Larsen åtte nye variasjoner av samme figuren.

2 Rudolf Steiner, Entwürfe zu den Eurythmiefiguren (Dornach, 
1984). Die Eurythmiefiguren von Rudolf Steiner: malerisch aus-
geführt von Annemarie Bäschlin (2001). Eurythmiefiguren, malt 
av Ilona Hermann-Vogel (2008).
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Kornåkeren på Rotvoll

Tekst og foto: Gerrit Overweg. 

Vi sådde åkeren inn med bygg litt sent. Det var en kald 
og våt vår 2015, og traktoren laget dype spor i den pløy-
de åkeren, så den måtte tørke opp først. 
Med en gjeng ivrige folk gikk vi løs på åkeren et stykke 
ut i juni måned, renset den for ugress, sådde inn og 
raket, slik at fuglene ikke spiste opp kornet. 

Kornet skulle vi høste for hånd. Men da det omsider ble 
modent, ganske sent i slutten av september, var bygg-

halmen for kort til at vi kunne binde nek av den. Det ble 
så kjørt løst under tak, og ble til fôr til hønene og sauene.

En kornåker er et vakkert syn på gården, men den trengs 
også for å få til et vekstskifte på jordene, slik at vekstene 
kan få og tilføye jorden forskjellige næringsstoffer. 
Og hønene og sauene får gode økologiske og lokale mat-
biter om vinteren. 
Om vi har krefter til det, og det blir en bedre start på året 
2016, skal vi forsøke dette videre på en annen plass på 
gården, og med en annen kornsort som har lengre halm.
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pårørende

Tekst og foto: Evelyne Anderson, mor.

Når et menneske med spesielle behov blir voksen, blir 
livet så annerledes! Skolen er avsluttet, man går til en 
jobb eller et dagsenter, flytter i egen bolig. Man bor uten 
sin familie, i nye omgivelser, med fremmede mennesker 
som skal hjelpe en. Følelse av utrygghet, men også nye 
muligheter til utvikling.

Hva gjør man i sitt nye voksenliv? Hvem kan man snak-
ke med om alle følelser, tanker? Hvordan skal man med-
dele seg? I hvert menneske finnes det følelser, lengsler, 
tanker, drømmer …. og poesi. Men mange har så mye de 
vil si, som de ikke får sagt. 

Vi ønsker å gi noe som kan støtte den videre utviklin-
gen, gi inspirasjon. Det er åpenbart at musikk, maleri og 
håndverk er noe å satse på. 

Malerne på Ammerud
Timana tar en tube med hvit farge i hånden. Jeg spør: 
«Skal du male med hvit? Det ser man ikke på det hvite 
lerretet. Kanskje fint å begynne med en farge og blande 
den ut med hvit senere?» Hun tenker, velger en annen 
tube. Gult. Hun maler midt på lerretet. Etterpå tar hun 
rødt. Oi, det ble mye farge. «Har du lyst å fordele denne 
malingen med en sparkel i dag? Ja? Jeg skal lage en spar-
kel til deg.» 
Jeg klipper til en sparkel av et plastlokk. Det fungerer. 
Hun stryker fargen ut. Jeg ser at det var gøy. Hun velger 
selv blå nå. Fordeler fargen med sparkel. Dekker over det 
hvite lerretet. Risser små striper med sparkelen i ma-
lingen, tegner, maler igjen. Jeg ser hun har lyst på mer. 
Hun velger litt grønn maling som hun forsiktig setter 
på bildet. Ferdig. Det er blitt et nydelig bilde. «Vil du bli 
kunstner?» «Ja!»

I fjor høst malte vi litt akvarell på felleskjøkkenet på en 
stille søndag formiddag. Temaet var høst og som inspira-
sjon lå det epler og druer på bordet. Tobias ble inspirert 
til et abstrakt bilde i høstfarger. Mathias tryllet med 

Tamino i farger og musikk 
på Nordre Ammerud gård

fargeblyanter en meitemark ved siden av eplet. Maria 
forvandlet druer til en fugleflokk. Sigrid malte magiske 
landskaper. Bildene ble til fortellinger og ga lyst på mer.

Nå i februar har vi begynt «på ordentlig». Vi benytter 
gamlestua i våningshuset som var «gårdseiernes arbeids-
stue». Her lager vi fargeglade bilder som for eksempel 
Tobias’, Marias og Stines abstrakte komposisjoner, eller 
Jørgens lille menneske i den grønne skogen. Vi synes det 
er spennende å eksperimentere med ulike farger, akva-
rell kan kombineres med akryl, vi blander farger, bruker 
pensler og sparkel. Vi strør salt på akvarellfarger og iakt-
tar hva salt gjør med vannet og fargene. 
Repertoaret vil utvikle seg. Noen liker bedre å male enn 
andre. Og noen liker å bruke hendene sine annerledes. 
Da kan vi tove. Hannes ruller ull til kuler og bånd som 
skal bli til et vakkert rødt veggteppe. Eller vi kan bygge 
fuglehus. Eller . . .

Tobias maler høstfarger. 
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Musikerne på Ammerud
«Fader Jacob, fader Jacob, sover du? Sover du? Hører 
du ei klokken? Hører du ei klokken? ding, dang, dong – 
ding, dang, dong.»
Det er onsdag, mellom dagaktivitet og middag, og de 
fleste er litt slitne. Solen varmer den lille sittegruppen. 
Klanginstrumentene fyller både rommet og oss med 
behagelig klokkeklang. Vi spiller sammen med Verena 
som er dirigent og vekker oss til nye eventyr. 
Nå er vi også i gang med musikk, og vi gleder oss til mer 
spill og sang på Tamino-gården!

En stor takk til alle som støtter oss!

Tamino og Nordre Ammerud gård 
Nordre Ammerud Gård eies av ti unge mennesker med 
utviklingshemming. Gården ble kjøpt i desember 2011 
for å skape et framtidig hjem for Tobias, Stine, Hannes, 
Sigrid, Jørgen, Maria, Mathias, Timana, Tobias og Maria. 
Boligene ble bygd i et nytt bygg på gården som stod fer-
dig i mai 2014. I nybygget er det ti selveiende leiligheter 
som alle inngår i Ammerud gård borettslag. De histo- 
riske bygningene på Nordre Ammerud Gård er organi-
sert i et aksjeselskap, Tamino AS. Både Tamino AS og 
Ammerud gård borettslag eies av de ti ungdommene.

Tamino AS er ideelt og allmennyttig. Etter at boligene 
og borettslaget er etablert, består selskapets virksom-
het i å vedlikeholde og skape aktivitet i de historiske 
bygningene på Nordre Ammerud Gård. Aktivitetene 
skal ta hensyn til behovet til beboerne i Ammerud gård 

borettslag. Derfor skal aktiviteter som mennesker med 
psykisk utviklingshemming kan ta del i og/eller ha glede 
av prioriteres. Les mer på www.tamino.no eller vår face-
bookside Tamino.no.

Et av Sigrids magiske landskapsakvareller.

Sigrid maler.

Hannes tover ullbånd til et veggteppe. 
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Vidaråsen og Camphill 50 år  

Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Ruben Khachatryan.

I pinsen 2016 er det 50 år siden Vidaråsen Landsby 
startet. På et nedslitt lite gårdsbruk i Andebu i Vest-
fold skulle Camphill-impulsen slå rot på knauser og 
skrinn jord. Fire pionerer i 40-50- årsalderen ville ut-
vikle et landsbyfellesskap hvor voksne mennesker med 
utviklingshemming og såkalt «normale» kunne leve 
sammen. De hadde ikke penger, men en klar idé og sterk 
vilje. Og landsby ble det! Vidaråsen ble godt mottatt av 
myndighetene. Da russen, 3.årsgymnasiastene i Oslo, 

solgte lys for lands-
byen, var økonomien 
for utvikling de neste 
20 årene sikret. 
Aksjonen «Tenn et 
lys for Vidaråsen» 

«Et verdig liv» 
- 50 år Camphill i Norge

samlet inn penger til å bygge ett nytt hus hvert år. Sam-
tidig strømmet det ungdom til, som var på leting etter et 
innhold i livet. De fire voksne pionerene og landsbybo-
erne ble grobunn for en ungdomsimpuls. 

Camphills begynnelse
Camphill startet i Skottland like etter utbruddet av andre 
verdenskrig. En gruppe flyktninger, flere av dem jøder, 
fikk reddet seg ut av Wien da krigen brøt ut. En ung-
domsgruppe som hadde samlet seg omkring legen Karl 
König, avtalte å møtes et sted i verden for en felles opp-
gave, - å etablere et fellesskap sammen med funksjons-
hemmede barn. Samtidig, i januar 1940 ble den første 
dødsanstalten for å utrydde psykiatriske pasienter og 
utviklingshemmede opprettet i Nazi-Tyskland. De meget 
godt organiserte T4-aksjonene drepte i løpet av de første 
krigsårene 200 000 – 300 000 mennesker. Eutanasi-

aksjonene er en bestialsk 
historie. De ble gjennom-
ført i «barmhjertighetens 
tjeneste» og hemmelig-
holdt for pårørende og 
ytterverdenen. 
I dette landskapet ble 
spiren til en verdensom-
fattende bevegelse sådd, 
som et frø i en råtten 
frukt.

Menneskets 
iboende verdighet
I 1948 kom FN’s Mennes-
kerettighetserklæring. Som 
et svar på krigens grusom-
heter ble det satt fokus på 
«menneskets iboende ver-
dighet» – som en framtids-
impuls. Denne impulsen 
er grunnleggende for livet 
i landsbyene. Mennesker 
med utviklingshemming 
utgjør grunnstammen. I 
daglig-livet er de «diag-
nose-frie». Kommer du til 
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landsbyen, ser du ikke så lett forskjellen mellom de som 
har en utviklingshemming og oss andre. Det er gledelig, 
for det er faktisk «noe i veien» med de fleste av oss. 

I dette fellesskapet med «usedvanlige» mennesker, som 
professor Nils Christie kalte landsbyboerne, er oppgaven 
å gi den enkelte mulighet til å vokse og ta ansvar. 
Å gi og motta er alles rett og mulighet. Å møtes som 
likeverdige danner grunnlaget for fellesskapet. 

Landsbyene i Norge
Siden Vidaråsen startet i 1966 har det kommet 5 andre 
landsbyer i Norge. Hogganvik Landsby øst for Hauge- 
sund, Solborg på Jevnaker ved Hønefoss, Jøssåsen 
Landsby i Malvik, Vallersund Gård på Fosen og 
Camphill Rotvoll/Kristoffertunet i Trondheim. 
Alle landsbyene har gårds- og gartneridrift. Gårdene 
drives biologisk-dynamisk eller økologisk. Det er mange 
ulike verkstedstilbud; veveri, bakeri, snekkerverksted, 
matforedling og matlaging for å nevne noen. Kunst og 
kultur gjennomstrømmer livet i landsbyene. Årstids-
festene feires med skuespill, eurytmi og musikk. 

Et praksisår i landsbyen har i årenes løp gitt mange unge en 
retning og vist vei for hva de skulle gjøre med livene sine. 
Mange elever fra Steinerskolene i Norge har hatt sosial- 
og landbrukspraksis i landsbyene. I dag er det flest ut- 
lendinger som kommer for et praksisår. På Vidaråsen, 
den største landsbyen i Norge, er det medarbeidere fra 
opp til 18 forskjellige land. Med ulik kulturbakgrunn blir 
et landsbyår et læreår i konkret fredsarbeid! Sosialt er 
det et tett levefellesskap med en bratt læringskurve. 
 

Limet i landsbyene
Det er landsbyboerne som har vært og er «limet» gjen-
nom disse 50 årene. De er våre lærere. Dette erfares på 
flere områder i landsbyene. De har en unik interesse for 
mennesker og er ikke redd for å spørre: «Hva heter du? 
Hvor mange barn har du? Har du hund?» De er heller 
ikke redde for å si det de mener, - på godt og vondt.
I arbeidet på verkstedene er det de samarbeidende men-
neskene som er i sentrum, like mye som produktet. 
Arbeidsglede er smittsomt. Det er nesten ikke sykefravær 
blant landsbyboerne. 
 
«Et verdig liv» 
De fleste av landsbyboerne hviler i sin egen annerledes-
het. De sier ja til den de er. De vet nok om sitt handikap, 
men bærer det med verdighet. De sier også ja til den du 
er. Du blir ikke dømt. Men mellom medarbeiderne kan 
det i blant mangle på raushet overfor hverandre. Av og til 
sies det: «Hadde det ikke vært for medarbeiderne, ville 
livet vært greit...». Potensiale for læring er ubegrenset.

Tema for Camphills 50-årsfeiring er «Et verdig liv». Dette 
er et tema som er høyst aktuelt i dagens samfunn. Lands-
byene i sitt mangfold av folk og aktiviteter er oaser av 
menneskelighet. De er utviklingssteder for menneskets 
iboende verdighet.

Vi lever i en tid som styres mer og mer av effektivitet og 
penger og med mindre plass for mangfold. I kommune-
budsjettene behandles utviklingshemmede som utgifts-
poster. Landsbyene har en framtidsoppgave i å vise at «de 
usedvanlige» har ressurser når de slippes til og at de er til 
berikelse for samfunnet som helhet. 
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Vidaråsen og Camphill 50 år  

Tekst: Elisabeth Husebø. Foto: Lars Erik Crozier.

Då eg var 17, var eg ung og revolusjonær. Eg arbeida 
politisk, og tilbrakte mange kveldar over eit glas øl, med 
å drøfte kor flott alt skulle bli etter den raude revolusjo-
nen.

Så fekk eg høyre om Hogganvik Landsby. Eit fellesskap 
som hadde eksistert i fire år allereie! Eg var imponert – 
frå før av kjente eg berre til nokre studentkollektiv, og 
dei hadde gjennomsnittlig levetid på eitt til to år.

Endå meir imponert var eg over at dei ikkje berre satt 
og venta på revolusjonen, men berre begynte å leve slik 
dei fant det riktig: behovslønn hadde dei! Det å yte etter 
evne og få etter behov var ikkje berre et slagord, men 
noko dei levde ut i praksis!

Dette var ein stad eg måtte sjå, så eg drog dit for ein 
månad på sommaren. Utviklingshemma hadde eg ikkje 
noko kjennskap til før eg kom dit, og religion hadde eg 
gjort meg ferdig med (trudde eg). Men det 

Å leva i landsby

var noko med dette å leve ut ideal som greip meg djupt.

Neste vinter dreiv eg ein studiegruppe for partiet. Der 
drog eg stadig vekk fram eit eksempel på korleis vi skulle 
få det etter revolusjonen, og eksempelet var Hogganvik. 
Eg fekk visst ikkje verva eit einaste partimedlem, men til 
gjengjeld fekk eg verva ein medarbeidar for landsbyen!

Etter gymnaset drog eg sjølv til Hogganvik for eit år. 
Både då eg besøkte Hogganvik meir eller mindre regel-
messig medan eg gjekk ferdig gymnaset, og i det året eg 
var der, utvida biletet seg av kva landsbyen var:
Biodynamisk jordbruk. Kvaliteten av handverk, og kor-
leis ein kunne utvikla seg som menneske ved å utøva 
det. Ei tilnærming til religion som var bortanfor alt eg 
før hadde opplevd, men der eg samstundes kjende meg 
heilt fri. Tregreiningstanken, som ein prøvar å leva et-
ter: fridom i åndslivet, likskap i det sosiale, brorskap i 
det økonomiske.Reinkarnasjonstanken, det trefaldige 
mennesket, det firfaldige mennesket, 
dei tolv (!) sansane – her 

Elisabeth på veg mot Fjellheimen Leirskule (se og side 13).
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var det meir enn nok utfordring og næring for tankane!

På den tida kom der mange menneske til landsbyane frå 
dei gamle sentralinstitusjonane. Eg var fasinert av den 
utviklinga ein kunne sjå at dei gjekk igjennom berre på 
dei første månadene i landsbyen – dette antroposofiske 
menneskesynet, som utdjupa korleis og kvifor alle men-
neske er likeverdige, det såg ut til å verka slik at dei som 
blei møtt med det, vart heilare menneske, fekk tru på seg 
sjølv og sitt eige verd.

Og så fekk eg jo veta at Hogganvik ikkje var så unik som 
eg trudde då eg først høyrde om det; der fantes fleire 
landsbyar i Noreg, og Camphill-rørsla omfatta mange 
både landsbyar og skular rundt om i verda.

Eg vart klar over i løpet av det året på Hogganvik, at her 
hadde eg funne det eg ville gjera på her i livet. Men eg 
syntest enno at eg var for ung til å gå heilt og fullt inn i 
dette, og så ville eg gjerne læra meg noko som eg kunne 
tilby ein landsby, så eg tok eit par år med grunnleggande 
kunst- og handverksutdanning. Så kjende eg meg klar til 
å dra ut i verda:
Eg kom til Botton Village i England, verdens første 
Camphill-landsby, den starta i 1955, 15 år etter den før-
ste Camphill-skolen. Det er den største landsbyen også: 
der budde over tre hundre menneske der, der var fem 
gardar med kvar sitt nabolag rundt, og det var eit par 
kilometer å gå frå eine enden av landsbyen til den andre.

Eg var jo framleis ikkje så veldig gamal, men eg opplevde 
å bli møtt med stor respekt, og eg fekk utfordringar eg 
kunne vekse på. Eg hadde på førehand sagt ja til å leda 
ein verkstad for glasgravering (eg visste ikkje kva det var 
for eit handverk, så det måtte eg jo berre dra og finne ut 
av), og etter nokre månader med opplæring trakk meis-
teren seg tilbake og ga over ansvaret til meg. Ho fanst 
alltid der om eg trong til å spørja om noko, men blanda 
seg aldrig inn når ho først hadde gjeve frå seg ansvaret. 
Det er ei kunst eg har prøvd å få til når eg sjølv gjev frå 
meg oppgåver, men eg veit ikkje om eg lukkast like godt 
som gamle Marta.

Og ein gong, då eg kom med forslag til eit skodespel 
vi kunne gjera til påske, sa dei «Flott! Då vert du 
regissør!» Der var mange med mykje erfaring frå regi-
arbeid i landsbyen, men likevel fekk altså «grønskoll-
ingen» eg denne oppgåva, og den hjelpa og støtta eg 
trong til å utføra den!

