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

Les mer om alle stedene bakerst i bladet og på 
www.sosialterapi.no. 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
som startet opp høsten 2012 på Rudolf Steinerhøyskolen i 
Oslo. Studiet gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på
steinerpedagogiske metoder. Les om utdannelsen på deres 
nettside: www.rshoyskolen.no/sp 

Kontakt:
Sosialterapeutisk Forbund, Oscars gate 10, 0352 OSLO
Geir Legreid, tlf +47 408 28 444, epost: geir@helgeseter.no
Sissel Jenseth, tlf + 47 975 63 875, epost: sissel@dialogos.no

Sosialterapeutisk Forbund

Camphill Landsbystiftelse

Kontakt: 
Camphill Landsby-
stiftelses sekretariat
Malvikvegen 1333
7550 HOMMELVIK 
tlf +47 73 97 84 60
epost: 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 fire sosialterapeutiske bofellesskap i Norge, alle med sine 
egne særtrekk. Alle 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 fire 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
Det lir mot vår. På Helgeseter arrangerte Sosialterapeutisk 
Forbund nylig en fagdag. Temaet var «Diet for a green pla-
net – det blir hva vi spiser». Jostein Hertwig fra Beras Int./
Norway viste både statistikker, forskningsresultater og en vei 
til bærekraftig jordbruk, lokalmat, solidaritet og økologi. Det 
handlet ikke mest om helsegevinst, men om hvordan maten 
vi spiser påvirker miljøet og klimaet. Og heldigvis viste det 
seg at mange av de viktigste grepene og virkemidlene, alle-
rede er godt innarbeidet i virksomhetene våre, selv om vi har 
mer å gå på.

Dagen etter var det årsmøte i forbundet. Aktuelle saker var 
studentrekruttering til BA-programmet ved Steinerhøysko-
len, LandsByLiv, og muligheter for nye sosialpedagogiske 
initiativ i Norge. Vi snakket også om merverdien som våre 
og andre ideelle virksomhetene representerer. Petter Holm 
fortalte om Verdenskongressen i Russland, hvor 40 personer 
fra Landsbystiftelsen skal delta i september. Dette skjer i et 
allerede aktivt år der det nordiske forbundet arrangerer Mai-
dager i Järna, samt midtsommerfestivalen Nordisk Allkunst-
verk i Danmark. Jeg anbefaler alle virksomheter å sende med-
arbeidere til Järna i mai, og at minst en av disse representerer 
virksomheten sin på det nordiske forbundets møte i forkant 
av konferansen. I juni håper vi mange tar turen til festivalen 
i Danmark. Det er mye å delta på, med andre ord! Om de 
mange arrangementene kan du lese mer i denne utgaven.

Terje Erlandsen har ellers skrevet en viktig fagartikkel om 
utviklingshemning og arbeidsliv – «Jeg arbeider, altså er jeg». 
Rapporten kan kjøpes hos redaksjonen, og er omtalt i bladet. 
Hovedtema i denne utgaven av LandsByLiv er Rudolf Steiners 
sosiale tregrening, som drøftes av flere bidragsytere. Her har 
vi mulighet til å bli litt klokere om vi leser hele bladet til ende.

God lesning i vårsolen.
Geir Legreid
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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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Vestlandsvinter             

Regn og vind det gjør oss våte
Snøen pisker som en orm!
Tåken kommer – det blir grått.
Men faktisk er det godt med vått!

Janchen Myrvang

Vår
eg dyppar penselen 
i eit gulna barndomsminne 
blandar ein farge 
ingen har sett før 

eg målar ei kjærleikssoge
ubunden av tid
vevd av kronblada
på den fyrste vårblomen

Vidar Kolås
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hva skjer?

Tekst og foto: Steffi Hagedorn.  

På Solborg er påsken en viktig høytidsfeiring. Da samles 
alle og nesten ingen reiser bort. Vi er sammen hele den 
stille uken. 

Det starter med en grensegang palmesøndag. Vi går en 
runde over hele Solborg med gartneren og bonden som 
forteller oss hvilke planer de har for de forskjellige jord-
ene. I påsken 2016 hadde vi spesielt fokus på trær – og 
da spesielt den store asken og frukttrærne – som fikk 
ekstra oppmerksomhet og omsorg denne dagen.