Sidan har det etter kvart blitt mange år, i fleire landsbyar, 
i ymse land, og etter 33 år kom eg tilbake til Hogganvik 
igjen, der eg starta. Oppgåvene har variert, frå handverk 
til hushald, frå kulturaktivitetar til administrasjon. 

Når folk høyrer kva eg driv på med, hender det at eg får 
som reaksjon at eg må vera eit usedvanleg godt men-
neske som har ofra livet mitt for menneske med ekstra 
omsorgsbehov. Det er ikkje akkurat slik eg opplever det 
sjølv: eg har alltid fått driva på med det eg ville, og eg får 
minst like mykje igjen som det eg gjev. Berre tenk å kvar 
dag få komma til eit ferdigdekka frukostbord, ordna til 
av ei som heile sitt liv offisielt har vore ufør for arbeid, og 
som no i tillegg er pensjonist!

Og som ein raud tråd gjennom det heile står det som 
Camphill-grunnleggaren Karl König sette som motto for 
arbeidet: 
«Å verna det sanne menneskebiletet over alt der det er 
truga.»

Begge foto: Elisabeth i Botton Village, England.
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Vidaråsen og Camphill 50 år  

 Tekst: Bente Edlund. Foto: Ruben Khachatryan.

Fremveksten av landsbybevegelsen eller Camphill i 
Norge startet med grunnleggelsen av Vidaråsen i 1966. 
Russens årlige lysaksjoner til inntekt for landsbyene, og 
senere Nils Christies bok Bortenfor anstalt og ensomhet. 
Landsbyer for usedvanlige mennesker fra 1989, gjorde 
antroposofenes bo- og arbeidstiltak kjent. 

Teksten er hentet fra Bente Edlunds bok Kulturøyer - 
Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov. 
1924 - 1990 (Antropos 2010), som bygger på hennes 
doktoravhandling i spesialpedagogikk fra 2008.

Tenn et lys for Vidaråsen
På Vidaråsen kom man seg økonomisk gjennom den 
første tiden ved hjelp av ekstraarbeid og mindre gaver, 
i tillegg til en prosjektstøtte fra Sosialdepartementet på 
40 000 kroner. Raskt fikk initiativet dimensjoner. I kon-
kurranse med de profesjonelle hjelpeorganisasjonene 
oppnådde Vidaråsen høsten 1966 å bli valgt som mål for 
Oslorussens årlige innsamlingsaksjon, uten foreløpig å 
ha så mye konkret å vise til utover en idé. 

Forslaget om å selge bivokslys skal ha kommet fra av en 
av russeungdommene som la merke til det spesielle lyset 
på bordet. Lyset var laget av Phyllis Jacobsen. Selv om 
ingen hadde erfaring fra storproduksjon, fremstilte en 
så liten krets av mennesker, lokalisert til Hestafivel skole 
og Bakke gård, i løpet av fjorten dager mellom 40 000 og 
48 000 lys for hånd. Ved årsskiftet 1966 til 1967 hadde de 
to første landsbyboere flyttet inn på Bakke gård. 

Lysaksjonen gjorde det mulig å reise et nytt familiehus, 
som sto ferdig i 1968. Senere kom Henrik Steffens hus 
i 1969 og Johan Falkbergets hus i 1970. Husene ble gitt 
navn etter kunstnere eller personer som hadde utrettet 
noe betydningsfullt på det kulturelle eller sosiale om-
rådet: Henrik Wergeland, Hans Nielsen Hauge, Nikolai 
Grundtvig, Halfdan Egedius, Selma Lagerløf, Janusz 
Korczack, Ita Wegman. 

Så godt som årlig frem til slutten av 1980-tallet holdt 
Oslorussen sine lysaksjoner for Vidaråsen. Også russ fra 
andre fylker ble involvert. En rekke familiehus og verk-
stedsbygninger ble reist for disse pengene. Ved siden av 
snekkeriet var lysverkstedet ett av de første som ble inn-
redet. Lysaksjonene gjorde det ikke bare mulig å bygge. 
De sikret også landsbyene årviss oppmerksomhet i avi-
sene, ga Vidaråsen et renommé blant unge mennesker 
og fungerte i mange tilfelle som rekruttering. Overskrif-
ten var ikke veldedighet, men unge menneskers sosiale 
engasjement. Nærheten og det håndfaste ved prosjektet 
– ett hus etter ett år – var viktige årsaker til suksessen. 
Betydningsfull var nok måten kontakten med russekul-
lene ble pleiet på. De ble invitert ned til Vidaråsen, og 
møtet med landsbyboerne ble satt i sentrum. De årlige 

Tenn et lys for Vidaråsen 
– russens lysaksjoner
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overrekkelsesseremoniene, blant 
annet Vidaråsensoareen i Chateau 
Neuf, var begivenheter. 

Vokslyset hadde en ikke ube-tyde-
lig symbolverdi. Den 
naturlige og eksotiske bivoksen, og 
det at lysene var laget av de psykisk 
utviklingshemmede selv, var vik-
tige attributter. Det var noe spesielt 
som passet inn i tiden. Assosiasjo-
nen går til Hjelpestikkene, de av-
giftbelagte fyrstikkene som i sin tid 
hadde vært med å legge grunnlaget 
for opprettelsen av de nye private 
åndssvakehjemmene etter krigen. 

”Tenn et lys og 
glem lyseslukkerne!”
Selv om ungdommen og avisene 
likte Vidaråsen, betydde ikke det 
at alle tenkte like varmt om lands-
byen. Nettopp lysaksjonene var med og bidro til dette. 
Landsbyideen ble lansert og sjøsatt akkurat i de dager 
da funksjonshemmedes samfunnsmessige status for 
alvor ble satt på dagsorden i Norge. En viktig kampsak 
var å erstatte ydmykende veldedighet med lovfestede 
rettigheter. NFPUs medlemsblad Vår Rett ble gitt ut fra 
1970. At dette bladet som ellers speilet stort og smått på 
handikappfronten, ikke hadde artikler eller henvisninger 
til Vidaråsen før i 10. årgang, er noe å legge merke til. 
Da man i 1979 for første gang kunne lese om Vidaråsen, 
dreide det seg da også om et kritisk innlegg hentet fra 
fagforeningstidsskriftet Vernepleieren. Det forfatteren 
Steinar Miland fokuserte på, var Vidaråsen som et segre-
gerende og sekterisk tiltak og den manglende politiske 
bevissthet både blant ungdommen og i landsbyen:

Heller ikke er det å forvente at elever i en skole som ikke 
er innstilt på å stille kritiske spørsmål av seg sjøl plutse-
lig starter en debatt om funksjonshemmedes rettigheter 
med utgangspunkt i f. eks. en lysaksjon for Vidaråsen 
landsby. […]
Jeg kan ikke huske å ha sett representanter fra Vidaråsen 
stå på barrikadene i kampen for funksjonshemmedes 
rettigheter. Men det krever at man ikke isolerer seg i et 
sjølgodt minisamfunn, med ’åpne dager’ en gang i året
La neste års lysaksjon bli noe mer enn smak av basar og 
bevisstløse ”tanter og onkler” i skolemoden alder som 
bekrefter sin egen vellykkethet som lysselgere med sam-
vittighet attåt” (Vår Rett nr. 3 1979). 

Den som gikk ut og tok Vidaråsen i forsvar etter 
Milands angrep, var Nils Christie. I et innlegg samme 
sted beskrev han landsbyen som en plass med stor åpen-
het overfor omverden. Vidaråsen var et av 70-årenes 
viktigste sosiale eksperimenter, sammen med Tvind- 
skolen og Christiania-kollektivet i Danmark. ”Problemet 
er vel at Miland ikke ser at Vidaråsen er barrikaden”. 
Christie erkjente at det fantes betenkelige sider ved vel-
dedighet for handikappede, men på plussiden fremhevet 
han at nettopp lysene har vært bindeledd mellom Vida-
råsen og store ungdomsgrupper (Vår Rett nr. 3 1979).

Også en rettighetskjemper som Gerd Benneche, som i 
likhet med Nils Christie ble berørt av det hun møtte på 
Vidaråsen, måtte svelge dette. Jo da, det var veldedighet, 
men ga samtidig en frihet. Et tiltak som dette ville neppe 
kunne eksistere innenfor fylkeskommunale rammer 
(Dagbladet 6.3.1976). 

Det kan se ut som om Miland ble hørt, for de to neste 
årene valgte russen å aksjonere til inntekt for andre hu-
manitære formål. Men i 1982 var det igjen Vidaråsen 
som vant frem med sin søknad. At en innsamlingsaksjon 
til inntekt for funksjonshemmede nå var blitt generelt 
kontroversielt, viste seg i det at Rødrussens Arbeidsut-
valg fant det nødvendig å invitere til pressekonferanse 
for å begrunne valget. ”Tenn et lys og glem lyseslukker-
ne!” var Aftenpostens overskrift (29.11.1982). Den siste 
lysaksjonen til inntekt for landsbyene ble holdt i 1988.

Mathias og Solveigh dypper lys.
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Vidaråsen i nyhetsbildet

Lysaksjon i forbindelse 
med 50-års jubileet

Under jubileumsfeiringen vil det under mar-
kedsdagene i Oslo i høst på bli salg av lys til 
støtte for Verdenskongressfor mennesker med  
nedsatt funksjonsevne 2017 i Ekaterinburg, 
Russland, se artikkelen av Petter Holm i 
LandsByLiv 39. Arbeidet med lysaksjonen 
er fortsatt under planlegger, og vi håper flest 
mulig kan være behjelpelig. Kontakt er Ruben 
Khachatryan, epost: ruben@vidaraasen.no.

I løpet av årets første måneder har det vært 
tre omfattende artikler om 50-årsjubilanten 
Vidaråsen i media. Klassekampen var først ute 
lørdag 27. februar med en seks-siders reportasje. 
3. mars fulgte lokalavisa Øyene opp med tre sider 
om camphill-fellesskapet i Andebu, før Vårt Land 
tok for seg likeverdssamfunnet over fire sider fre-
dag 8. april. Vi bringer her noen utdrag fra de tre 
artiklene.

Klassekampen 27. februar: 
Vidaråsen er Norges eneste gjenlevende kollektiv! står 
det på oppslaget i Klassekampen, og artikkelen har følg-
ende introduksjon: Glem pengeøkonomi. Glem effekti-
vitet. Glem skillet mellom jobb og privatliv. Inne i en 
skog, midt i Vestfold, ligger Vidaråsen – en liten lomme 
av en annen tid og en annen måte å leve livet på. 

Alle som bor på Vidaråsen, har jobber å gå til. De snek-
rer hyller og spikker ostehøvler, syr ponchoer, lager 
stearinlys og krydder. Men her har man koblet arbeid fra 
lønn – både for beboere og medarbeidere. De yter etter 
evne og får etter behov. Alle får kost, losji og lomme-
penger. På et lager kan de hente så mye frukt og grønn-

saker de vil, bare de passer på at det er nok til alle.

Hva i all verden er dette for slags unntakssted, midt i det 
gjennomregulerte Norge? Spør Klassekampen og viser til 
at de norske kollektivene fra 1960- og 70-tallet har med 
tida forsvunnet. Men Vidaråsen har holdt stand – en 
liten gallerlandsby som nekter å gi seg. 

I møte med et moderne arbeidsliv har også Vidaråsen 
måttet justere på sin modell. Tarifflønn var inntil nylig 

Faksimile av oppslaget i Øyene torsdag 3. mars 2016. 
Idémyldring: På en håndmalt plakat er mange av 
stikkordene for landsbyen tegnet ned.
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Marius Siger og Trine Graff Jenssen fikk pryde et tosidig oppslag. Faksimile Klassekampen 27. februar 206. Foto: Line 
Ørnes Søndergaard.

et fremmedord i landsbyen, men så bygget de et eget hus 
for pleietrengende eldre, og de som jobber der, ville ha 
etannet lønningssystem. I fjor fikk de tarifflønn. Også 
de som jobber på kontoret og som sjåfører, får nå vanlig 
lønn.

– Vi har på en måte to systemer side om side, forklarer 
Browne. Et pensjonsfond har de også skaffet seg, og  
feriedager og verneombud. Men noen vanlig arbeids-
plass vil Vidaråsen aldri bli. – Skulle alle fått vanlig lønn, 
ville ikke det her gått. Man må være klar over at dette 
ikke bare er en bedrift. Det handler om å skape et godt 
samfunn. Beboere og medarbeidere deler hus, biler, fri-
tid og måltider. Tekst: Line Madsen Simenstad.

Fra reportasjen i lokalavisa Øyene, sakser vi:
– De som søkes hit, kan ha glede av å være sammen med 
andre i et fellesskap. Vi er ikke bidragsytere eller bidrags-
mottakere, og vi liker ikke ordet «brukere». Vi er her 
for hverandre, forteller Will Browne. De hadde en drøm 
om et fellesskap basert på at alle er like mye verdt og at 
alle har noe å bidra med, de fire ildsjelene som grunnla 

Vidaråsen landsby i 1966. Å skape et verdig liv for alle er 
også fanen de feirer under når de markerer at landsby-
stiftelsen i Norge er 50 år. 

– Vi sier ikke «spesielle behov». Vi sier «spesielle egen-
skaper», sier Will Browne. På Vidaråsen bor psykisk utvi-
klingshemmede sammen med dem som jobber der. Alle 
har en skikkelig jobb. I landsbyen med 140 innbyggere 
er målsettingen å skape et verdig liv for alle. Alle for én.

Men bussen, for de har egen buss og egen bussjåfør, kjø-
rer fremdeles tre ganger om dagen til Nøtterøy. Der går 
de fleste av barna på Steinerskolen. Så kan sjåføren gjøre 
noen ærender med det samme, for de er ikke helt selv-
forsynt, selv om det ikke er så langt unna. En stund ble 
nok Vidaråsen oppfattet som isolert. – Slik er det ikke 
lenger, mener Will, og forteller om fellesprosjekter med 
Signo, døvehjemmet i Andebu, og om fotballtreninger i 
Andebu. Storsalen her leies ut til Andebu kulturskole og 
andre arrangementer, som da kommunene Sandefjord, 
Stokke og Andebu hadde et av sine første felles kom-
munestyremøter.
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Vårt Land 8. april 2016:
Dypt i en skog ligger et lite samfunn der koret har to 
dirigenter. Som ved et trylleslag slynger dirigent Nils 
Harald Løvhaug den hvite dirigentstokken i lufta over 
oss. – Nei, nei, nei, sier Cornelius Evensen, den andre 
dirigenten. Koret har kommet til det vanskeligste stedet 
i stykket. Nå skal de kunne alt utenat. – Nei, nei og at-
ter nei, gjentar Nils Harald Løvhaug. – En, to, tre, teller 
Cornelius Evensen. Evensen tegner buer i lufta. Løvhaug 
hever hodet. Plutselig sitter alt som det skal. Dirigentene 
møter hverandres blikk. Begge smiler.

Ola Henningsen (23) er tidlig på jobb. – Før jeg kom hit, 
gjorde jeg ingenting. Nå baker jeg brød til 140 mann, 
sier han. Etter at han var ferdig på videregående, gikk 
Henningsen seks måneder uten å gjøre noe. – Man blir 
sliten av det også. Det beste med å bo her, er at jeg kan få 
jobbe, sier han. Om formiddagen jobber han på bakeriet, 
og om ettermiddagen arbeider han i snekkeriet. Hver 
mandag står han i butikken. Ifølge FN-konvensjonen 
skal mennesker med utviklingshemming ha rett til ar-
beid på lik linje med andre. Andelen utviklingshemmede 
i varig tilrettelagt arbeid var på 30 prosent i 2001, men 
hadde i 2010 sunket til 13 prosent.
 

– Vi driver med omvendt integrering, kan du si. I stedet 
for at de utviklingshemmede skal integrere seg inn i det 
vanlige samfunn, prøver vi som er medarbeidere å inte-
grere oss inn i et samfunn som passer for dem, sier Rolf 
Kåre Håland. 
Vidaråsen er likevel ingen Kardemommeby, peker 
Håland på. – Selvfølgelig har vi konflikter og opplever 
episoder der folk ikke passer inn. Vi er nødt til å inngå 
kompromisser hele tiden, sier han.

Forskeren Bente Edlund er enig i at de tette bofelles-
skapene i landsbyene har sine utfordringer. – Har du for 
eksempel en konflikt med en du jobber med, kan det 
true hele eksistensen din, fordi du ikke har en trygg base 
du kan trekke deg tilbake til. Det kan være en krevende 
prosess, sier Edlund. Hun har en doktorgrad i antropo-
sofiske omsorgstiltak for mennesker med spesielle be-
hov. Landsbyene tilbyr imidlertid et alternativt samfunn 
som fungerer for mange, mener Edlund. – Noen av oss 
ønsker å leve livet på ulike arenaer og bevege oss mellom 
dem. Det oppleves som stimulerende. Andre ønsker å 
være en del av en større sammenheng. Det gir et godt og 
meningsfullt liv å se at alt er en helhet, sånn som det er i 
landsbyen. Tekst: Hilde Kvammen.

Faksimile av oppslaget i Vårt Land 8. april, med bildetekst: Nils Harald Løvhaug svinger taktstokken under kor-
sangen. Alle får være med i koret på Vidaråsen landsby, og dagen starter med sang. Foto: Erlend Berge.
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Förklädd Gud 

Ej för de starka i världen 
men för de svaga. 
Ej för krigare men för bönder som plöjt 
sin jordlott utan att klaga 
spelar en gud på flöjt. 

Det är en grekisk saga.

I pinsen 2016 er det 50 år siden oppstarten av 
Vidaråsen på Bakke gård. 

Fredag 13. mai blir syngespillet Förklädd Gud 
av Lars-Erik Larsson og Hjalmar Gullberg 
fremført på Vidaråsen for innbudte gjester. 
Flere ganger i uken frem mot pinsen øver de 
på stykket.

Diktsuiten Förklädd Gud av Hjalmar 
Gullberg står i samlingen Kärlek i tjugonde 
seklet (1933). Verket er basert på det greske 
sagnet om guden Apollo som kommer til 
jorden forkledd som tjener. Ingen gjenkjenner 
ham som en gud, men han bringer med seg 
lys og forvandling. 