Påsken - en felleskapsdannende 
høytid på Solborg

Hver dag gjennom hele uken har vi morgensamling. Da 
leser vi dagens bibeltekst, vi synger sammen og noen har 
forberedt et tema. Det kan være om planetene, trærne, 
fargene, metallene eller organene som tilskrives hver sin 
ukedag. I tillegg gjør vi eurytmi sammen. Påsken 2016 
gjorde vi eurytmi til Frans av Assisis fredsbønn. Freds-
bønnen har fulgt oss gjennom hele året, og vi gjør den 
sammen etter morgensamlingen hver mandag.   

På kveldene i påskeuken har vi et “tablå”. Disse fungerer 
slik at en gruppe medarbeidere og beboere forbereder et 
stillestående bilde som passer til dagens hendelser. 

Grensegang palmesøndag på Solborg.
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Mange kan være med i tablå-bildet, for man trenger ikke 
lære seg noen replikk eller gjøre noe spesielt, bare ta 
på seg en drakt, innta sin posisjon og holde den i noen 
minutter. I forbindelse med tablået leses bibelteksten og 
noen spiller musikk. Dette er et veldig fint innslag som 
involverer mange, og som gjør tekstene levende. 

Skjærtorsdag har vi et stille måltid på kvelden i husene, 
og langfredag er det som oftest Langfredagsspill. Det 
er et av spillene som Karl König har skrevet og som 

brukes flittig i Camphill-bevegelsen. Spillet handler om 
en gruppe mennesker som blir forfulgt på grunn av sin 
sykdom eller handikap. Gjennom spillets gang finner 
menneskene sammen i et fellesskap og blir styrket i sin 
verdighet og stolthet, og finner en indre styrke slik at de 
til slutt kan møte forfølgerne med rak rygg. Påskeaften 
brenner vi ofte påskebål, og noen våker vi ved bålet hele 
natten. Ved soloppgang påskedag henter vi påskevann 
ved kilden. Deretter er det offerhandling i kapellet, 
påskefrokost og påskeharejakt!

Påskestang for 
palmesøndag.

Klem et tre. 
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Tekst: Nina Brun. 
Foto: Bernd Reuschenberg, Wikipedia.

Enda er det vinter, snøen laver ned. Det var så kaldt og 
friskt at det knirket koselig under føttene når vi var ute 
og gikk. Og det var hvitt og fagert overalt. 

Nylig ringte jeg min svoger Paul, som er smed, for å 
stille ham noen spørsmål om stål. Midt i stålsamtalen 
slo Paul veldig om og spurte om noe helt annet. Det var 
ganske pussig, for det var noe jeg hadde observert i det 
siste: At det var helt bart med visne gresstuster rundt 
hvert tre her på Solborg. 

Paul spurte om det var noe snø her på Solborg, og jeg 
lurte på hvorfor han plutselig, på skvettende sekundet, 
snudde helt om fra vår stålsamtale? 

Men jeg tenkte: Paul er jo også en veteran Camphiller 
som vil prøve meg, om jeg er interessert i å snakke om 
noe annet enn de samme tingene som mennesker med 
autisme har lett for å gjøre: Snakke om sine hang-ups. 

Jeg ble inspirert og kunne opplyse Paul om at: Jo, her 
ligger enda snøen, men rundt trær og busker, har sala-
manderne, altså ildens elementærvesener, sørget for å 
tine den bort. Jeg husker og vet at folk i Camphill, og 
kan hende andre antroposofer, har sagt at rundt trærne 
er det en snøfri ring med gresstuster og strå. 

De første sikre vårtegn har meldt seg midt oppe i all 
snøen. Lenge har flere forskjellige fugler fløytet og kvit-
ret rundt omkring. Foran Moe Hus står det et skilt: Fare 
for takras. Og det drypper fra takene. 

Men enda går det litt i krok og i ring med vårens varme-
grader, vinterens snø og kuldegrader. Nå er lyset veldig 
skarpt, og solen litt sint mot øynene våre. Jeg har et 
ambivalent forhold til våren. Vinteren er liksom lun og
beskyttende mot sterkt sollys. Det forventes ikke at vi 
alle skal være så kvitrende glade. Alt er mer samlet og 
stabilt om vinteren. Når våren kommer, blir lyset så 
blendende sterkt, alt fyker for mye ut, samtidig er det 
rart å begynne å øve på Langfredagsspillet allerede i slut-
ten av januar. Men fremdeles føler jeg en vinterbeskyttel-
se, samtidig som det også er hyggelig at det blir mildere. 