Tro på fremtiden
Og et liv i fellesskap
En glødende impuls
Og sterk vilje

På denne grunn ble Vidaråsen landsby bygget.
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Bokprosjektet - ”Et verdig liv”

I mars i år kom forfatter Christian Egge på et  
besøk til Solborg for å gjøre intervjuer til bok-
prosjektet ”Et verdig liv”. Skrivegruppen på Sol-
borg bad samtidig om en samtale med ham.

SkriveGruppen (SG): Hvor kommer du fra?
Christian Egge (CE): Jeg kommer fra Bergen.
SG: Stemmer det at du har skrevet mange  
biografiske bøker?
CE: Nei, men jeg har skrevet to bøker og inter-
vjuet mange mennesker med ulike temaer i hele 
verden.
SG: Hvem har du intervjuet?
CE: Jeg har intervjuet cirka 30 mennesker, blant annet 
biskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika, Steinerskolelærer 
Trond Skaftnesmo, forhenværende president i Irland 
Mary Robinson og lærere, filosofer og teologer m. fl. om 
frihet, menneskerettigheter m. m.
Den boken heter Frihetens Vilkår.
I boken Levende Økonomi har jeg intervjuet folk i  
næringslivet, etiske banker og mennesker som tenker 
nytt om økonomisk teori og praksis, for eks. professor 
Ove Jakobsen i Bodø. Og jeg har dokumentert veldig bra 
virksomheter, som Sekem Farm i Egypt, Cultura Bank i 
Oslo osv.
SG: Du skriver en jubileumsbok om Camphillsteder i 
Norge. Hva syns du om Solborg?

Intervju med forfatter
Christian Egge

CE: Hittil har jeg fått et veldig godt inntrykk. Jeg har 
blitt svært godt mottatt med glede, interesse - og god 
mat! Folk ser ut til å trives her, de virker nesten mer 
snakkesalige enn jeg selv . . .
SG: Hvor mange land har du bodd i?
CE: Jeg har bodd 24 år i Sverige, 5 år i Sveits og et halvt 
år i Frankrike.
SG: Hvorfor er du her på Solborg?
CE: Jeg er her for å lære om Solborg og bli kjent med 
Camphill. Jeg vil besøke flere Camphill-landsbyer i 
Norge.
SG: Takk, Christian, for at du kom på besøk og tok deg 
tid til å intervjue oss.
CE: Og takk for at dere intervjuer meg.

Fra venstre: Jan, Nils Erik, Hanne, Christian Egge og Nina. 
Foto: Skrivegruppen

Tekst: Christian Egge.

I anledning av at Camphill landsbystiftelsen i Norge 
fyller 50 år har jubileumsgruppen og Landsbystiftel-
sen bedt meg å lage en bok om Camphill-bevegelsen i 

Norge. Det skal hovedsakelig være intervjuer med lands-
byboere, medarbeidere, familiemedlemmer, naboer, 
politikere med flere – altså med mange som er berørt av 
virksomhetene i landsbyene. Målet er at boken skal være 
klar i desember 2016 – så tiden er knapp . . . Heldigvis 
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har noen eldre og kloke medarbeidere sagt seg villige til 
å hjelpe til med transkripsjon av alt intervjustoffet, altså 
av lydopptakene. Når alt er kommet ned på papir, må jo 
tekstene gjøres om til skriftspråk – selv om tekstene til 
slutt også skal ha et visst muntlig preg. Dette krever en 
god del arbeid.

Under arbeidet har jeg et spesielt fokus, nemlig å se på 
Camphill-bevegelsen/selve impulsen opp mot – eller i lys 
av – det vi kaller ”bærekraftig utvikling”. På den måten 
kan vi løfte temaet ”Camphill” opp på et samfunns- 
messig interessant nivå. Et ledd i dette vil være et inter-
vju med antropologene Thomas Hylland Eriksen og Elin 
Enge. Elin startet Forum for Utvikling og Miljø i 1993, 
rett etter det store ”bærekraftmøtet” i Rio de Janeiro i 
1992. Hun var også min sjef gjennom ett år, da jeg  
arbeidet for denne organisasjonen i forbindelse med 
møtet i Rio 2012, kallt ”Rio+20”. 

Et annet perspektiv på Camphill-bevegelsen, vil være å 
se den i lys av Rudolf Steiners beskrivelser av samfun-
net som en tregrenet organisme. Jeg har intervjuet Peter 
Normann Waage om dette. 

Slik Camphill-bevegelsen har arbeidet siden 1940, og i 
Norge siden 1966, er den, slik jeg ser det, meget bære-
kraftig både for samfunnet og naturen. Det gjelder med 
hensyn til 1) økonomisk tenkning og praksis, 2) sosial 
utvikling og 3) miljøarbeid; som er de tre ”søylene” av 
bærekraft-begrepet. Siden 2012 har man globalt også 
ropt på en fjerde søyle: kultur. Vi kan ikke skape en  
bærekraftig utvikling uten å bygge på de dypeste verdier 
og den spiritualitet som verdens kulturer har frembragt. 
Det sier nærmest alle urbefolkninger pluss mange andre 
sivilsamfunnsgrupper. I Camphill er jo dette et selv-
sagt utgangspunkt! Denne utviklingen henger sammen 
nettopp med tregrenings-tanken. I det fremvoksende 
sivilsamfunnet ser vi betydningen av et fritt åndsliv, som 
kan virke inspirerende for politikk og næringsliv. Så 
bærekraft og tregrening vil være to sentrale temaer i pre-
sentasjonen av Camphill-bevegelsen. Det toner allerede 
frem i mange av intervjuene som er gjort hittil. 

På mange måter er Camphill-arbeidet langt forut for sin 
tid, det er rett og slett en pioner i samfunnet. Dette mot-
sies ikke av at både problemer og konflikter har oppstått 
underveis, eller av nødvendigheten av transformasjon 
ettersom tiden går. I den forbindelse var det festlig å se 
en stor artikkel om Vidaråsen i Klassekampen for et par 
uker siden (se utdrag fra artikkelen side 28-29). 

Til nå har jeg besøkt Vidaråsen og Solborg og intervjuet 

27 personer. Det har vært veldig spennende. Og jeg har 
blitt tatt vel imot begge steder. Veldig gledelig! Jeg har 
fått et meget godt inntrykk av menneskene og livet på 
Vidaråsen og på Solborg; av folk og fe . . . For gårdsbru-
kene er også viktige. På Solborg hadde jeg gleden av selv 
å bli intervjuet – av ”Skrivegruppen”, hvor Jan Bang er 
pådriver. Et flott initiativ. Ettersom jeg selv er den som 
spør mennesker hele tiden, var det nyttig å få oppleve 
hvordan det er å sitte på den andre siden av mikrofo-
nen… Takk til Hanne, Nils Erik, Nina og Jan. Et annet 
høydepunkt var karnevalet på Vidaråsen søndag 14. 
februar. Hvilket party! Hele menneskeheten ”på et fat”. 
En riktig fest man ble glad av!

Nå gjenstår det å besøke Jøssåsen, Rotvoll, Vallersund og 
Hogganvik. Jeg regner med å ha gjort dette før midten av 
mai. Innimellom og deretter, blir det å bearbeide alle  
intervjuene og lage gode tekster av dem, samt gjøre en 
viss redigering. I tillegg skal det skrives en innledning 
eller sammenfatning. Bokprosjektet har en ”referanse-
gruppe” som består av Tinken Laurantzon, Cato Schiøtz, 
Rigmor Skålholt, Will Browne og Anne Langeland. Dette 
er bra, og de gir meg råd og støtte underveis og ser hvor-
dan jeg kan arbeide best mulig med dette oppdraget. Det 
er til stor hjelp for meg. 

Det er en spennende oppgave jeg har fått, og jeg håper 
at det skal bli et bra resultat. Utover bokarbeidet vil jeg 
gjerne bidra ved noe av jubileums-arrangementene i vår 
og høst. Foreløpig ønsker jeg lykke til med alt som skal 
skje i 2016 for alle i Camphill-bevegelsen og landsbyene!
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World Wide Weave 
til Norge etter sommeren

Vandreutstillingen World Wide Weave 
markerer 75 år med Camphill i verden 2015 – 
siden oppstarten i Skottland 1. juni 1940. 
Utstillingen består av 75 tekstilkunstverk laget 
av voksne, barn og unge med nedsatt funk-
sjonsevne, og som alle lever i bofellesskap i 19 
ulike land, fra California og Vancouver i vest 
– til India og Vietnam i øst, fra Skandinavia og 
Russland i nord – til Sør-Afrika i sør. 
Utstillingen ble vist i Storbritannia og Irland i 
2015 og den fortsetter til Sveits, Nord-Amerika, 
Norge, Finland og Sør-Afrika i 2016. 

Vandreutstillingen kommer til Norge i august-
september, først til Trondheim, før den vises i 
forbindelse med feiringen av Camphillstiftelsen 
i Norge 50 år i Oslo Rådhus, Rådhusgalleriet, 
fra mandag 26. september til søndag 2. oktober. 
Kontakt for utstillingen i Trondheim er Gerrit 
Overweg gerrit@overweg.org og i Oslo Tinken 
Hilde K Laurantzon t.laurantzon@gmail.com.

Utstillingen setter fokus på mangfold og hvor-
dan skaperkraft er et fellestrekk for hele mennes-
keheten, og som utjevner forskjeller med hensyn 
til alder, evner, språk, kultur, religion og politikk. 
Flere hundre mennesker har vært involvert med 
å lage kunstverkene og mange steder har flere 
individer jobbet sammen om et verk. 
Flere av verkene er laget av egenproduserte og 
gjenbrukte materialer. 

Les om utstillingen på nettsiden:
www.camphillfoundation.net
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«Den åttefoldige vei» –
ny bok i forbindelse med jubileet

nomt kan vi ta noen bevisste grep for å bli et medmen-
neske. Vi kan øve bort gamle mønstre, vaner og uvaner 
og skape frirom for å øve nye ferdigheter.

Rudolf Steiner har gitt forskjellige øvelsesveier. En av 
dem er den åttefoldige vei, som har sin opprinnelse i 
Buddhas lære om medlidenhet og kjærlighet. Steiners 
videreføring av Buddhas åttefoldige vei har i alle år vært 
en del av den indre Camphillkulturen, som har belivet 
de sosiale strukturene som gjorde felleskapsdannelsen 
mulig. Denne bestrebelsen fant sitt hus og arkitektoniske 
uttrykk i Andreasbygget på Vidaråsen. Her finnes den 
åttefoldige vei i form og farge i åtte glassvinduer. 
Vinduene er designet og laget av Carlo Pietzner.

Joop van Dam, en nederlansk lege som har vært på 
Camphillsteder i Norge flere ganger, har sett vinduene 
og blitt begeistret. Sammen med leger og terapeuter har 
han betraktet vinduene på Vidaråsen og også vist lysbil-
der av dem på andre steder i verden. Nå kommer boken 
på norsk som en «jubileumsgave» til landsbyimpulsen i 
Norge. Kanskje kan denne boken være en invitasjon, så 
flere vil besøke Andreasbygget på Vidaråsen for å opple-
ve øvelsesveien? Kanskje kan den gi motivasjon til å øve?

Kan denne øvelsesveien hjelpe oss til å bli et medmen-
neske i vår tid og verden?
Undrende – medfølende – samvittighetsfullt.»

Boken kan kjøpes etter 15. mai hos Antropos bokhandel 
i Oslo, i butikken på Vidaråsen og i Rotvoll landhandel, 
Ranheim.

Tekst: Simone Wantz

Vidaråsens 50-årsfeiring foregår i pinsen, 13.-15. mai. 
I den forbindelse vil det være en liten markering for en 
ny bok: «Den åttefoldige vei» av Joop van Dam, i norsk 
oversettelse ved Gerrit Overweg. Bokutgivelsen skjer 
i anledning 50-årsjubileet for Vidaråsen Landsby og 
Camphill Landsbystiftelse 1966 – 2016. 

Forordet som er blitt til i samarbeid mellom Gerrit 
Overweg og meg, og jeg siterer herfra:

«I denne lille boken tales det i ord og bilder til det øven-
de mennesket. Øvelsene er for ALLE. Våkent og auto-

Joop van Dam med boken «Den åttefoldige vei».
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Vidaråsen, som er den første Camphill-landsby-
en i Norge, hadde sin begynnelse i pinsen 1966. 
Pinsen er fellesskapets fest. Da mottok apostlene 
den hellige ånd, og i pinsens tegn kunne de gå ut i 
verden og helbrede.

Tekst: John Baum  

Pinsen og det vi kan kalle pinsens tegn, har spilt en ve-
sentlig rolle i Camphills tilblivelse. Vidaråsen som er en 
kraftfull gren på Camphill-bevegelsens tre, er en del av 
den historien som strekker seg tilbake til tiden før den 
andre verdenskrig. Her skal vi se på noen avgjørende 
momenter i Camphill-bevegelsens tilblivelseshistorie.

Den nyutdannede legen, Karl König, holdt et foredrag 
på et antroposofisk stevne i Wien 15. oktober 1927. Der 
var Friedrich Husemann til stede. Han var lege og leder 
av en psykiatrisk klinikk i Wiesneck. Etter foredraget 
talte de to sammen, og Husemann tilbød König arbeid 
ved hans klinikk. Karl König hadde tidligere samme år  
skrevet til Ita Wegman og spurt om han kunne hospite-
rer ved klinikken i Arlesheim, men det var ikke mulig. 
König skrev nå på nytt til Ita Wegman. Hun ledet den 
antroposofisk orienterte medisin, og han ønsket å vite 

Camphill i pinsens tegn

hva hun syntes om tilbudet til Husemann1. For den 
unge legen hadde fått tilbud om å bli universitetslektor i 
embryologi i Wien, og nå kunne han også bli psykiater. 
Dette var et avgjørende veivalg.

Samme dag som Karl König skrev brevet til Ita Wegman, 
tirsdag 1. november 1927, døde Rudolf Steiners søster, 
Leopoldine Steiner. Hun bodde i nærheten av Wien, 
og Ita Wegman kom med toget til Wien for å delta i 
begravelsen. Karl König ble spurt om å være med for å 
ta imot henne på jernbanestasjonen. Han mislikte situa-
sjonen: «Jeg hadde ikke møtt Ita Wegman tidligere, og 
jeg spurte meg hva det skulle bety at jeg sammen med 
mine venner skulle hilse noen velkommen som jeg ikke 
kjente. Jeg var den gang nettopp fylt 25 år. Jeg var svært 
sky og oppholdt meg ikke gjerne i selskap med mange 
mennesker.»2

Noen dager senere hadde Karl König og Ita Wegman en 
samtale, og hun inviterte ham til Klinikken i Arlesheim. 
Det kan ikke ha tatt mange dager før han reiste, og nett-
opp samme dag som Karl König ankom Arlesheim, kom 
også Tilla Masberg, som i 1929 skulle bli hans hustru. 
Og 27. november 1927, den første adventssøndagen, 
opplevde Karl König adventshagen:

«I midten var det bygget et 
lite berg av grønn mose og 
jord. På toppen brant et stort 
stearinlys. En spiral av mose 
på gulvet førte til den lille 

1 Detaljene fra Friedwart Bock.
2 Fra Hans Müller-Wiede-
mann, Karl König, En mel-
lomeuropeisk biografi i det 20. 
århundre. Antropos 2011.

Kirkton House mai 1939/40: 
Fra venstre bak: Rudi Samojè 
(den første ‘landsbyboer’), 
Marie, Anke, Peter, Tilla og 
Karl König. Foran: Peter Ber-
gel (det første barnet med 
spesielle behov), Andreas, 
Veronika og Christof König. 
Foto: Karl König Archive.
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haugen. I hånden fikk hvert barn et eple 
som det var festet et lite stearinlys i.. . . En 
etter en måtte barna forsøke – alene eller 
sammen med en voksen – å følge spiralen 
frem til det lille berget for å tenne de små 
lysene i flammen fra det store lyset øverst. . . 
Og plutselig visste jeg: ‘Ja, dette er min frem-
tidige oppgave! Å vekke deres egen ånds lys 
i hvert enkelt av disse barna, slik at det kan 
føre dem frem til deres egen menneskevæ-
ren, det er hva jeg vil gjøre!’»3

Anke Weihs kalte Karl Königs opplevelse 
ved adventshagen i Arlesheim for Camphills unnfangel-
sesøyeblikk.4 Denne adventsøndagen fikk Karl König ta 
del i fellesskapet og han så sin framtidsoppgave.
Det var i advent, men opplevelsen var i pinsens tegn.

I Tilla Masberg møtte Karl König et menneske som 
skulle hjelpe ham å finne sin egen vei i livet. Hun hadde 
startet et lite helsepedagogiske hjem, og snart spurte hun 
ham om han ville være med. Karl König var villig hvis 
forholdene kunne bli større. 

På Kristi himmelfartsdag 18. mai året etter ble slottet 
Pilgramshain in Silesia (nå Polen) tilbudt for det hel-
sepedagogiske arbeidet. Fra høsten 1928 til våren 1936 
arbeidet Karl König på Pilgramshain. Men hans indre 
opplevelse ved adventshagen i 1927 var vanskelig å få 
realisert i virkeligheten. Da han i 1936 måtte reise fra 
Tyskland, var hans jødiske avstamning kun den ytre 
grunnen. Den indre grunnen var ‘den stadige svikt i den 
menneskelige fellesskap innenfor instituttet.’ 5 
Tilstedeværelsen av pinsens ånd manglet.

Karl König reiste tilbake til Wien i mai 1936 og etablerte 
en medisinsk praksis der. Denne høsten inviterte han 
en gruppe unge mennesker6 som hadde truffet hveran-
dre gjennom syv år. På søndager gikk de turer i skogen 
”Wienerwald”, og etterpå leste og musiserte de sammen. 

3 Se Müller-Wiedemann.
4 Formidlet av Nora Bock. 
5 Müller-Wiedemann.
6 Blant annet Hans Schauder, Rudi Lissau, Alex Baum, 
Sali Gerstler (Barbara Lipsker), Trude Blau (Amann).

Vinteren 1936-37 kom flere nye unge7 til, og de studerte 
antroposofi. Vinteren 1937-38 begynte de å snakke om å 
gjøre noe praktisk sammen.

Så kom 11. mars 1938. Denne fredagen var dramatike-
ren Carl Zuckmayer i Wien, og han forteller i boken Als 
wär’s ein Stück von mir (1966):
«Natten før den 11. mars kom det en veldig sterk føn-
vind. Den var varm og tørr som om den kom fra ørke-
nen. Den bølget under en skyfri himmel hele den påføl-
gende dag og blåste utallige flygeblad som oppfordret til 
valg, omkring i gatene – som høstblad. Overalt virvlet 
det papir.»

Den østerrikske statsminister, Kurt von Schuschnigg, 
prøvde hele dagen desperat å avverge en tysk overtakelse 
av Østerrike. Zuckmayer fortsetter:

«Da solen sank, talte Schuschnigg sitt siste budskap i 
radioen: ”Jeg må vike for overmakten. Gud beskytte Øst-
errike!» Han stod, som man har fått vite senere, akkurat 
da mellom to hakekorsbærende vektere fra sin egen liv-
garde, som var i ferd med å ta ham til fange.
Denne kvelden brøt helvete løs. Underverden åpnet sine 
porter og slapp løs de verste, ufyseligste, skitne ånder. 
Byen forvandlet seg som til et marerittbilde av Hierony-
mus Bosch: «Det synes som om uvesen og halv-demoner 

7 Blant annet Thomas Weihs, Peter Roth, Carlo Pietzner 
og Alix Roth. Anke Nederhoed (Weihs) var venn til Peter 
og Thomas og pasient av Karl König, men ble ikke invitert 
til ungdomsgruppen. Marie Blitz (Korach) kom først med i 
Kirkton House.

Kirkton House gruppe: Stående: Willy 
Amann, Peter, Anke, Thomas, Alex, Tilla. 
Sittende: Trude, Marie, Alix. (Barbara og 
Carlo var ikke med i Kirkton House). 
Foto: Karl König. (Karl König Archive).
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latelse til å reise til Storbritannia for 
å bosette seg der. En fra ungdoms-
gruppen i Wien var allerede i Skott-
land. Det kan ha vært dette i tillegg 
til forbindelsen til Ita Wegman 
som gjorde at familie Haughton lot 
gruppen fra Wien overta Kirkton 
House, Culsalmond, som lå nær 
Insch i Aberdeenshire. På pinse-
søndag 28. mai 1939 ble Kirkton 
House innviet for helsepedagogiske 
oppgaver.

Sommeren 1940 ble “the Battle of 
Britain” utkjempet i luftrommet 

over Sør-England. Statsminister Winston Churchill ga 
uttrykk for den fremmedfrykt mange i Storbritannia 
følte ved å si: ”Collar the Lot!” Utlendinger skulle tas ved 
nakken og interneres. På selveste pinsesøndag, 12. mai 
1940, kom plutselig politiet for å hente alle mennene fra 
Kirkton House. Kvinnene ble tilbake sammen med bar-
na. De ble derved alene om å bestemme om de ville rea-
lisere den planlagte overflyttingen til Camphill, et større 
gods ved River Dee i nærheten av Aberdeen. Kvinnene 
besluttet seg for å gjennomføre flyttingen, og de startet 
arbeidet i Camphill uten mennene. Dette var etter pinse-
tiden, men deres avgjørelse skjedde i pinsens tegn.

Som en ny gren på Camphill-bevegelsens tre, videre-
førte Vidaråsens grunnleggere dette indre forholdet til 
pinsen – en fellesskapets fest – da de startet den første 
Camphill-landsbyen i Norge i pinsen 1966.

Å gå tilbake i historie er som å stå ved roten av et tre. 
For å kunne se hele treet er det klokt å gå noen skritt 
tilbake for å betrakte det hele på avstand. Da kan treets 
karakter og form tre frem for oss, og vi kan se at den 
mest vitale livskraft er å finne ved den ytterste delen av 
grenene. Men hva skulle grenene være uten stammen, 
– uten røttene? Og hva skulle røttene og stammen være 
uten grenene?

John Baum vokste opp i Camphill i Skottland og England. 
Han skrev om ”Ungdomsgruppen i Wien” og om sin far, 
Alex Baum, i ”The Builders of Camphill. Lives and Desti-
nies of the Founders”. Redigert av Friedwart Bock, Floris 
Books, Edinburgh 2004. 
Artikkelen ”Camphill i pinsens tegn” ble først trykket i 
Landsbyliv nr. 8 våren/sommeren 2006

Vidaråsen 1967, fra venstre: Lars, 
Trygve Thornæs, Bjørn Haugen, 
Phyllis og Ivan Jacobsen, Unni 
Thornæs, Margit Engel og Arne.

kom krypende ut av sine leire-egg og steg opp av klisne 
gjørmehull. Luften var fylt av stadig gjentagende vræl, 
ville, hysterisk skrik fra menn og kvinnestruper som 
hylte og skrek dager og netter igjennom. Og alle men-
neskene mistet sine ansikter i fortrukne grimaser, den 
ene i angst, den andre i løgn, andre igjen i vill hatefull 
triumf.»

Denne kvelden gikk de unge menneskene i ungdoms-
gruppen opp bakken til Anastasius Grünsgasse 49, til 
huset der familien König bodde og hvor han hadde sin 
medisinske praksis, der de alltid hadde møtt hverandre. 
Med stearinlys og bak lukket gardiner møttes de. Kvel-
den var lang. Beslutningen ble tatt. De skulle møtes i 
et annet land og arbeide sammen. Ved avgrunnen ble 
beslutningen deres tatt, det var i pasjonstiden, men av-
gjørelsen ble tatt i pinsens, i fellesskapets, tegn.
 
Alle flyktet fra Wien. Først prøvde Karl König å finne 
en mulighet for gruppen i Frankrike, deretter i Irland. 
Høsten 1938 besøkte han Ita Wegman i Sveits. Hun sa: 
”Hvorfor prøver du ikke Skottland? Jeg har venner i 
nærheten av Aberdeen som kanskje er villig til å hjelpe 
deg med å begynne et arbeid og med å bygge opp en 
framtid der.”8

Karl König var usikker, for han visste hvor lang tid det 
tok for å få en innreisetillatelse. Men Ita Wegman var 
ikke i tvil og sa omtrent slik: “Der det er en vilje, der er 
det også en vei.” 
To dager senere fikk Karl König, helt overraskende, til-

8 Karl König, The Candle on the Hill, The Cresset, Vol VII, 
Summer 1961.
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Da Gudsrikets tunger 
Traff jorden som flammende stål!
Fra jorden til borgen 
Nu arvingen sjunger
På Gudsrikets tungemål.

Fra «Peer Gynt» av Henrik Ibsen.
Illustrasjon: Runa Evensen Gafni.

Velsignede morgen
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Tekst: John Rawcliffe

I Apostlenes gjerninger fortelles det om den første pinse 
eller «sjabuót» som ble feiret syv uker etter passah eller 
påskefesten. Da var apostlene «alle samlet på ett sted». 
Inspirert av den Hellige ånd begynte de å tale i andre 
språk. Jøder fra mange land som var i Jerusalem for å 
feire pinsefesten, ble forvirret fordi «hver enkelt hørte 
sitt eget morsmål bli talt». 

I dagliglivet går vi ofte ut fra at hvis man snakker det 
samme språk, så blir man også forstått. Men erfaringen 
viser at dette ikke er tilfelle. Vi kan ofte misforstå hver-
andre. Det kan komme av at et ord er brukte upresist. 
Eller at man tar for gitt at man ikke trenger å si noe, men 
den andre har ikke forstått det slik. Språket gir mulig-
het til å kunne uttrykke seg på mange forskjellige måter. 
Og denne forskjelligheten kan skape utfordringer med å 
forstå hverandre, så vel i dagliglivet som i mer høytide-
lige situasjoner.

Vi har nok en utfordring om vi omgås mennesker som 
har vanskeligheter med å kunne uttrykke seg med ord. 

Pinse

Den lettest utveien er at vi kan ikke tar hensyn til dem, 
eller til og med avviser dem som uforståelige. Men vi 
kan også gå inn i en prosess med oss selv for å finne nye 
muligheter eller ny kunnskap for å kunne komme dem 
imøte. Da opplever vi kanskje at vi kan kommunisere 
ikke bare med ord, men også gjennom ansiktet, med 
hendene eller gester. Et levende eksempel på dette er 
tegnspråket.

Å omgås med, eller til og med leve med, andre menne-
sker er givende fordi det er utviklende. Det er utviklende 
ikke bare for den enkelte, men også fordi vi kan komme 
nærmere våre medmennesker. Og gjennom nærhet blir 
felleskapsbåndene forsterket. Det er ikke bare gjennom 
det å søke de som ligner en selv, at vi kommer nærmere 
andre, men akkurat ved å søke de forskjelligste aspekter 
av det å være et menneske  – da kan nærheten bli reell. 
Når vi strever etter å forstå andre, kan vi utvikle oss som 
mennesker og også samtidig bygge fellesskap.

I språket, om det er talt, skrevet eller kommunisert på 
andre måter, kan pinsehøytiden være en feiring både av 
enkeltmennesket og av fellesskapet.

Underskog med to figurer, Vincent van Gogh, 1890.
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Tekst: Elisabeth Husebø 

«Dei fekk sjå tungor liksom av eld, som skilde seg og 
sette seg på kvar ein av dei.» 
       
 Apostelgjerningane 2,3

I pinsefortellinga høyrer vi om korleis Heilaganden 
kjem og set seg som ei eldtunge på hovudet til kvar og 
ein av apostlane. På den måten kunne dei alle sjå elden 
til kvarandre, men ikkje sin eigen.
Då vi skulle feira pinse på Kristoffertunet for nokre år 
sidan, drøfta vi på allmøtet kva 
for form feiringa skulle ta –  
korleis kunne vi verta i stand til å 
sjå elden til kvar og ein?
Eit år hadde vi trekt namnelap-
par, og den ein fekk namnet til, 
skulle ein freista å laga eit bilete 
av, mala i ord kva som var unikt 
med denne personen, løfta opp 
vedkommande så hen kunne 
skina som ein eld. Det hadde 
vore fint, men vi kom kanskje 
ikkje så veldig langt under over-
flata? Så no ville vi prøve å finne 
ein annan måte.
Eg trur ikkje nokon av oss vil 
vera i stand til å seie kven sin ide 
det var – den vaks fram mellom 
oss, og alle var med på å utforma 
han – men dette var det vi kom 
fram til:
Kvar og ein skulle fortella om 
eit eller to menneske som hadde 
betydd spesielt mykje for dei!
Så i heile pinsetida hadde vi 
kveldssamlingar, der kvar kveld 
to eller fleire fekk fortelje. Nokre 
fekk litt hjelp til å førebu seg, 
nokre hadde med bilete av den 
dei ville snakka om.

Individets eld

Vi fekk høyre om foreldre og lærarar som hadde vore 
gode førebilete, om vener som hadde støtta i ei vanskeleg 
tid, men nokre fortalte også om folk dei hadde hatt det 
skikkeleg vanskeleg med, for det kan ein jo også læra 
mykje av.
Kan eg klara å beskriva kor vakkert det var? 
Når nokon snakkar om eit menneske som har betydd 
mykje for dei, er forteljaren heilt usjølvisk, konsentrert 
på å løfta fram ein annan. Og samtidig så fullt og heilt 
sitt sanne eg. 
Ja, den pinsa må eg seia at eg verkeleg fekk sjå flamma 
som brann i medmenneska mina.

Herkomsten av Den Hellige Ånd 
i Rabbula evangeliene (586).
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aktuelt

Tekst: Per Engebretsen. Foto: Jan Bang.

Etter erfaringer som ble delt på felleslærerstevnet, møtet 
i Nordiska forbund for Helse- og sosialterapi ved Hertha 
Bofelleskap i Danmark og fellesmøtet i Sosialterapeutisk 
forbund (Norge) denne høsten, har overbevist meg om at 
steinerskolene og de helsepedagogiske skolene kunne ha 
godt av å finne smarte samarbeidsformer for utveksling 
av spesielle kunnskaper.

Felleslærerstevnet 
Arbeidsgruppe 20 under Felleslærerstevnet i år tok for 
seg helsepedagogiske spørsmål under tittelen «Sånn vil 
jeg lære..!». Gruppen ble ledet av Kjell Helge Johansen 
fra Momo Waldorfskole i Trondheim og Per Engebret-
sen fra Ljabruskolen. Begge skolene er helsepedagogiske 
steinerskoler og begge arbeider med elever med spesielle 
behov, elever med sine egne IOP’er (individuell opplær-
ingsplan). Allikevel er den pedagogiske praksisen svært 
forskjellig.

Til gruppen kom det lærere og assistenter fra «vanlige» 
steinerskoler, og det var spesielt mange fra Steinerskolen 
i Arendal. Vi utvekslet erfaringer fra skolene våre gjen-
nom samtaler. For å sette det hele godt i gang, arbeidet vi 
hele tiden med enkle håndverksoppgaver.

Det virker nå som om det er stadig flere elever i steiner-
skolene som har sine egne undervisningsopplegg, eller 
spesialundervisning som det også kan kalles. Og man 
kan spørre om det kan være en større andel av slike elev-
er i klassene på steinerskolene enn i den vanlige skolen. 
Det er blitt et økende behov for spesialkompetanse, og 
steinerskolene fylles mer og mer med spesialpedagoger. 

Helsepedagogiske skoler 
Steinerskolene i Norge og verden har siden de startet på 
1920-tallet lagt til grunn at mennesker med særskilte 
behov skal finne en plass i skolebevegelsen. Camphill-

Helsepedagogikk 
– ulike erfaringer

bevegelsen, representert her til lands med Landsbystif-
telsen i Norge og de Helsepedagogiske skolene i Bergen, 
Oslo og Hamar, har ivaretatt denne impulsen.

Ljabruskolen har i dag 34 elever med en aldersspredning 
fra 7 til 20 år, fordelt på grunnskole og videregående 
trinn. Til grunn for undervisning ligger læreplanen for 
steinerskolene 2007. Momo Waldorfskole er en ny helse- 
pedagogisk steinerskole i Norge. De har startet første 
fase med en håndverkpedagogisk skole for inntil 25 
elever med tilrettelagte behov. Skolen har både barne- 
og ungdomsskole, samt et videregående trinn. De har 
også fått godkjenning for etablering av ordinær steiner-
skole for 50 elever i klassetrinnene 1-10.

Egenutvikling
I oktober var det et internasjonalt møte i Dornach, inter- 
nasjonalt råd for antroposofisk helsepedagogikk og 
sosialterapi. Fra Norge reiste Ingrid Braune (Ljabru-
skolen) og Birka Schmidt-Baumler (Granly Stiftelse, 
Toten). Møtet ble referert og belyst i høstmøtet for Norsk 
forbund for sosialterapi i begynnelsen av november.

Her ble det belyst forskjellige spørsmål blant annet angå-
ende videreutdanning for studenter. Egenutvikling er et 
sentralt verktøy i arbeidet med mennesker med spesielle 
behov. Tanken er at gjennom selverkjennelse kan man 
møte menneskene man har ansvar for med refleksjon og 
klarhet. Tilstedeværelse, selvutvikling og helheltlighet 
gir utviklingsmuligheter for de menneskene vi tar hånd 
om. Hva er det karakteristiske f.eks. med helsepedago-
gikken på de forskjellige stedene, er den forskjellig fra 
det ene stedet til det andre og hva er det dette viser oss 
av skaperkraft? Hva er «det antroposofiske» i helsepeda-
gogikken, hvor finner vi det, hvordan ser det ut?

Fagspråk og reelle erfaringer
Under det nordiske forbundets møte i Danmark ledet jeg 
en arbeidsgruppe omkring skolespørsmål og håndverk. 



43

LandsByLiv nr 40 • VÅREN 2016

Helsepedagogikk 
– ulike erfaringer

møte satt av til samtaler om felleslærestevnet, om våre 
medlemskap i de forskjellige forbundene og om videre 
utviklingsarbeid på skolen vår. Mon ikke erfaringer fra 
de helsepedagogiske skoler kan dekke noen av de spe-
sielle behov blant lærere i de ordinære steinerskolene i 
arbeidet med mange av sine elever? Våre medarbeidere 
utveksler kunnskaper og erfaringer på seminarer som 
arrangeres av den norske og det nordiske forbund for 
helsepedagogikk og sosialterapi. Flere av våre helse-
pedagogiske skoler har et ben i begge forbundene og 
Steinerskoleforbundet. Her ligger et ubenyttet potensiale 
for å utnytte den skaperkraften som ligger i det daglige 
arbeidet for alle. Det pedagogiske fagmiljøet vårt er lite i 
forhold til den offentlige skolen. Tiden er inne for å finne 
gode samarbeidsformer.

Gruppearbeid under 
Fagdager 2014. 

Dette var et arbeidsmøte for å forberede de nordiske 
fagdagene i Järna i mai 2017. Her kom det fram at det 
er vesentlig å danne seg en klar forestilling om hva som 
menes med helsepedagogikk. Praksisen er forskjellig fra 
sted til sted, avhengig av den enkelte elev og den enkelte 
medarbeider og den felles forståelse til enhver tid. I 
møte med nye medarbeidere vil mange erfarne og eldre 
medarbeidere synes at det er vanskelig å formidle sin 
innsikt i slike ting, ikke minst på grunn av egen mangler 
på erfaring i å formulere de riktige begreper på de feno-
mener som ofte oppstår i arbeidet. Forskjellen på det vi 
sier at vi gjør og det vi i virkeligheten gjør, blir for stor. 
Derfor er det vesentlig å finne ut av hvordan vi arbeider 
med fagspråket og hvordan vi formidler dette til de an-
dre. Det er også klart at de helsepedagogiske virksom-
hetene for tiden 
ikke kommer riktig 
til rette i noen av våre 
forbund. Det finnes et 
behov for denne yrkes-
gruppen i hvert enkelt 
land og også over  
landegrensene å treffes i 
en eller annen form for 
å styrke og se det helse- 
pedagogiske arbeidet 
i et dypere perspektiv. 
Hva er helsepedagogikk 
for den enkelte lærer og 
medarbeider?

Utveksling av 
kompetanse
På Ljabruskolen ble en 
større del av et lærer-
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En sosialterapeutisk
lovmessighet

Tekst: Anne Langeland. Foto: Rotvoll Camphill.

De som kom til Vidaråsen de første årene, møtte et lite 
samfunn som var gjennomtrengt av omsorg, kvalitet og 
rytmer, det var en varm stemning og et hellig alvor over-
for noe jeg, som ung medarbeider, bare kunne ane hva 
var. Det var tydelig at det ikke bare var de ytre tingene 
som gjaldt, og jeg opplevde at noe var forventet av meg 
som menneske. 