Når vinter blir til vår

Det sildrer og drypper, fuglene synger og fløyter, og det 
er ikke fullt så rart å øve på Langfredagsspillet igjen. Til 
påske. Og hvilken blomst vil komme først? 

Ja, min svoger Paul og jeg har så å si observert de første 
vårsignalene omtrent samtidig, nemlig ringene av bar-
mark og vissent gress rundt busker og trær, og det var en 
underlig, ingen tilfeldig ting. 

Det kunne vi dele og snakke om før jeg stilte mitt siste 
stålspørsmål, og vi kunne ønske hverandre en riktig god 
aften og legge på.

Blåveis.
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Vallersund Gård fikk Bjugn 
kommunes hederspris for 2016

Tekst: Sissel Jenseth. 

Like før jul i fjor vedtok formannskapet i Bjugn at årets 
hederspris skulle gå til Vallersund Gård. Vedtaket var 
enstemmig, og ordfører Ogne Undertun sa til avisa 
Fosna-Folket at formannskapet la vekt på det historiske 
arbeidet som legges ned ved Vallersund Gård, både ved 
å ivareta bygninger, håndverkstradisjoner, selvberging, 
miljøperspektiv og et enkelt levesett. – De opplevde at 
det fantes en idealistisk og sterk kraft til stede, en viktig 
impuls i forhold til mangfold i lokalmiljøet. 

– Etter 35 år er det ganske flott å få denne responsen fra 
kommunen, uttalte daglig leder Dag Balavoine til Fosna-
Folket. Han henviste til at det finnes om lag 100 såkalte 
Camphill-landsbyer i alle hjørner av verden. Vallersund 
Gård ble startet opp i 1981 med både rusavhengige og 
psykisk utviklingshemmede som levde sammen i felles-
skap. I dag bor det 35 mennesker på Vallersund Gård, 
flere av dem er voksne med ulike omsorgsbehov. Side 
om side lever medarbeiderne med sine familier. Målet er 
å forme et miljø der alle kan utfolde sine muligheter i så 
mange områder av livet som mulig. Ingen av medarbei-
derne hever fast lønn, og stadig vekk får gården besøk av 
praktikanter fra ulike steder i Europa. En viktig filosofi 
for livet i landsbyen er at alle yter etter evne. Vallersund 
Gård driver også Framskolen, et skoletilbud for unge 
utviklingshemmede som kan minne om en folkehøy-
skole, hvor målet er å gi elevene en myk og god overgang 
til voksenlivet. 

Bjugn kommunes hederspris er en utmerkelse som gis 
til de som har gjort en ekstraordinær innsats for lokal-
samfunnet. Hedersprisen ble delt ut i Bjugn kulturhus i 
begynnelsen av februar 2017. Den består av et diplom, et 
kunstverk og en gavesjekk pålydende 5000 kroner. 

Kilde: Fosna-Folket 21.12.2016 og 2.02.2017.

Vallersund Gård mottok den gjeve hedersprisen i Bjugn 
kulturhus. Foto: Ina Marie Haugen, Fosna-Folket.
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Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi 
ønsker velkommen til nordiske inspirasjonsdager i 
Kulturhuset i Ytterjärna 24.-27. mai. 

Årets tema handler om mennesket i spenningsfeltet mel-
lom den tekniske verden og sjelens behov, med fokus på 
digital teknikk, sosialt liv og spiritualitet. 

Eksplosiv kraft 
Forstår vi den eksplosive kraften og mulighetene som i 
denne teknologien, både sosialt og åndelig, skriver sty-
releder Alexandra Jensen Zoffmann i sin invitasjon til 
årets maidager. Gjennom hele menneskehetens eksistens 
har vi erobret flere store landevinninger i vår iver et-
ter å skape bedre muligheter for utvikling, noe som har 
ført oss dit vi er i dag. Dagens digitale teknologi kunne 
vi ikke ha forestilt bare for noen få år siden. Vi er for 
eksempel i besittelse av mange tekniske systemer som 
allerede knytter nesten alle mennesker sammen med 
hverandre. 