Vi som kom den gangen ble tatt i en streng skole av 
landsbyens eldre pionerer slik at disse kvalitetene ble 
opprettholdt: orden i det fysiske området, gode rytmer 
og vaner i livsområdet, ord og innhold som løftet sjelene 
i det astrale område og en skolering av en selv slik at en 
litt etter litt lærte å se seg selv utenfra. Dette var grunn-
forutsetningene for det sosialterapeutiske arbeidet. Slik 
måtte det være for at ikke bare menneskene med spesi-
elle behov, men alle i fellesskapet kunne bli ivaretatt på 
rett måte og for at fellesskapet/landsbysamfunnet kunne 
bli sunt. 

Alle er medskapende 
De første årene var preget av at vi gjorde det vi ble for-
talt, men etter hvert kunne vi også gjøre egne erfaringer 
som bekreftet disse kvalitetene. Men ikke minst lærte vi 
av landsbyboerne. Deres ikke-intellektuelle tilnærming 
til livet og åpenhet i møtet med andre mennesker, ar-
beidsoppgaver, kunst og evangelieord gjorde dypt inn-
trykk. Der vi medarbeidere måtte lære og øve og legge 
vekk det selvopptatte kritiske vi hadde til alt vi møtte, 
var de langt foran. Landsbyboerne viste oss hvor mye vi 
trenger hverandre. Landsbysamfunnene er ikke enveis-
samfunn hvor bare én gruppe skaper noe for en annen. 
Medarbeidere og landsbyboere trenger hverandre gjensi-
dig for at det skal bli et fellesskap hvor alle er i utvikling. 
I det sosialterapeutiske fellesskapet får alle mulighet til å 
være medskapende. 

Det var først mange år senere at jeg hørte en som også 
satte ord på hvordan orden og omsorg i det fysiske 
området vil influere menneskenes livslegemer og virke 
helsebringende, hvordan gode rytmer i tiden skaper fred 

mellom menneskene i fellesskapet, hvordan det sosial-
religiøse livet i landsbyen kan gi menneskene et indre 
hjem, og til slutt hvordan våre indre målsetninger vil 
kunne stimulere viljen til å gå en skoleringsvei. 

Pedagogisk og sosialterapeutisk grunnlov
Det var på en stor internasjonal Landsbykonferanse på 
Vidaråsen i 1998 at Manfred Mentzel, en eldre pioner fra 
Hermannsberg i Tyskland, holdt et innlegg hvor han be-
skrev det som jeg vil kalle en sosialterapeutisk grunnlov. 
Han beskrev hva vi må øve og gjøre for at landsbysam-
funnet skal kunne virke helbredende. 

For pedagogene formulerte Rudolf Steiner en pedago-
gisk grunnlov. Den sier at pedagogens vesensledd virker 
ovenfra og ned på barnet slik at lærerens Jeg virker på 
elvenes astrallegeme, (et sint barn blir ikke hjulpet av 
at læreren er sint, men bare når læreren kan styre sitt 
sinne), lærerens astrallegeme virker på barnas livslegeme 
(hans følelser virker på barnets velbefinnende), osv. 

En sosialterapeutisk grunnlov virker nedenfra og opp-
over, fra meg og ut i samfunnet. Det fysiske virker inn 
på menneskenes velbefinnende/helse i livsområdet, det 
eteriske virker inn i følelesesområdet og stemningen i 
det astrale virker på jeg’ene slik at individene kan finne 
sin skjebne eller ikke.

Vi må begynne med det fysiske området som vi lever i. 
Her er noen eksempler: Hvordan ser det ut i landsby-
husene, i rommene til både landsbyboere og medarbei-
dere? Ligger alle klær utover? Er det gjort rent? Står det 
oppvask på kjøkkenet fra i går? Ligger enda smulene fra 
siste måltid på bordet? Mangler det lyspærer i gangen? 
Har noen reparert skapdøren som mangler? Behandler 
vi tingene rundt oss med omsorg slik at de bevarer sin 
verdighet eller er vi likegyldig og tenker at det ikke er 
det ytre, men det indre som gjelder?

Det fysiske området 
I det fysiske området er det det ytre som gjelder, 
ærbødighet overfor de minste ting skaper en kvalitet 
i hverdagen som gir oss nye livskrefter. Den som hver 
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morgen står opp til rot og gårsdagens smuler og uorden, 
er sliten før han har begynt på den nye dagens oppgaver. 
Det handler ikke om pedanteri. Solveig, en av de tidlige 
landsbyboerne, levde mange år på Vidaråsen, og hun 
elsket å stryke skjorter. Når vi spurte hvorfor? svarte 
hun: ”Fordi skjortene liker at jeg stryker dem.” Når vi 
kan gjøre som Solveig, vil orden og kvalitet gjennomsyre 
det fysiske området, og vi vil føle oss vel og kanskje vil 
mye stress falle bort. Slik virker det fysiske inn på det 
eteriske.

Det eteriske området 
Det neste området handler om det eteriske, om livs-
området hvor vi opplever tidselementet og vanene. I 
landsbylivet har rytmer en stor plass. Dagen, uken, 

måneden og året har sine rytmer, og når alle kjenner 
og er inneforstått med disse, gir det sikkerhet, trygghet 
og forutsigbarhet. Vi vet når arbeidet begynner og til 
hvilket verksted vi skal gå, vi vet når måltidene er og om 
det er landsbymøtedag eller kafeteria, vi gjør forskjell på 
helligdager og hverdager og synliggjør det i huset med 
å gjøre noe spesielt vakkert eller at vi skifter klær, og vi 
forbereder den neste høytiden sammen. I landsbyfelles-
skapet er rytmene avtalt slik at alle er kjent med hvordan 
de er. Om hver og en skulle arbeide eller spise, ha som-
mer eller vinter etter eget forgodtbefinnende, ville det 
bli kaos. Vi går verken i takt eller marsjerer, men vi lager 
tidsavtaler og blir enige om når og hvor ting skal skje. 
Når vi også respekterer avtaler vi har gjort, blir det fred 
i følelseslivet. Jeg trenger ikke å bruse opp og ergre meg 

Sankthansfeiring på Kristoffertunet.
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hører til i åndslivet. Det springer ut av de 
målsetninger og visjoner som samfunnet 
er grunnlagt på.

Jegets område
Der hvor Jeget har funnet et hjem, kan den 
enkelte nå søke å finne sin oppgave, sin 
skjebne. Det kan skje når det i samfunnet 
gis rom for å gå en indre skoleringsvei. 
Kanskje var det det jeg ante da jeg første 
gang kom til landsbyen, at her var det et 
hellig alvor. Det var ikke fanatisme, heller 
ikke nysgjerrighet overfor det åndelige, 
men en alvorlig streben etter å se men-
nesket og oppgavene ut fra et større per-

spektiv. Ærbødighet overfor åndens virksomhet er en 
holdning ut fra Jeget. Den kan løfte de andre ut av sin 
begrensning og hjelpe oss til å se vår egen og fellesska-
pets oppgave. I denne sammenheng har ikke begrens-
ning noe å gjøre med diagnose, men må forstås som 
begrensning i forhold til ikke å kunne se mennesket som 
noe større enn det som viser seg for de ytre sansene.

Åndselevens holdning 
Det hellige alvoret for den åndelige verdens virke er 
åndselevens holdning. Den kan åpenbare fellesskapets 
oppgave og på samme tid løfte de minste ting opp til sin 
meningsfylte plass. Ærbødighet for det minste og hellig 
alvor over for det største, disse to holdningene må gjen-
nomsyre landsbysamfunnet. Når vi har dette, skaper vi 
velbefinnende, fred, indre hjem for felleskapets medlem-
mer og vi gir hverandre mulighet til at den enkelte kan 
finne og godta sin skjebne. 

Rudolf Steiner uttrykte det slik gjennom sitt 
”sosial-etiske motto”:

Helbredende er det bare
når samfunnet former seg
i menneskesjelens speilbilde,
og når den enkelte sjels kraft
lever i samfunnet.

fordi noen kommer for sent, og jeg har da heller ingen 
grunn til å synes at jeg har en personlig tillatelse til å 
komme når det passer meg. Avtalte rytmer og vaner i 
felles anliggende skaper fred mellom menneskene. Gode 
landsby- eller husmøter, for eksempel, er en hjelp til å 
gjøre slike avtaler.

Det astrale området
Det tredje området har å gjøre med det som skaper 
stemning. I landsbyen begynner ofte dagen med en 
morgensamling, et vers, en sang. Vi signer og takker for 
maten, vi starter et møte med et vers eller sitter stille et 
øyeblikk. Vi slår an en tone når noe begynner eller skal 
avsluttes, vi samler tankene og følelsene. Vi avslutter 
uken med å samtale om det som har vært og ved å la 
evangelieord klinge for å høre dem igjen søndag morgen. 
Det finnes et rikt sosialt-religiøst liv i landsbyen. Likevel 
spør vi ikke etter konfesjon, og vår oppgave er ikke å mi-
sjonere. Men vi leder tanker og følelser til innhold som 
kan løfte sjelen. Det sosial-religiøse i vid mening skaper 
møteplasser mellom mennesker hvor vi kan kjenne oss 
verdsatt og trygge. Det lunefulle i sjelen svinger hele 
tiden mellom sympati og antipati og kan ikke skape en 
stemning som bærer og verner oss. Jeget trenger et indre 
hjem skapt av menneskemøtene i en stemning hvor vi er 
blitt løftet ut over den materielle hverdagen. Dette områ-
det hører ikke hjemme i det demokratiske området, men 

Arnkjell Ruud,Karl König og barnet 
(nr. 7), Malerverksted Vidaråsen 2015. 



47

LandsByLiv nr 40 • VÅREN 2016

Tekst: Nina Brun 

Jeg leser med stor glede og 
interesse Karl Königs landsby-
foredragsserie holdt i 1962 og 
63. 

Han er veldig opptatt av masker. 
Masker er tydeligere og færre hos 

usedvanlige mennesker enn hos 
”vanlige”. Vi usedvanlige mennesker har ikke ”vårt jeg” i 
den grad til disposisjon som ”sunne” mennesker, vi er da 
mye mer usikre og har større behov for en maske eller 
flere. 

Ironisk nok skriver Karl König at landsbyboere ofte er 
mer tolerante enn ”de sunne”. Jeg selv som har autisme 
føler at det kan være vel så vanskelig for meg å tolerere 
medarbeidere og andre landsbyboere, som det er for 
medarbeidere å tolerere oss! Medarbeidere har jo også 
sine astrale unoter. 

Men nå i den siste tiden har skillet mellom normale og 
sunne, eller landsbyboere og medarbeidere, blitt mindre. 
Vi er blitt mer likestilte når det gjelder å si ifra så gjensi-
dig respekt har blitt større. 

Før var det ikke snakk om at en beboer fikk ”kritisere” 
eller ”bebreide” en medarbeider, men selv kunne de fyre 
løs på oss! Gjorde vi det samme så skjelte de oss ut! Hva 

Impulser for en sosial fremtid 
– livet med usedvanlige mennesker

om vi hadde gjort det samme? Det hadde vært komplett 
utelukket. Da fikk vi gå på vårt rom, hvis vi skulle være 
så ubehagelige! 

Det føltes som en forbedringsanstalt, første gang jeg kom 
til Camphill i 1987. En jul, da medarbeiderne og deres 
gjester stekte ostesmørbrød, og jeg ville gjøre det samme, 
fikk jeg blankt nei. Jeg beklaget, fikk skjenn og skalv av 
sjokk og urettferdighet. Gud skje takk at det er så mye 
bedre nå. 

Mennesker med autisme har dessverre mer enn de fleste 
anlegg for å være sosialt svaksynte. Da er det best å få 
hjelp på en høflig og hyggelig appellerende måte. Når jeg 
seirer over min egen indre drage, så styrkes også mitt 
sosiale syn. 

Noe av det mest sentrale i sosialt samspill må være gjen-
sidig takknemlighet. Det er ikke like lett når du er stres-
set eller sliter psykisk. Jo, takknemlighet må også være 
gjensidig for oss medbeboere og landsbyarbeidere! 

Peter Roth sier hvordan det å komme til Karl Königs 
foredrag er som å komme til en lysfylt fredelig øy, bort 
fra landsbyenes storm, som en juleidyll i forhold til som-
merens hete og svette, kamp og byrde og utfyking. Jeg 
føler litt det samme. 

Godt å lese Karl Königs Camphillforedrag med kom-
mentarer og spørsmål! Takk og takk.

     Nina Brun
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Arbeidets betydning for
mennesker med utviklingshemning

Tekst: Terje Erlandsen. Foto: Helgeseter fotoarkiv.

I 1990 ble jeg ansatt som verkstedsleder for lysverk-
stedet ved Virksomheten Helgeseter. Arbeidstakerne 
var i hovedsak uten verbalt språk og med relativt store 
bistandsbehov, og min læringskurve var rimelig bratt. 
Jeg visste ingenting om lysstøping eller om mennesker 
med utviklingshemning, men ved hjelp av gode kolleger 
ble jeg sosialisert inn i en antroposofisk sosialterapeutisk 
kultur og et arbeidsfellesskap. Det gav meg innblikk i 
en tilrettelagt verkstedsdrift med tradisjonelt håndverk, 
men også et bestemt menneskesyn der arbeidsdeltagelse 
var en selvfølge for alle, uavhengig av funksjonsnivå eller 
produksjonsevne. 

Lysverkstedet på Helgeseter laget vakre lys, men kunne 
ikke vise til høy produksjon eller økonomisk overskudd. 
Arbeidet var prosessorientert, basert på den enkeltes 
forutsetninger, og foregikk i rolig tempo. Mangelen på 
effektivitet ble imidlertid kompensert ved at vi sammen 
som arbeidsfellesskap, produserte opplevelse og mening. 
Årene ved lysverkstedet gav meg verdifulle erfaringer 
om arbeidets betydning for mennesker med utviklings-
hemning. Dette er erfaringer som jeg nå, noen tiår 
senere, har fått anledning til å bearbeide videre.

Høsten 2014 fikk jeg en forespørsel fra Steinerhøyskolen 
i Oslo om å gi en ukes undervisning på bachelor-
programmet i sosialpedagogikk om temaet Utviklings-
hemming og arbeid. I samme periode hadde Steinerhøy-
skolen et samarbeid med det sosialterapeutiske senteret 
Blagoe Delo i Russland om et utdanningsprosjekt med 
tema: Education and training for social and cultural 
inclusion of persons with disabilities - enhancing quality 
and competences in social work. I prosjektet, som var 
støttet av SIU (Senter for internasjonalisering i utdan-
ning), inngikk også Ural Institute for Social Education i 
Ekaterinburg og Departementet for sosialpolitikk i re-
gionen Sverdlovsk. 

Et av prosjektets fokusområder var nettopp arbeid for 
mennesker med funksjonshemning. Timingen var altså 
perfekt. Jeg underviste først om arbeid og utviklings-
hemning ved Steinerhøyskolen i januar 2015, før jeg i 
september dro til Blagoe Delo for å undervise russiske 
institusjonsmedarbeidere i samme emne.

Prosjektet krevde også dokumentasjon. På basis av SIU-
midlene og med støtte fra Sosialterapeutisk Forbund, har 
jeg skrevet en fagartikkel om arbeid og utviklingshem-
ming som inkluderer antroposofisk sosialterapeutisk 
arbeidspraksis. Målgruppen er studenter i sosialpedago-
gikk, medarbeidere ved de sosialterapeutiske virksomhe-
tene og andre med interesse for tilrettelagt arbeid.
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menneskeverd, rettigheter og utviklingshemmedes posi-
sjon i samfunnet. Jeg håper min artikkel kan bidra til 
faglig refleksjon over arbeidets betydning for utviklings-
hemmedes livskvalitet og utvikling av flere tilrettelagte 
arbeidsplasser.

Artikkelen som heter: ”Jeg arbeider, altså er jeg”, vil bli 
trykket høsten 2016 som et særtrykk av Landsbyliv. 
Den blir distribuert gjennom Sosialterapeutisk Forbund 
til interesserte. Kontakt landsbyliv@dialogos.no innen 
1.6.2016 for å sikre deg et eksemplar. 

Til slutt vi jeg rette en særlig takk til Bente Edlund som 
har hjulpet til med å realisere prosjektet. 

God leselyst!

Når artikkelen trykkes, har jeg beskjeftiget meg i nes-
ten to år med dette temaet. Prosjektet har stadig vokst i 
omfang og gitt innblikk i spennende arbeidspraksiser og 
interessant forskning som er gjort på dette feltet. Som 
verkstedsleder for lysverkstedet på Helgeseter for 25 år 
siden hadde jeg en fornemmelse av å være med på noe 
viktig og meningsfullt, men kunne ikke begrunne hva 
eller hvorfor, eller argumentere for min opplevelse. Ar-
tikkelen er derfor et forsøk på å beskrive de ulike men-
ingsdimensjonene ved et tilrettelagte arbeidstilbud, samt 
drøfte tilbudenes målsetninger og fremtidige praksis. 

For mennesker med utviklingshemning gir arbeidsa-
renaen tilgang til viktige sosiale roller og mulighet for 
inkludering i fellesskap og samfunn. Disse forhold har 
også en politisk dimensjon og berører spørsmål om 
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Internasjonalt råd for antroposofisk helsepedagogikk og 
sosialterapi i Dornach 11.-12.10.2015. Representanter fra 
Norge er Ingrid Braune og Birka Schmidt-Bäumler.

Det var representert fra 25 land som i år møttes i 
”Schreinerei”, snekkerverkstedsbygningen ved Goethe-
anum der de første foredragene fra helsepedagogisk kurs 
ble holdt av Rudolf Steiner. Årets tema var videreføring 
av fjorårets samtaler som dreide seg om de forskjellige 
deler av forholdet mellom helsepedagogikk og sosialte-
rapi, på den ene siden, og Den frie høyskolen for ånds-
vitenskap på den andre siden. Dette forholdet er like 
viktig for utviklingen av helsepedagogikk og sosialterapi 
i de forskjellige land som helhet, som for utviklingen av 
konferansens struktur.

Det indre bindeleddet til dette arbeidet er Rudolf 
Steiners 12 foredrag fra helsepedagogisk kurs, der 
Steiner snakker om at handlingen i arbeidet vårt skal 
føre til en yrkesforståelse og en ansvarsholdning som 
blir næret av antroposofien. Dette kan virke tilbake til 
antroposofien og bidra til dens utvikling.

Dagene vekslet mellom foredrag, samtalegrupper og 
felles arbeid i plenum.

1) Helsepedagogikk og sosialterapi 
i den frie høyskolen
Innlegg fra etikkens -, yrkenes - og det sosiales synsvin-
kel ved Bart Vanmechelen, Mats-Ola Ohlsson og Brigitte 
Kaldenberg. Disse tre belyste spørsmål som hvordan 
omgår jeg utviklingshemning, hvordan kan det sanne 
menneskelige vise seg i et menneske med utviklings-
hemning, hvordan kan jeg bære ansvar og svar overfor 
disse menneskene som er voksne uten å kunne klare å 
vise oss sitt indre.

De påpekte at egenutvikling er et sentralt verktøy i vårt 
arbeide med mennesker med spesielle behov. Brigitte 
Kaldenberg var spesielt inne på tanken om videreutdan-
nelse til studenter. De bør øve seg i å utvikle den riktige 
tilnærming til oppgaven ved å lære å skolere seg selv. 
Gjennom denne selverkjennelsen kan de møte menne-
skene de får ansvar for med refleksjon og klarhet. Dette 
er også et bidrag til verden og jorden og mennesket som 
sådan. Tilstedeværelse, selvutvikling og helhetlighet gir 
utviklingsmuligheter for det mennesket jeg tar hånd om 
i det daglige.

På Konferenz i Goetheanum

2) Hvordan kan helsepedagogikk og 
sosialterapi bidra til trivsel og vekst 
i den antroposofiske bevegelsen? 
Hva blir utviklet i helsepedagogikken og sosialterapien 
som trengs i utviklingen av den antroposofiske bevegel-
sen? Hvordan kan holdningens plante som Rudolf 
Steiner snakker om i det 12. helsepedagogiske fore-
draget, bli pleid og ernært slik at roten kan vokse? 
Hvem er vi og hvordan kan vi bidra?

3) Antroposofiens skaperkraft 
for det praktiske arbeidet i verden
Hva karakteriserer et antroposofisk sted hvis man i første 
omgang ikke tenker på det formelle ytre, men skaper-
kraften som blir utviklet i arbeidet? 

4) «Det antroposofiske» 
i helsepedagogikken og sosialterapien 
-hvor finner vi det, hvordan ser det ut, hvem er du, hvem 
er jeg, hvor er det vesentlige i deg, hvor er min indre ro? 
Hva vil du, og hva trenger du i møte med meg? 

Lise Jung fra Heilpädagogische Gemeinschaft Kirchhain 
i Tyskland (www.heilpaedagogische-gemeinschaft.de) 
ga et rørende og inntrykksfullt bilde av hva de jobber 
med i det daglige. Stedet tar hånd om 48 barn (bl.a. 19 
i rullestol), og 100 medarbeidere hvorav ca 70 prosent 
er mellom 20 og 30 år og har lite til ingen erfaring med 
antroposofi fra før. Hun beskriver hvordan de jobber 
med egenutvikling og prøver å stå mellom myndighete-
nes krav og pengemas, pårørendes ønsker og beboernes 
behov som er det sentrale i arbeidet.

Rüdiger Grimm avslutter sitt arbeid som sekretær for 
helsepedagogisk/sosialterapeutisk seksjon i Dornach og 
Jan Göschel fra USA skal overta fra 1. januar 2017. 

Neste års internasjonale helsepedagogiske/sosialterapeu-
tiske stormøte (Internationale Tagung für Heilpädagogik 
und Sozialtherapie) blir 3.-7. oktober 2016. 
I sentrum står det fjerde foredraget fra helsepedagogisk 
kurs, og møtet vil ha tittelen: «Werdend mich ins Dasein 
prägen» (Tilblivende å prege meg inn i tilværelsen).

Mikaelkonferansen i Goetheanum finner sted 27. sep-
tember - 1. oktober 2016. 
Datoer for møter, konferanser og annen informasjon 
finner du på nettsiden: www.khsdornach.org.
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Tekst: Hedda Smith-Hald og Dag Balavoine. 
Foto: Walter Lobsiger.

Tanken om at mennesker med en utviklingshemming 
– på lik linje med alle andre – burde ha muligheter for 
å skaffe seg en yrkesutdannelse, oppsto på Camphill-
landsbyenes representantskapsmøte sommeren 2012. 
Det ble der satt ned en gruppe som skulle arbeide med 
spørsmålet. Gruppen fikk ikke et klart mandat, men 
rapporterte tilbake til høstens representantskapsmøte, at 
de etter undersøkelser hos NAV, Sør-Trøndelags fylkes-
kommune og andre, kunne konkludere med at gruppen 
med utviklingshemming faller mellom alle opplærings-
tiltak i landet. Det virker som om det finnes en skjult 
kategorisering, at man ser på denne gruppen som verken 
arbeidsføre eller rettighetselever i den videregående 
skole. Systemet synes å sette et – ikke uttalt – likhetstegn 
mellom arbeid/yrkesopplæring og lønnet arbeid/yrke. 
Det virker også som det offentlige er fornøyd med å 
plassere ansvaret hos det kommunale helse- og sosial-
vesenet. 

Elever som er uten antatt kapasitet til å komme i en 
eller annen form for lønnet arbeid, synes å falle tilbake 
til hjelpeapparatets tidligere tiders bås-setting som 
kandidater for «oppbevaring». 

En mandatgruppe oppnevnt
Representantskapet ønsket å arbeide videre med dette 
spørsmålet, og Landsbystiftelsens Hovedstyre opp-
nevnte en ny arbeidsgruppe bestående av fire Camphill-
medarbeidere og tre eksterne, inkludert et medlem fra 
Hovedstyret. Arbeidsgruppen fikk følgende mandat for 
arbeidet: 
-	 Beskrive mål og innhold i en yrkesrettet utdannelse. 
-	 Beskrive rammebetingelsene for utdanningen.
Se også slutten av artikkelen.

Myndighetenes ståsted
Den siste store reformen for mennesker med utviklings-
hemming, som innebar avviklingen av institusjonene og 

det fylkeskommunale helsevernet for psykisk utviklings-
hemmede (HVPU) – ble gjennomført i perioden 1992 
-1995. De bærende prinsippene i reformen var normali-
sering og integrering. Intensjonene om at levekårene for 
utviklingshemmede skulle bli vesentlig bedre i forhold 
til helse, arbeid, inntekt, utdanning og fritidsaktiviteter, 
var ambisiøse. Reformen er senere blitt omtalt som en 
boligreform. Selv om offentlige myndigheter har det 
fulle ansvar for å gi mennesker med utviklingshemming 
et tjenestetilbud som samsvarer med den alminnelige 
ansvarsfordelingen, som gjelder for befolkningen for-
øvrig, har det manglet både mål, virkemidler og ikke 
minst evalueringer når det gjelder reformen. 

Ulikhetene er størst innen den videregående skole som 
ikke har hatt samme tradisjon i å inkludere mangfoldet 
av elever som barnehage og grunnskole. I følge 
Christian Wendelborgs delrapport om opplæring og 
utdannelse Full deltakelse for alle, mangler den videre-
gående skole i stor grad kompetanse om hvilke mulig-
heter elever med utviklingshemming har i arbeidslivet. 
Det er heller ikke satt av ressurser på fylkesnivå, noe 
som kunne ha bedret situasjonen for denne gruppen ved 
å legge til rette for et utdanningsløp.

Dette fører til at unge med utviklingshemming, når de 
fyller 18 år, sluses direkte inn i trygdesystemet (uføre-
trygd), og det blir kommunene som får ansvaret med å 
gi denne gruppen et sysselsettingstilbud. På landsbasis 
er det svært få utviklingshemmede i ordinært arbeid. 

FN-konvensjonen og stortingsmelding
Det er særlig to dokumenter som danner en viktig ram-
me for arbeidet vårt. Det ene er FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som
Norge ratifiserte den 3. juni 2013. Konvensjonens hoved- 
formål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like 
muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, samt
å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. Det andre 
dokumentet er Stortingsmelding 45: Frihet og likeverd. 
– Om mennesker med utviklingshemming. (2012-2013)

Yrkesopplæring for mennesker 
med utviklingshemming 
– en skisse
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aktuelt

I innledningen til stortingsmeldingen står det: 
«Tiden er moden for en ny gjennomgang av levekårene 
for mennesker med utviklingshemming samt å vurdere 
hvor langt vi har kommet i å gjennomføre ansvars-
reformens mål med utgangspunkt i disse spørsmål:
-	 Har personer med utviklingshemming likeverdige 

levekår?
-	 Behandles personer med utviklingshemming som 

likestilte samfunnsborgere?
-	 Er det lagt til rette for deltakelse i samfunnet?
-	 Hvordan ivaretas retten til selvbestemmelse? 
-	 Tilbyr samfunnet nødvendig beskyttelse? 
-	 Får personer med utviklingshemming den bistand de 

trenger?» 
Dette er noen av de spørsmålene regjeringen tar sikte 
på å belyse i meldingen. Publikasjonen er tilgjengelig på 
www.regjeringen.no (Barne-likestillings- og inklude-
ringsdepartementet). 

Vår målgruppe er unge voksne mellom 16 og 30 år med 
utviklingshemning, og som har behov for og lyst til å ta 
en yrkesutdanning, det vil si ungdom som har vansker 
med å tilegne seg kunnskap i dagens skole. Hvor målet 
er å legge til rette for
- utvikling av evner og muligheter for selvrealisering
- optimal deltagelse i samfunnet
- bygge opp en yrkesidentitet

Mange utviklingshemmede vil trenge tid for å utvikle og 
forstå sin egen identitet og potensiale, og utvikle en for-
ståelse av mulige yrkesvalg. Den overordnede politikken 
har «frihet og likeverd» som mål for alle funksjonshem-
mede, men det offentlige hjelpeapparatets prosesser frem 
mot målet, er sterkt fragmentert med mange terskler. 

Gruppen utviklingshemmede er i særlig grad skade-
lidende under dette systemet da deres utvikling oftest 
ikke følger et normert tidsforløp, og at funksjonsevnens 
utvikling er sterkt avhengig av trygge rammer/omgi-
velser. I tillegg er de som oftest avhengige av andre til å 
formidle forståelse for egne ønsker/behov. 

Christian Wendelborg skriver: «Reform 94 innebar i 
tillegg en sterkere teoretisering av yrkesfagutdanningen, 
noe som igjen i sterk grad har gått ut over opplæringen 
for psykisk utviklingshemmede som oftest responderer 
best på praktisk kroppsliggjort læringsmetodikk i små 
grupper.» Videre skriver Wendelborg: «Overgangene 
mellom utdanningsinstitusjonene, og mellom utdanning 
og arbeidsliv, er en stor barriere for deltakelse for mange 
funksjonshemmede. Manneråkutvalget skriver at av alle 
overganger er sannsynligvis overgangen mellom skole 
og arbeid en av de vanskeligste. Ved de tidligere over-
gangene er det etablert strukturelle rammer, slik at barn 

og unge loses gjennom systemet, selv om det ofte kreves 
ekstra innsats fra foreldre. Dette systemet stopper når 
en er 18 år, og mange unge går derfor ut og inn av ulike 
typer attføringstiltak.»

Det er ytterst få 18-åringer som er klare for et selvsten-
dig voksenliv etter videregående og de fleste fortsette å 
utdanne seg. Unge med spesielle behov og utviklings-
hemninger er ikke utlært når de går ut av videregående. 
Selv om det norske utdannelsesvesen ikke legger opp til 
et studieløp for disse unge, har de et stort pedagogisk 
potensiale langt inn i 20-årene. 

Yrkesidentitet er like viktig for alle, men noen trenger 
lengre tid og pedagogisk oppfølging for å nå fram til en 
voksen identitet og en ervervet yrkesidentitet. At 
mennesker med utviklingshemming ikke kan utvikle 
seg, er en dessverre en etablert fordom og synliggjør 
mangel på kunnskap. Samtidig har de unge med ut-
viklingshemminger har andre verdier å tilby samfunnet, 
enn det som fremkommer på inntektssiden av norsk 
økonomi. De tilfører verdier av sosiale og allmenn 
menneskelig karakter. 

En foreløpig skisse 
Mandatsgruppen til Camphill ønsker å understreke at 
integreringstanken som ansvarsreformen bygger på, er 
viktig. Den ønsker vi ikke å gi slipp på. Problemet er at 
unge med utviklingshemming ikke får delta på lik linje 
med andre, fordi terskelen er for høy. 

Vi presenterer her en foreløpig skisse som utelukkende 
baserer seg på landsbyenes egne ressurser. Samtidig 
ønsker vi å utvikle noe som også andre tilbydere kanskje 
kan benytte på sikt, og som vil være relevant for andre 
målgrupper, de som per i dag sliter med å fullføre 
videregående skole. Utdanningen skal føre til et kompe-
tansebevis for den unge.

Vi tenker i første omgang at dette skal være et fullfinan-
siert prøveprosjekt. Vi vil trenge å engasjere en person 
som kan jobbe full tid, blant annet å søke aksept for pro-
sjektet hos offentlige myndigheter. Prøveprosjektet må 
legges opp slik at det kan evalueres. På sikt er det ønske-
lig at det også kunne overføres andre tilbydere. 

Vi ser for oss et modulbasert dannelsesløp som strek-
ker seg over fem år. Det er tenkt 1 pluss 3 moduler, som 
beskrives kort her:

Alternativ læringsarena
Dette vil være et tilbud for elever i den videregående 
skole. Det er i dag vanlig på den videregående skole å 
tilby arbeidspraksis i løpet av skoletiden, en eller flere 
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dager i uken. Vi opplever at dette er et meningsfylt 
læringstilbud. Flere landsbyer har de siste årene hatt 
elever i praksis gjennom hele skoleåret, og med god 
erfaring. Tilbudet for 16-åringene er et komplementært 
tilbud for elever som går på videregående skole og bor 
hjemme hos sin familie.

Å leve et voksen-liv
Camphill har gjennom flere år hatt et tilbud til de unge 
som har avsluttet den videregående skole, og som ønsker 
å ta skrittet ut i voksenlivet – en selvstendiggjøring i for-
hold til familien. Dette kan være et tilbud til de som av 
ulike grunner ikke har fullført videregående skole, men 
som ønsker å utforske hva det vil si å leve et voksenliv. 
Vi ser for oss en form for folkehøgskole som går over 2-3 
år. Det er mange ferdigheter som skal mestres for den 
som vil «ut i verden». Målsettingen er å skape en sosial 
og pedagogisk ramme for unge og gi hver elev en god 
overgang fra livet i familie og skole til et liv som voksen. 

Yrkesopplæring i verksteder
Den «vanlige» yrkesopplæringen er basert på 2 år i den 
videregående skole og 2 år i bedrift. Yrkesfagene har 
både en praktisk og en teoretisk tilnærming og blir av-
sluttet med en fagprøve. Det er fylkeskommunene som 
administrer lærlingeordningen. Dersom en elev ikke 
har forutsetninger for å gjennomføre hele opplæringen 

for det enkelte faget, kan han eller 
hun få status som lærekandidat. 
Kandidaten får opplæring i deler av 
fagplanen – hvilke disse er, skal gå 
klart frem av sluttattesten som er et 
kompetansebevis. 

Samlet har de seks Camphill-lands-
byene i Norge 16 ulike verksteder. 
Per i dag synes det som om opp-
starten av et slikt prøveprosjekt vil 
begrense seg til Vidaråsen landsby. 
Opplæringen vil foregå via en prak-
tisk tilnærming til faget og følge 
en studieplan som er tilpasset den 
enkelte. Det gjenstår mye arbeid før 
denne modulen er ferdigstilt, som å 
utarbeide læreplaner med konkrete 
læringsmål, kompetansekriterier for 
verkstedsledere og å søke godkjen-
ning som lærebedrift mm. 

Det er gode erfaringer med veve-
opplæring på Rotvoll, og metodene 
som er utarbeidet for vev-faget kan 
overføres til andre fag. Opplæringen 
går i korte trekk ut på at lærlingen 

selv må ha et ønske om å gå i lære, i det aktuelle faget. 
Læreren/verkstedslederen må til dels ta utgangspunkt i 
lærlingens forutsetninger og til dels i faget. Målet med 
opplæringen og opplæringsplanen må være klart på 
forhånd og være tilpasset eleven. Den enkeltes utvikling 
evalueres jevnlig underveis under opplæringen. 

Allmennkunnskap
En fjerde og overgripende modul er «allmennkunnskap» 
hvor deltakerne fra de forskjellige stedene samles. Det 
overordnede målet med blokksamlingene er å heve de 
unges evne til å forstå sin egen prosess, vårt samfunn 
og samtid. Det er også viktig å tørre ta i bruk sin egen 
stemme i møte med andre. Samlingenes innhold blir 
bearbeidet og utviklet gjennom ulike typer gruppe-
aktiviteter, der det kunstneriske innslaget vil spille en 
vesentlig rolle. 

Litteratur:
Inngangen til voksenlivet. Terskelen ved 21. år. Rev. 
Julian Sleigh. Fra et foredrag gitt ved Camphill Soltane, 
USA, 1991. 
En helt vanlig jobb? En studie av utviklingshemmede i 
arbeidslivet. Terje Olsen NF-rapport nr. 6/2006
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Tekst: Angela Rawcliffe 

Tittelen henviser til TISA og TTIP. Er vi klar over hvil-
ken trussel vi står overfor hvis disse forhandlinger fører 
frem? Hva har det å si for Landsbystiftelsen og vårt men-
neskesyn? Er det noe vi som lokalstyremedlemmer kan 
gjøre og kan Landsbystiftelsen gjøre noe? 

For meg henger alt dette sammen – når jeg ser på hele 
verdenssituasjon i dag med krig, et enormt antall men-
nesker i nød som flykter og er hjemløse, og et Europa/

EU hvor samarbeidet er utfordret til det ytterste. Frykt 
for egen sikkerhet gir seg uttrykk i voldshandlinger. 
Jordens klima er i forandring og kaller for oppmerk-
somhet og samarbeid. 