Forelesninger
Undre maidagene vil det være forelesninger ved Gerard 

Maidagene i Järna om digital 
teknikk, sosialt liv, spiritualitet

Lartaud: Hvor-
dan bevare sin 
menneskelighet 
i transhumanis-
mens tidsalder. 
Jan Goeschel: 
Digital tekno-
logi, sosialt liv 
og åndelighet. 
Dick Tibbling: 
Hva gjør den 
nye “virkelig-
heten” med oss? 
Forskning og er- 
faring. Maria 
Dufva: Hva 
våre barn og 
unge kan bli 
utsatt for på nettet. Lea Strandberg: Hvordan kan digitale 
teknologier være en hjelp? 

På nettsiden www.nfls.se kan du se hele programmet og 
melde deg på maidagene i Järna. 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) feirer sitt 50-årsjubileum i år. NFU ble stiftet 18. februar 1967. 
– En vital 50-åring, skriver leder Jens Petter Gitlesen i siste nummer av Samfunn for alle. Med utrettelige innsats har 
organisasjonen arbeidet for rettighetene til mennesker med utviklingshemning i alle disse årene. 

NFU’s Jubileumskonferanse “NFU – 50 år i kampen for menneskerettigheter!” holdes 27.-28. oktober på Quality 
Hotel Edvard Grieg i Bergen. LandsByLiv gratulerer og ønsker lykke til videre!

NFU feirer 50 år
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Kunst, Idrett og Kultur er temaet for det åttende Sosiale 
Allkunstverket i Skandinavia. Det arrangeres 26.-30. juni 
på Fuglsøcenteret i nasjonalparken Mols Bjerge på Øst-
Jylland, samme sted som festivalen ble arrangert i 2015.

Allkunstverket er en skandinavisk inkluderingsfestival 
som henvender seg til det allment menneskelige – kjer-
nen i oss alle – med eller uten funksjonsnedsettelse. 
Vi vil fylle disse fem dagene med teater, dans, musikk, 
idrett, billedkunst, samtaler og friluftsaktiviteter. Målet 
er å vokse og utvikle oss – og sammen skape en kultur-
begivenhet.

Et bærende element for festivalen er å presentere oss for 
hverandre og synliggjøre den kulturen som vi represen-
terer. Billedkunst, kunsthåndverk og andre produkter 
fra verkstedene hjemme, kan tas med og vises fram og 
selges på markedsdagen under festivalen.

250 til 500 personer 
Allkunstverket har samlet mellom 250 og 500 personer 
hvert annet år siden 2003, med deltakere fra Danmark, 
Norge, Sverige, Russland, Latvia, Estland, Finland, 
Åland, Tyskland, Skottland og Island. 

To motiver har vært de viktigste drivkrefter fra oppstar-
ten: delaktighet i kulturlivet for alle, og integrering. 

Det er gjennomført tre festivaler i Sverige med overskrif-
ten Midtsommermøter i 2003, 2005, 2007. Deretter tre 
allkunstverk i Norge under parolen Peer for alle i 2009, 
2011 og 2013, før Danmark tok over stafettpinnen med 
arrangementet Kunst, Idrett og Kultur 2015 og nå i 2017.

NORDISK ALLKUNST 2017 
26.-30. juni i Danmark

Å ville vokse med hverandre 
- fra medborger til medmenneske

H. C. Andersen
Fra de øvrige nordiske landene har det vært et stort øn-
ske om å lære Danmark, danskene og dansk kultur bedre 
å kjenne. I 2015, da vi første gang møttes i Danmark, 
falt valget naturlig på H. C. Andersen. Eventyrdikteren 
interesserer seg for de allmennmenneskelige spørsmål, 
som det gode og det onde, sant og falskt, lys og skygge. 
Under årets festival fortsetter vi å utforske H C. Ander-
sens historie, og en gjennomgående figur fra et av hans 
eventyr vil følge oss gjennom dagene. 

Vi vil mer!
Det har det skjedd mye med hensyn til livsvilkårene for 
mennesker med funksjonsnedsettelser i Norden siden 
oppstarten av Nordisk Allkunstverk for 15 år siden. 
En egen FN-konvensjon slår fast grunnleggende ret-
tigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og i 
mange land er det utarbeidet egne nasjonale handlings-
planer som skal sørge for at de som har spesielle behov, 
tilgodeses og sikres. Det finnes store ambisjoner og vel-
organiserte støtteordninger som tilgodeser det spesielle, 
praktiske og en funksjonell integrering.

Samtidig forteller mange mennesker med utviklings-
hemning om ensomhet, uro, stress, angst og depresjon. 
Men fremfor alt uttrykker de et ønske om å bidra, om å 
bli tatt på alvor som medmennesker. 

Og vi medarbeidere?  - er det kanskje en lignende følelse 
vi opplever? Under allkunst-festivalen blir det å være 
medarbeidere og beboere sekundære roller. Her møtes 
vi som mennesker og deltakere i en uke med intensive 
øvelser på alle plan. Vi forenes i fellesopplevelser, vi ut-
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forsker en ny læringsprosess, 
en gjensidig ‘sam-læring’. 

Prosjekt- og 
initiativgruppe
Prosjektgruppen bidrar med 
erfaringer og formelle ferdig-
heter. Initiativgruppen består 
av ambassadører fra alle 
Nordens hjørner, funksjons-
hemmede som medarbeidere, 
og bidrar med idéer, kritikk, 
begeistring, og nettverkene fra 
sine nærmiljøer. 

Alle typer institusjoner og 
medborgere med interesse for 
sosial allkunst er velkommen 
til å samles omkring dette ini-
tiativet. Nordisk Forbund for 
Helsepedagogikk og Sosialte-
rapi står bak arrangementet. 

På vegne av prosjektgruppen.
Anne-Lene Jappe, Katharina 
Karlsson, Sonny Ferm og Dag 
Balavoine.

Les mer på Facebook: 
”Nordisk Allkunst Danmark 
2017” og på nettsidene: 
www.allkunst.dk og 
www.fuglsoecentret.dk
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Tekst: Anne Langeland. 
Foto: Nils Langeland og Lars Erik Crozier.

Den 4. oktober 2016, på Frans av Assisis’ dag, kunne vi 
legge grunnsteinen for den nye Salen på Camphill Rot-
voll. Bygget var da allerede under tak. I Grunnsteinen, 
en kube laget av alm fra vår egen eiendom, ble det lagt 
gaver fra Camphillvenner fra fjern og nær som sym-
bol på det vi ønsker at Salen skal være forbundet med 
og romme: Et stykke Grønnstein med granater funnet 
langs Ladestien og pilegrimsvegen som går forbi oss, en 
ring av gull, båret av Erlend Havneraas som levet sine 
siste 3 år hos oss etter et helt liv som medarbeider på 
Camphilllsteder i Storbritannia, et lite vakkert utskåret 
kors fra Hogganvik landsby, honning fra Jøssåsen, jord, 
sjøvann og luft fra Vallersund Gård, en smidd lenke med 
to ringer fra Steinerskolen på Rotvoll, vår nærmeste 
nabo, brødkorn og druefrø fra Kristensamfunnet i Trøn-
delag, og fra Camphill i USA: jord og en kvarts fra der 

Ny Sal på Camphill Rotvoll

Heartbeats nye sal står, og jord fra Black Elk en gammel 
indianerhelligdom i Copake.

Salen har inngang fra urtehagen hvor det også står en 
fredssøyle og derfor ble Frans av Assisis bønn om fred 
lagt ned i grunnsteinen sammen med et dokument alle 
skrev navnet sitt på.

Men før vi kom til grunnsteinsleggingen, hadde det gått 
mange år. Kristoffertunet ble startet i 1989 og i begyn-
nelsen av 2000 kom de store verkstedene i gang, med 
mange beboere på dagplass. Etter hvert ble Kristoffer-
tunet navnet på levefellesskapet og Camphill Rotvoll 
navnet på hele virksomheten. Jo flere vi ble, jo mer ble 
det klart at vi trengte en sal. Av den gamle låven var det 
en del som sto for seg selv og kunne, med byantikva-
rens velsignelse, rives når en tilsvarende bygning ble 
satt opp som erstatning. I 2014 begynte en lang prosess 
med tegninger og beregninger og søknader, arkitekt og 

konsulenter. I april 2016 var alt for-
arbeidet på plass, anbudet innhentet 
og kontrakt skrevet og riving av den 
gamle Sandbuan og bygging av den 
nye salen startet. Adolf Øiens Min-
nefond i Trondheim gav oss de første 
100.000 kroner under forutsetning av 
at bygget sto ferdig innen 3 år, utover 
det har vi tatt opp lån.