Utfordringen, som jeg opplever det, er «hva kan jeg gjøre 
som individ?» og «hva kan gjøres i landsbyene som felle-
skap/organisasjon?».

Landsbystiftelsens bestrebelse 
Landsbystiftelsen har som bestrebelse å realisere tre-
grening hvor prinsippene: Frihet i åndslivet; Likeverd i 
rettsliv; Brorskap i næringsliv, og er ledetrådene og gir 
mulighet for det enkelte mennesket og samfunnet å ut-
vikle seg. Dette står i motsetning til det som skjer i 
verden i dag hvor mennesket er blitt til en vare og et 
forskrudd næringsliv som reduserer det levende til ting.

Er det noe vi kan gjøre i lokalstyrene og i Landbystiftel-
sen? For de som vil, anbefaler jeg å undersøke på nettet 
for å få mer informasjon om hva TISA og TTIP inne-
bærer, og eventuelt også se på den britiske dokumentar-
filmen: «De styrtrike og oss».

Hva kan jeg gjøre som individ?
Som individ har jeg valget om jeg vil involverer meg i 
underskriftsaksjoner mot TTIP og TISA, delta i demon-
strasjoner, støtte Regnskogsfondet, og bidra i forhold til 
flyktninger osv. Jeg kan også daglig møte mine medmen-
nesker, om de sitter på gaten og tigger, står i en butikk 
eller går tur, med et smil – vise at jeg ser dem. 

Jeg opplever hvordan vårt språk og måten alt i samfun-
net blir omtalt på, mer og mer dras ned i det økonomisk; 
pasienter er blitt biomasse, menigheten er brukere, vi 
(landsbyene) konkurrer med andre tilbydere med våre 
tjenester, slik at de menneskene som vi ønsker å dele 
våre liv og drømmer med, blir forvandlet til varer.

Listen er uendelig. Rudolf Steiner anbefalte at man i det 
minste med sine tanker setter tingene på riktige plass, at 
det virker helbredende. Det vil si at en tigger er et men-
nesker som tigger/ber om hjelp; biomasse er pasienter/
mennesker som er syke og får hjelp fra samfunnet; 

FAKTA

Frihandelsavtalen for tjenester 
(TISA)
Trade in Services Agreement (TiSA), ofte  
omtalt som Tisa eller TISA, er en foreslått 
internasjonal frihandelsavtale. Avtalens for-
mål er liberalisering av den globale handelen 
innenfor servicenæringer, og inkluderer 
bankvesen, helsetjenester og transport. Avta-
len omfatter 23 parter, inkludert Norge, EU 
og USA.

Handels- og investeringsavtale (TTIP)
Transatlantic Trade and Investment Part-
nership (TTIP) er en handels- og investe-
ringsavtale som forhandles mellom Den 
europeiske union (EU) og USA. Målsettingen 
med forhandlingene er en omfattende avtale 
om handel med varer og tjenester, offentlige 
innkjøp samt investeringer. Avtalen skal fjerne 
handelshindringer. Forhandlingene startet i 
juli 2013. Den fjerde forhandlingsrunden fore-
gikk i Washington, DC, i USA i mars 2014.

Kilde: Wikipedia

“Mennesket er et atom 
og samfunnet er en løgn”
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skolen produsere ikke varer for næringslivet, men 
hjelper barna å utvikle sitt potensiale, til å bli mer men-
neske. Det er mye å ta av! 

Det jeg gjør som et individ, er til syvende og sist helt og 
holdent opp til meg selv.

Hva kan vi som fellesskap gjøre?
Jeg går ofte tur i skogen og sist vinter hadde vi mye uvær 
med storm, regn og alt det som det brakte med seg. Det 
var spennende å se hvilke trær som klarte brasene, hvor 
flere falt. Ved nærmere ettersyn var det stort sett de som 
var gamle, hadde mistet sin spenstighet og ikke lenger 
kunne bøye seg i vinden, som falt. Det gjaldt også de 
som vokste på veldig skrinn jord og bare hadde overlevd 
så lenge de enten var beskyttet av andre trær eller at 
veksten var tilpasset omgivelsene. Det var spennende å 
se hvor mange som faktisk stod igjen! En kan også se på 
en åker. Når planter vokser i riktige jordsmonn, har fått 
utvikle sitt rotsystem og vokser i takt med sin natur, da 
tåler de mye. Da tåler de regn og hagl, vind, og kraftig 
solsteik, ja til en viss grad tørke. Av og til kommer det 
noe skade, men de har nok indre kraft til å stå oppreist.

Hva har dette med landsbyene å gjøre? Hvorfor har de 
fått lov å overleve og fortsatt få støtte fra det offentlige? 
Ikke fordi de er lik alt annet i storsamfunnet, men fordi 
de har mulighet til å vise at det går an å forsøke å leve 
på en annen måte, utfra 
andre normer og rytmer. 
Deres verdigrunnlag er så-
pass autentisk og basert på 
et helhetssyn på menne-
sket og naturen, slik at det 
har fått gjennomslag for 
å fortsette og utvikle seg 
videre. I landsbyene har 
vi mulighet til å forsøke å 
øve ”omvendt integrering” 
(i mangel på et bedre ut-
trykk), hvor likeverd (ikke 
likhet) er målet, hvor for-
skjellige behov for støtte 
er tatt vare på. Lands-
byene er et fellesprosjekt 
hvor alle har rett til å bi-
dra med det de kan. Det 
er likeverd sett gjennom 
tregrenings-linser slik at 

den sosiale strukturen tilsvarer menneskets trefoldighet, 
hvor den enkelte kan speile seg og oppleve å bli sett og 
forstått og ha mulighet å utvikle seg. 

Grunnverdiene
Når grunnverdiene i landsbyene er klare, når vi klarer å 
skille mellom den levende impulsen og de former eller 
vaner som har blitt til gjennom tradisjon, da er mye 
mulig. Det man kanskje tidligere trodde var utenkelig, 
kan da skje. Boformer – det finnes en mengder av mulig-
heter. Dagsrytme og måltider – skal alle spiser sammen 
i en stort kafeteria eller hver for seg? Landsbyene kan 
forandre seg og likevel «smake Camphill». Slik opplever 
jeg at landsbyene har en mulighet til å utvikle seg videre 
og møte fremtidens utfordringer. Gjennom å være åpen 
til forandringer, men være tro mot sin egenart, og ikke 
falle inn i likhet- og tradisjons-fellen. Å vite hvilken 
plante den er og hva som er nødvendig for at den kan 
vokse og tåle livets og samfunnets utfordringer. Vi må 
forske – i fellesskap og hver for seg – på hva den virke-
lig intensjonen, inspirasjon til Camphillimpulsen er, og 
benytte våre usynlige linser når vi møter verden. Slik kan 
vi også komme i samtaler, med myndigheter og andre, 
uten å miste vår indre troverdighet.

Teksten ble i utgangspunktet skrevet som et notat og for-
midlet under representantskapsmøtet på Vidaråsen i 
november 2015, og bearbeidet for trykking i LandsByLiv.

Et tre som falt. 
Sundbyberg, Wikipedia.
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Adja Asmussen:
Utfordrende atferd – en reise 
i storm og smult farvann

Tekst og foto: Jarle Eknes, je@sorpost.no

Foredraget av Adja Asmussen ble holdt under fagdagen 
på Helgeseter 25. februar 2015. Artikkelen har tidligere 
stått i tidsskriftet SOR RAPPORT oktober 2015. 

Den antroposofiske virksomheten Helgeseter i Bergen 
inviterte til fagdag med svenske Adja Asmussen. 
Asmussen arbeidet ved Helgeseter i 1971 til 1982, og 
jobbet deretter med ulike prosjekter i Sverige før han 
på oppdrag fra en kommune i Stockholmsregionen eta-
blerte et tilrettelagt bo- og aktivitetstilbud for 8 personer 
med svært utfordrende atferd. Han fikk frie hender til 
å gjøre jobben, og etablerte et tilbud basert på antropo-
sofiske, sosialterapeutiske prinsipper i kommunal regi og 
med en kommunalt ansatt stab. Etter noen år var resul-
tatene oppsiktsvekkende. Behovet for antallet ansatte ble 
kraftig redusert, og tilbudet var blitt mye rimeligere. Da 
han ble pensjonert endret kommunen strategi, og pro-
sjektet raknet fullstendig. Det er i dag lite som minner 
om det tilbudet som fungerte.
Asmussen er utdannet som møbelsnekker, og gjennom-
førte en helsepedagogisk utdannelse i Sveits. Etter 12 år 
med arbeid for personer med utviklingshemning i Norge 
dro han videre til Sverige, hvor han etter kort tid ble 
styrer ved en spesialskole. I 1987 fikk han et nytt leder-
oppdrag ved tjenester for voksne personer med utvi-
klingshemning. Dette var i kjølvannet av ny omsorgslov 
i Sverige, hvor utviklingshemmede ikke lenger skulle bo 
på institusjoner men integreres i samfunnet. Men noen 
ble funnet å være for vanskelige å integrere, og skulle 
samles i spesielle boliger. Asmussen fikk ansvar for åtte 
av disse. Dette var personer som relativt plutselig kunne 
utagere og angripe andre mennesker.
 
En av de han forteller om sov på samme type madrass 
som man benytter i gymnastikksaler, og det var forbudt 
å gå inn til ham hvis man var færre enn tre personale. I 
det første møtet med ham var Asmussen vitne til at to 
pleiere holdt klienten mens den tredje spylte ham med 
slange. Naken ble han etterlatt i rommet, hvor personalet 

etter hvert kom inn med en skål havregrøt til ham. Ved 
siden av tallerkenen lå en brødskive med ost og en med 
spekepølse. I tillegg fikk han en kopp med kaffe. Perso-
nalet la så brødskivene oppå havregrøten, og helte kaffen 
over dette. Så satte de inn tallerkenen til ham og sa at 
han fikk gjøre hva han ville med den. Til middag ble det 
gjort på samme måte.
Bekymringer om dette ble rettet til klinikksjefen, som sa 
at det på et mentalsykehus ikke var mulig å endre en så 
innarbeidet måte å jobbe på. Da måtte man visst brenne 
stedet, avsette alle ansatte og starte på nytt med nye folk.
Kommunen ansatte Asmussen som leder, for å drive 
virksomheten etter sosialterapeutiske prinsipper. Han 
fikk frie tøyler, også økonomisk. Han måtte gjøre rede 
for alt han gjorde, og kommunens representanter kunne 
når som helst komme på uanmeldt inspeksjon. Men de 
skulle ikke blande seg inn i driften.
 
Det første året – 1987 – brukte de 40 millioner kroner på 
å gi tjenester til 8 personer. Da han sluttet i 2008 brukte 
de 18 millioner kroner på å gi tjenester til åtte personer.
En av dem som bodde der forbrukte 150 senger på un-
der ett år. De ble totalt knust og kunne feies opp. 
Asmussen avviste ideen om å støpe en seng i betong. 
Hans synspunkt var at så lenge han slo i stykker senger, 
visste de at han ikke hadde det bra. Dessuten kunne det 
være en form for kommunikasjon, som var viktig for 
ham. Og han skadet kun inventar, ikke personer. Var det 
ikke inventar å skade, kunne det gå ut over personer.

Farger i rommene
Rommene hans så ut som rom flest på dette stedet. 
Upersonlig og lite gjennomtenkt. De flyttet ut personen 
til et annet sted en ukes tid, mens de pusset opp romme-
ne. Veggene ble malt med grønt. Men ikke ensfarget. De-
ler av veggen ble malt litt mørkere enn andre steder, slik 
at man fikk effekter i tråd med antroposofisk tenkning. 
Dette var små nyanser. Ikke så tydelig at man tenkte over 
det, men tydelig nok til at det ga en virkning på folk.
Det ble også lagt et grønt teppe på gulvet. To bilder av 
Karin Krøyer ble hengt opp på veggen, det ble hengt opp 
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rosa gardinger, et blågrønt sengeteppe dekket sengen og 
han fikk en god lenestol.
Da han kom tilbake til rommene sine, gikk han umid-
delbart bort til sengen. Så testet han lenestolen, gikk 
rundt i rommet og smilte fornøyd. Dette var i februar 
1998. Frem til 2008 hadde han kun knust en seng, og 
ellers ikke noe annet.

En del forhold ved fargeteoriene som ble presentert, gikk 
nok meg hus forbi, men noen av konklusjonene fikk jeg 
med meg: Et blått rom oppleves alltid som større. Det er 
romsligere. Et rødt rom er påtrengende, veggene kom-
mer en i møte. Han var selv med og malte to møterom 
i Dresdner bank i Hannover. Ett blått og ett rødt rom. 
Det siste mot Asmussens råd. Etter ett år fikk de telefon 
fra banken med forespørsel om å male det røde rommet 
blått. På spørsmål om hvorfor de ønsket det, fikk de til 
svar at begge møterommene ble brukt, men når de had-
de møter i det røde rommet, ble det så mye krangling. 
Man kom ikke til enighet.
Alt du ser rundt deg, virker på en eller annen måte på 
deg, fortsetter han. Også på de som har utviklingshem-
ning. Også de ansatte virker på de som har utviklings-
hemning. Negativt eller positivt. Eller noe annet. Men vi 
kan ha et bevisst forhold til dette, og påvirke de vi jobber 
for på en ønskelig måte.

Engasjement
Den gode innsatsen for mennesker med utviklingshem-
ning skal ta utgangspunkt i et engasjement. Begynner vi 

med strukturen, 
skaper vi et tomrom. 
Det skaper angst og 
smerte. Begynner vi 
med orden, skaper vi 
redsel. Begynner vi 
med interesse, driver 
vi frem egoisme og 
asosialitet for å få 
orden på verden. Vårt 
engasjement kan gjøre 
de vi jobber for inter-
essert i vårt engasje-
ment. Deretter kan vi 
skape en viss orden og 
struktur. For eksempel 
kan Petter begynne å 
gå på ski – ikke fordi 
vi var interessert i ski, 
men fordi vi viste et 

engasjement rundt Petter og det å gå på ski, og så blir 
hans interesse vekket for dette, forteller Asmussen.

Ansettelser
Ansettelsesprosedyrene skiller seg litt ut fra det vi er 
vant til. Da Asmussen skulle ansette kollegaer til enhe-
ten som ble kalt Kvamtunet, droppet de i hovedsak an-
nonsering. Folk henvendte seg direkte med spørsmål om 
å jobbe. Når de ville vise frem sin CV, fikk de beskjed 
om at den ikke var så interessant på dette tidspunktet. 
De ville vente med å lese den. 

I stedet stilte de spørsmål som «Hva gjorde du når du 
sluttet skolen?», «Hva gjorde du i sommerferiene?», 
«Likte du din mor?», «Likte du naboene dine?», «Har 
noen vært slem med deg på skolen?». Alle som har 
ønsket det, bortsett fra en som var åpenbart beruset 
under første samtale, fikk etter det tilbud om å jobbe der 
i to dager. Den første uken etter det skulle de ikke ha 
kontakt med hverandre. Men når uken var gått, og den 
potensielle medarbeideren hadde fått tenkt seg godt om, 
skulle han eller hun ta kontakt. Tok det mer enn to uker, 
ble papirene destruert, men om de tok kontakt i løpet av 
andre uken, ble papirene deres lest. Og de ble vurdert for 
ansettelse. Mange kom tilbake, mange tok aldri kontakt. 
Men de som ble, ble lenge.
 
Gjennom de 21 årene Asmussen var leder på enheten, 
var det ingen som hadde jobbet mindre enn 10 år. Og 21 
av dem hadde vært med i alle de 21 årene.

Adja Asmussen på 
Helgeseter 2015.
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kronikker

Det eteriske 
og astrale
Grunnleggeren av 
antroposofien, Rudolf 
Steiner (1861–1925), 
innordnet mineraler, 
planter, dyr og men-
nesker i en firedelt 
begrepsstruktur. 
Disse fire; det fysiske, 
eteriske, astrale og je-
get, er grunnbegreper 
i antroposofien, og ble 

trukket frem mange ganger under forelesningen. Dette 
og en del annet som ble formidlet ligger så pass langt fra 
mine egne tilnærminger at jeg skal være forsiktig med å 
prøve å videreformidle innholdet. Det vil fort kunne bli 
feil.

Men det er alltid interessant med nye perspektiver på 
god miljøbehandling og innsats for personer med ut-
viklingshemning. Det er min overbevisning at vi kan 
nå ekstra langt med vår innsats når ikke alle har den 
samme bakgrunnen og tilnærmingen. 

Helsepedagogikk og sosialterapi
Helsepedagogikk i antroposofisk sammenheng dreier 
seg om undervisning, pleie og terapiformer for barn og 
ungdom med utviklingshemning og andre funksjonsfor-
styrrelser. Yrkesbetegnelsen «helsepedagog» er anerkjent 
i flere europeiske land, men relativt ukjent i Norge fordi 
yrkesprofilen avviker noe fra det som er etablert her. 
I helsepedagogikken forenes miljø- og omsorgsarbeid, 
vernepleie, sykepleie og spesialpedagogiske tiltak.
I arbeidet med voksne brukes betegnelsen sosialterapi. 
Her legges det vekt på å etablere integrerte bo-, arbeids- 
og kulturfelleskap, gjerne i tilknytning til biologisk-
dynamisk jordbruk og hagebruk.

De første helsepedagogiske initiativene i antroposofisk 
sammenheng var opprettelsen av en «hjelpeklasse» ved 
den første steinerskolen (Freie Waldorfschule Stuttgart) 
i 1920 og en liten avdeling for utviklingshemmede barn 
ved Ita Wegmans «Klinisch-Therapeutische Institut» 
i Arlesheim. I 1924 holdt Rudolf Steiner et helsepeda-
gogisk kurs som danner fundamentet for antroposofisk 
helsepedagogikk.

Sosialpedagog
Begrepet sosialpedagogikk kan ha ulikt innhold i ulike 
sammenhenger. På Wikipedia har noen definert sosial-
pedagogikk som et fagområde i krysningen mellom 
sosiologi og pedagogikk rettet mot oppdragelse og 

undervisning (1). Definisjonen stemmer godt med den 
tidligere sosialpedagogiske utdanningen ved Univer-
sitetet i Oslo, men treffer mindre i beskrivelsen av andre 
sosialpedagogiske tilbud. Barnevernet og tjenestene til 
utviklingshemmede er hovedarbeidsarenaene for 
sosialpedagoger, hevder Fellesorganisasjonen (FO), som 
videre mener at begrepet i Norge omfatter barneverns-
pedagoger og vernepleiere. Det kan det gjøre, men det 
omfatter også noen andre.