Vi hadde aldri bygget noe nytt før 
på Camphill Rotvoll, og vi har gått 
gjennom både vanskeligheter og 
gleder, enighet og tvil underveis i 
denne prosessen. For noen ble det 
også et stort ekstraarbeid å følge opp 
byggeprosessen daglig, noe vi heller 
ikke hadde forutsett. I tillegg ble det 
klart at traktorgarasjen som forsvant 
i rivningen, måtte erstattes. Så hadde 
vi plutselig to byggeprosjekter på 
gang samtidig. Traktorgarasjene sto 
også ferdig ved årets utgang, og ved 
et neste byggetrinn på denne, får vi 

Salen innvendig.
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det nye sauefjøset som 
vi alltid har ønsket oss. 
Salen ble altså utgangs-
punkt for nytt sauefjøs. 
En bonus vi ikke hadde 
sett for oss til å begynne 
med.

Den 6. januar, på Epi-
fania og De Hellig Tre 
Kongers dag, tok vi 
Salen i bruk for første 
gang og inviterte Stei-
nerskolens elever til opp-
føringen av det gamle 
middelalderspillet om de 
hellige tre konger. Siden 
da har vi kunnet starte 
med ukentlig eurytmi, vi 
har hatt konsert, karne-
val og møter der, og alle 
som kommer inn i Salen 
gleder seg. Steinerskolen 
på Rotvoll vil låne den 
til månedsfester og skue-
spill, og de leier rommet 
i grunnetasjen til natur-
fag. Så vårt naboskap 
har fått en fin ny arena. 
Det var stor stas å høre 
barnas utrop da de kom 
inn for første gang: Å, så 
fint! Å! Å! Så nydelig!

Salen har en innvendig 
dør til Solstua, slik at 
det er enkelt å kunne 
invitere til matservering 
i sammenheng med 
tilstelninger. Gjennom 
vinduene mot nord og 
øst ser vi ut over fjorden, 
mot sør ser vi urtehagen og gartneriet. Vi har ikke byg-
get en fast scene, slik at oppførelser kan skje hvor som 
helst, men mot øst er den utformet slik at det kan 
holdes Handlinger. Nå gjenstår bare å gi Salen et navn 

og en vakker farge innvendig. Den 13. mai inviterer vi til 
høytidelig og festlig innvielsesfest.

Grunnsteinen til den nye Salen på Camphill Rotvoll. 
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Huskar du bladet som kom ut like før jul i forfjor? Eit litt fir- 
kanta blad, eit grasrotnummer med korte tekstar der folk for- 
talte litt om seg sjølve og livet sitt. MITT landsbyLIV heit det 
bladet, som kom som eit ekstranummer av LandsByLiv. Mål-
settinga var å spegla mangfaldet av menneske som bur og/ eller 
jobbar i dei ulike verksemdene i Sosialpedagogisk Forbund.

I år vil vi gje ut eit slikt grasrotnummer igjen, så sett i gang 
med blanke ark og teiknestifter til!

Jeg har gode minner om Liv Helene Geelmuyden. Hun 
var alltid i godt humør, klaget aldri. Hun var en tapper 
dame, synes jeg. Tenk på alt det hun gikk gjennom i 
livet. Liv Helene var alltid snill mot alle rundt seg. Hun 
var flink til å veve på vevstua når hun bodde her på 
Jøssåsen, og flink i skuespill. 

Send oss tekster, teikningar, 
dikt og foto!

Vi vonar det vert eit fint lite hefte. 
Kanskje eit du kan gje som julegåve til nokon?
Innsendingsfristen er 15. oktober.

Artikler og foto sendes til post@dialogos.no.
Kontakt: Sissel Jenseth, m 975 63 875.

MINNEORD 

Liv Helene Geelmuyden

Liv Helene hadde mange venner rundt omkring i lands-
byene, både i Norge og utlandet. Hun var flink til å snak-
ke engelsk, det synes Torbjørn Wium. Han sa det på vev-
stua til de andre der. Jeg har kjent Liv Helene fra hun var 
en liten jente. Hun var et flott menneske, synes jeg. 