Ved den eksisterende sosialpedagogikkutdanningen ved 
Høgskolen i Hedmark (årsstudium) og den nå nedlagte 
sosialpedagogiske utdanningen ved Universitetet i Oslo 
(grunnfag- mellomfag-hovedfag) har man ikke hatt 
fokus på personer med utviklingshemning. Det har man 
derimot ved det sosialpedagogiske tilbudet ved Steiner-
høgskolen.
Studiet i sosialpedagogikk ved Steinerhøgskolen gir en 
bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på steiner-
pedagogiske metoder. Bachelorstudiet er en deltids-
utdanning som går over fire år.
Utdanningen gir kompetanse i sosialt arbeid basert på 
steinerpedagogiske ideer.
Sosialpedagogens arbeidsoppgaver spenner over et vidt 
felt, fra ledelse av fritidshjem og opplæring av elever som 
trenger et praktisk-sosialt undervisningsalternativ, til 
arbeid med voksne innenfor sosialterapeutiske virksom-
heter.
Utdanningen inneholder et variert spekter av teoretiske, 
kunstneriske og praktiske arbeidsmetoder. Teoretisk og 
praktisk læring er nært knyttet opp mot hverandre, og 
følger en felles progresjon gjennom studiet.

De 6 hovedemnene i studiet er:
• Idégrunnlag og metode
• Miljøarbeid
• Psykologi og pedagogikk
• Funksjonshemning i individuelt og sosialt perspektiv
• Samfunnskunnskap, rettigheter og lovverk
• Samarbeid og ledelse

Studiet ble i 2013 akkreditert av helsedirektoratet å opp-
fylle kompetansekravene for bruk av tvang og makt i 
forhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 9-9 tredje 
ledd. 
Les mer på www.rshoyskolen.no/sp 
(1) no.wikipedia.org/wiki/Sosialpedagogikk 
(2) fontene.no/forsiden/_erna_trenger_sosialpedago-
gene_221803.html 

Kilder:
Antroposofi i Norge www.antroposofi.no
Sosialterapeutisk Forbund www.sosialterapi.no
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Kjenner du noen som ikke leser

Som ville sette pris på å 
bli abonnent? 
Som ønsker seg et prøvenummer? 

Kontakt:
landsbyliv@dialogos.no 
eller send en sms eller
ring til Sissel Jenseth, 
telefon 975 63 875.

Sigurd på Vidaråsen fordyper seg i LandsByLiv. Foto: Ruben Khachatryan. 

?
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Verena Aalders har hatt flere opphold på Lesbos 
hvor hun har arbeidet med enslige mindreårige 
barn på flukt. Her presenterer hun noen av sine 
erfaringer med praktisk nødpedagogikk, en helt 
annen måte å arbeide med steinerpedagogikken 
enn det vi vanligvis er kjent med. 

Tolv dager på Lesbos i Hellas... 
En annen verden . . . Hva kan jeg fortelle nå, når jeg 
kommer hjem? Om de vanskelige øyeblikkene, lidelsen, 
mennesker som druknet, regnværet, alt som kunne være 
så mye bedre? Eller om alt som fungerer fint, de enga-
sjerte menneskene – frivillige og lokalbefolkningen, de 
gode menneskemøtene, det fine været, varmen, vennlig-
heten, det vakre landskapet, de gode øyeblikkene i arbei-
det vårt, følelsen av å ha gjort noe viktig – å ha bidratt 
med noe, gleden i mange små øyeblikk?

Men det er noe jeg vil skrike ut, at denne krigen må ta 
slutt, og at mennesker ikke har noe fritt valg der hvor de 
lever. Vakre byer og landskap må ikke bli ødelagt av en 
unødvendig krig, det er det som virkelig er galt, uansett 
hvem som har bidratt til krigen – det gjelder også de 
vestlige landene og kanskje spesielt dem?

Nødpedagogikk
I høst var jeg på Lesbos med den tyske organisasjonen 
”Freunde der Erziehungskunst” som er det tyske 
Steinerskoleforbundet. Organisasjonen har en avdeling 
for ”Emergency pedagogy” og jobber med forskjellige 
team i krisesituasjoner rundt om i verden i noen uker 
av gangen. Teamene jobber med steinerpedagogiske 
metoder og kunstneriske aktiviteter for å fremme hel-
bredende krefter i barna og ungdommene. Bernd Ruf, 
lederen av organisasjonen, beskriver det slikt i boken sin: 
”Emergency education seeks to activate and strengthen 
the powers of self-healing in trauma victims, whether 
they are children, adolescents or adults. (...) It is first aid 
for the (...) Soul.” (Bernd Ruf, 2013)

Vi var et team på elleve mennesker som var steinerpeda-
goger fra skoler og barnehager, sosialpedagoger, en 
traumaterapeut, en kunstterapeut, en eurytmist, en 
storyteller og en lege. Sammen hadde vi hovedsakelig et 
opplegg for de mindreårige enslige flyktningene i en av 

Nødpedagogikk i flyktningsleir 
på Lesbos i Hellas

leirene, barn og ungdom mellom 11 og 18 år, én gruppe 
fra Syria og én gruppe fra Afghanistan. Vi begynte og 
avsluttet alltid med å samles i ring og begynte og sluttet 
med et lite vers, en eurytmi-øvelse eller rytmisk be-
vegelse og en sang med geberder. Deltagelsen varierte 
litt, men det ble flere og flere som ville bli med på det. 
Innimellom kunne man høre ungdommene repetere 
ordene eller sangen for seg selv igjen og igjen. Ordene på 
verset var: Under me the earth, above me the heaven and 
here am I, og vi gjorde bevegelser til det, siden mange 
ikke kunne engelsk.

Så var det tid for leker og bevegelse, som å hoppe tau 
og rytmiske øvelser med klapping og sang. Deretter var 
det en økt med akvarellmaling og formtegning, som var 
vel likt. Det var helt tydelig at vi kunne danne gode rela-
sjoner med barna og ungdommene og at vi ga sjelene 
deres næring. 

”Våre gjester” 
Det var så fint på Lesbos, at det i all den elendigheten 
var mulig å kunne bidra og å få lov til det som frivillige, 
de store NGO’s har det ikke like lett med det. Men som 
frivillige via en organisasjon hadde vi virkelig tilgang til 
å kunne bidra. Det som vi la merke til, var at i byen 
Mytilini og overalt på øya, så var det flyktninger, særlig 
ved ferjeterminalen – mange telt og mennesker overalt 
og det var bare sånn. Ingen politi som ville jage dem 
bort, ingen hindringer rundt omkring i byen for å kunne 
sette seg ned og hvile.... Selvfølgelig har jeg bare obser-
vert det i noen dager, men det syntes jeg var spesielt. En 
av lederne i leiren Kara Tepe sa at ”Disse mennesker er 
våre gjester” – det var hans holdning og denne vennlig-
heten og åpenheten møtte vi hos mange grekere. Jeg vil 
ikke pynte på virkeligheten, men det har imponert meg.

Immer sind es die Menschen.
Du weisst es,
ihr Herz ist ein kleiner Stern, der die Erde beleuchtet.

Alltid er det menneskene.
Du vet det,
deres hjerte er som en liten stjerne, som lyser opp 
jorden.

Rose Auslaender
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En dråpe i havet 
Det er tre gutter, 12, 13 og 14 år gamle, som har reist 
alene fra Afghanistan via Lesbos gjennom hele Europa 
til Oslo, lik mange andre mindreårige som har gjort det 
samme. Noen har ikke familie og noen ble sendt av 
familien for å få en trygg ungdom fjern fra krisene i sine 
hjemland. Det er herlige barn med en tung bagasje og et 
alvor, siden de har sett mye som de burde ha vært skjer-
met fra, og samtidig ressurssterke og med en ukuelig 
ville til å leve sitt liv videre, til å lære norsk og til å gå på 
skole. De tre guttene jeg kjenner har vært heldige, siden 
de allerede går på skole i kommunen der de bor i på et 

omsorgssenter. Men over 
2000 barn og ungdommer 
som bor på asylmottak i 
Norge er ikke så heldige 
og går ikke på skole, selv 
om de har rett til det. Det 
trenges flere frivillige og 
pedagoger som vil trå til, 
for å lage klasser for disse 
barna.

En dråpe i havet det vi 
kunne gjøre, men allikevel 
så mye . . .

I Oslo er det en gruppe i 
Steinerskoleforbundet som 
begynner med et tilbud 
med kunstnerisk og 

pedagogisk arbeid på et mottak for ungdommer mel-
lom 15 og 18 år. Det er også mulig å sette inn bidrag på 
følgende konto merket “Emergency pedagogy” på konto 
1254 05 48682, eller støtte via Vips på 95853646.

Foredrag
Jeg vil gjerne tilby, sammen med venner, å holde fore-
drag og seminar om temaet som kommer til å være 
viktig i Norge i årene fremover. 

Ta kontakt med Verena Aalders, epost: verenaioslo@
gmail.com.
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«Hvis det er så skjønt og fint i himmelen», spurte et barn sin far, «hvorfor lever 
vi mennesker da i ørkenen og ikke i paradiset?». Faren tenkte etter lenge, så sa 
han: «Ingen menneske vet svaret på dette spørsmålet, men kanskje vi menne-
sker har det som påfuglen i min fortelling»:

Det var engang en konge som eide en prektig og herlig hage. Der duftet det 
til en hver årstid av herlige urter og vakre blomster, og gresset farget bakken 
i den flotteste grønnfarge. Det var bekker og elver som brakte vann til hagen 
og i trærne sang fargerike fugler de skjønneste sanger. Alt fint og herlig man 
kan drømme om, ja, det fantes i denne hagen. Også påfuglen hørte til denne 
herligheten.

Men en dag lot kongen påfuglen fange, og han ga ham et klede av skinn, slik 
at hele kroppen var dekket fra topp til tå med den grove huden. Ingen – aller 
minst påfuglen selv – kunne lenger se noe av dens fargeprakt. Og i tillegg be-
falte kongen at påfuglen skulle settes under en tettflettet kurv, slik at påfuglen 
ikke kunne oppleve den minste hageflekk lengre. Ja, nå var påfuglen helt alene, 
og han var heller ikke lengre seg selv.

Med tid og stunder vennet påfuglen seg til sitt nye skinn og til kurven, og han 
glemte både hvordan hagen og han selv hadde sett ut. Og det tok ikke lang tid 
før påfuglen var overbevist at det ikke fantes noen større rom enn kurven eller 
at det ikke fantes noen finere klær enn hans skinnhud. Og når et glimt av håp 
og minne om en finere verden dukket opp i ham, ja, så lo han bare.

Skjønt han ble alltid urolig når et lite vindpust som luktet av fioler, roser og 
sjasmin nådde frem til ham. Og når han hørte fugler synge, ja, da hadde han 
mest lyst å fly høyt, så høyt. Men påfuglen valgte ikke å bry seg om det, og han 
ante ikke hvor denne lysten og lengselen kom fra. Han fortsatte å synes at hans 
kurv var den aller fineste boligen som fantes.

En dag lot kongen hente påfuglen, han tok av ham skinnkledet og satte ham 
tilbake i hagen. Og der stod påfuglen igjen i solskinnet og luktet og alle blom-
ster og urter, han hørte fuglene jubilere og gjenkjente sin egen skjønnhet. Og 
påfuglen spurte seg selv: «Hvordan kunne jeg bare glemme hagen og meg 
selv?» - og han gråt.

Fritt oversatt av Karin Keller, fra boken «Federkleid und Zottelfell», utgitt av 
Zoologischer Garten Basel, 2002. Illustrasjon: Ezra Husebø.

Påfuglen under kurven 
– et persisk eventyr

legende



63

LandsByLiv nr 40 • VÅREN 2016



64

LandsByLiv nr 40 • VÅREN 2016

Omtale: Sissel Jenseth. Foto er hentet fra boken.

Irene Nygårdsvik har skrevet boken ”ord for ord - rad for 
rad”. En bok som kan leses fra begge sider – og er både 
på norsk og engelsk. Irene tør være kjent for LandsBy-
Livs lesere, som inspirator og foredragsholder. I 2011 
snakket hun om raushetens økonomi for representant-
skapet i Camphill Landsbystiftelsen, omtalt i nr 28. 

Boken ”ord for ord - rad for rad” har to forsider – 
eller kanskje vi kan kalle det rettsiden og vrangen. 
Starter du fra rettsiden, får du straks oppleve:

strikking 
en mulighet til å erfare gleden ved å skape
et kjært verktøy 
når jeg trenger å tenke 
kjenne 
og være i noe 
vanskelig 

maske for maske 
mot et 
indre rom 

hvor jeg slipper meg fri 

rad for rad 
ord for ord

Men åpner du boken fra 
vrangsiden – er det en 
annen verden du møter. 
Hvor det finnes en tvil 
på egen verdi, som også 
rommer tvilen på 
andres verdi. Her kreves 
noe – en innsats:

har jeg mot 
til å møte
min egen bakside
hvor mine sår 
har blitt skjult 
og benektet

---

ord for ord - rad for rad

da far min døde
sa presten
det du er bevisst
kan du kontrollere
det du er ubevisst
kontrollerer deg

---

jeg holder meg fast i strikkepinnene 
mens jeg kjenner på 
smerten
som ligger i avstanden 
mellom de som er nærmest

Denne inngangen til boken er symbolisert av en glass-
klokke med et grått nøste. Nøstet var en så stor floke 
at det tok henne tre år å nøste opp. 

Irene er utdannet siviløkonom ved Norges Handels-
høyskole i Bergen. Hun var i gang med en doktorgrads-
avhandling, da hun hoppet av studiet i 2005 og startet 
Spekulatoriet for å følge sin egen forskning innenfor 
økonomi og dialog. 
– Jeg ble så trist av teoriene. Jeg kjedet meg. Jeg skulle 
forske på hvordan markedskommunikasjon skulle få 
folk til å kjøpe flere produkter. Jeg kjente at det vil jeg 
ikke, sier hun i radioprogrammet Ekko 18. mars i år. 
– På Handelshøyskolen lærte vi at bedrifter drives for 
å maksimere avkastning på investert kapital. Det er en 
finansteoretisk skrivebords-formel som tjener børsen og 
finansielle investorer, men som er blitt til en normativ 
teori. Den farger hvordan vi i dag tenker om økonomi. 
Vi er sosialisert inn i en tankegang om at vi driver be-
drifter for å tjene penger.

bokomtale



65

LandsByLiv nr 40 • VÅREN 2016

Irene har lenge arbeidet på en bok om økonomisk filo-
sofi – som er mer menneskevennlig. Hun mener at det 
skapende mennesket er selve livsnerven i økonomien. 

Men først måtte hun skrive en bok om strikking og ska-
perglede. For hun var så sint på den rådende økonomis-
ke situasjonen og sugerørsøkonomene som sier at de har 
risikovillig kapital. Det er en kapital som fører til død, 
forklarer hun i radioprogrammet Ekko. Så hun måtte 
først roe seg ned gjennom strikkingen – rad for rad.

Skaperkraft er det drivstoffet både kunstnere og bedrifts-
ledere er avhengig av, mener Irene. De er villige til å sette 
mye på spill, bare de får arbeide med det de tror på. Ska-
perkraften driver dem, ikke pengene. Og det er skaper-
trangen som gir retningen til realiseringen. Inntjeningen 
blir en bieffekt. Irene har intervjuet 70 kunstnere og 
bedriftseiere i sin forskning. Det de formidler står i sterk 
kontrast til den tradisjonelle økonomiske tenkningen. 

- Å dyrke konkurransen får ofte vonde konsekvenser 
når den treffer det vanskeligste inne i oss, tvilen på egen 
verdi, som uunngåelig også fører med seg tvilen på 
andres verdi. Det er den største indre forurensingen i oss 
mennesker, og det skaper mye trøbbel i verden. Det må 

byttes ut med utforskende læring, samt de tre viktigste 
livskvalitetene som er uløselig knyttet til hverandre: 
sannhet, frihet og kjærlighet, påpeker Irene. 

I 2009 snakket Irene om ”raushetens økonomi”. Det var 
da et nytt begrep, men er siden blitt brukt av flere. Nå 
snakker hun om ”verdighetens økonomi”, som er mer 
treffende på det hun ønsker å formidle. Det handler 
blant annet om at økonomi i sitt grunnbegrep betyr hus-
holdning. Når du skaper noe nytt, må du oppleve at det 
du har å komme med, har en reell verdi. 

I forbindelse med intervjuene hun har gjort med kunst-
nere, ser hun hvordan de benytter en indre målestokk 
i sitt arbeide. De styres ikke av en ytre målestokk, men 
av den indre. Hvis vi bare har ytre mål på det vi skaper, 
reproduserer vi jo bare historien. Dagens utdannelse leg-
ger altfor liten vekt på den indre målestokken, samtidig 
som hele samfunnet oversvømmes av ytre målestokker. 

Boken ”ord for ord - rad for rad” er utgitt på eget forlag 
og koster 290 kroner. Den kan bestilles hos Spekulato-
riet, Søvikneset 23, 5251 Søreidgreid, eller per epost til 
irene@spekulatoriet.no. Les mer om Spekulatoriet på 
nettsiden: www.spekulatoriet.no.

stol og teppe 
framtidens etterspørsel



sosialterapeutiske landsbyer, hjem og skoler i Norge

Granly 

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik, ligger Granly 
Stiftelse i tettbebyggelsen Kapp. Her bor 24 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

Steinerskolen på Hedemarken 
- Helsepedagogisk

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, 2313 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

Camphill LBS Solborg

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 9:30-13:30) 
Tlf kontor: +47 32 13 24 80
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:

Valsøyveien 145
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 140 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

Fo
to

: 
D

ag
 B

al
av

oi
ne

Fo
to

: 
N

ils
 L

an
ge

la
nd

Fo
to

: 
Bo

rg
ny

 B
er

gl
un

d
Fo

to
: 

Bo
rg

ny
 B

er
gl

un
d

Fo
to

: 
Bo

rg
ny

 B
er

gl
un

d

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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Returadresse: LandsByLiv, Oscars gt 10, 0352 Oslo

MILJØMERKET
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