Hilsen Torild Larsen.
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Første verdenskongress for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Making Values Visible  
Ekaterinburg, 7.-10.09.2017

teret ‘Blagoe 
Delo’, og 
skjer i sam-
arbeid med 
«Worldwide 
Congresses», 
‘White Cane’ – en 
blindeorganisa-
sjon i Ekaterinburg 
– og Institutt for 
Sosialterapi, 
Bergen, Norge. 
Den regionale regje-
ringen i Sverdlovsk 
region er medarrangør, 
og den føderale regjeringen i Moskva er orientert og 
har gitt sin tilslutning.

Målet for kongressen:
Å gjøre FN-konvensjonens prinsipper og verdier 
synlige og virksomme:

- Å fremme funksjonshemmedes rolle i å 
skape et inkluderende samfunn
- Å vekke bevissthet om funksjonshemning 
som kilde til utvikling av kvaliteter i men-
neskemøter og sosialt liv
- Å synliggjøre menneskets iboende verdig-
het gjennom kunstnerisk aktivitet og kreativ 
praksis

Kongressen er støttet av: Sosialterapeutisk 
Forbund, Camphill Landsbystiftelse i Norge 
og Nordiska Förbundet för Läkepedagogik 
och Socialterapi.

Kontakt: kongress2017.ekb@gmail.com. 
Nettside: www.kongress2017.ru 

“Worldwide 
Congresses for 
Persons with 
Disabilities” 
ble etablert i 
Berlin 1998 av 
Thomas Kraus, 
og er et ideelt, 
uformelt og 
verdibasert 
nettverk av 
institusjoner og 
enkeltmennes-
ker, som arbei-

der for forbedring av livskvaliteten til funksjonshem-
mede globalt. Nettverket har arrangert seks europeiske 
kongresser for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
og mer enn 20 nasjonale kongresser fra 1998 til 2016. 

Initiativet til organiseringen av en første Vedenskongress 
i Ekaterinburg i Russland er tatt av det russiske dagsen-
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Dialogos medie- 
og ressurssenter 

har fått ny nettside som er utviklet som en nettportal, se 
www.dialogos.no. Den viser hen til de mange virksom-
hetene og aktiviteter som skjer innen den antroposofiske 
bevegelsen. Klikker du på ”ulike tema”, finner du over-
sikt over sentrale bokutgivelser, og en rekke artikler som 
omhandler mange forskjellige tema. Du kan også se flere 
foredrag fra Litteraturhuset som er lagt ut på YouTube.
com.

”Kalenderen” gir deg oversikt over de mange arrange-
mentene som foregår, og under ”aktiviteter” får du inn-
blikk i virksomheten til Dialogos medie- og ressurssen-
ter.  I høyre spalte på www.dialogos.no finner du lenker 

Nyttige nettportaler:
Dialogos.no 
Nordenantroposofi.com

til samarbeidspartnere, forbund og aktuelle nettverk, de 
mange tidsskriftene, bokhandel, etisk bank, antroposo-
fiske leger med flere. 

Nordenantroposofi.com
Den nordiske nettsiden www.nordenantroposofi.com 
synliggjør det nordiske samarbeidet innenfor de ulike 
fagområdene, og forteller om bakgrunnen for dette.
Nettsiden viser også forbindelsen til Det allmenne an-
troposofiske selskapet i Goetheanum i Sveits, og her kan 
du lese om omgivelsen i Dornach og Arlesheim og få 
praktiske reisetips. 

Begge nettsidene driftes av Dialogos medie- og ressurs-
senter og er utarbeidet av Sissel Jenseth.

Det har lenge vært et ønske om at www.sosialterapi.no 
skulle samle ledige stillinger innenfor virksomhetene til 
Sosialterapeutisk Forbund, slik at mennesker som søker 
seg til disse stedene, raskt kan få overblikk over arbeids-
tilbudet. 

En slik ”ledig stilling”-underside er nå utarbeidet, se: 
www.sosialterapi.no/stilling

For å legge ut ledige stillinger på nettsiden, går man inn 

Ledige stillinger på sosialterapi.no

på undersiden og laster ned et dokument (i word-for-
mat) som fylles ut med den aktuelle stillingsannonsen. 
Dokumentet sendes til post@sosialterapi.no, slik at dette 
kan publiserer på www.sosialterapi.no/stilling. 

Steinerskoleforbundet og Steinerbarnehageforbundet 
har opprettet en felles nettside hvor ledige stillinger 
innenfor steinerpedagogikk annonseres, dette gjelder 
også ledige stillinger ved de helsepedagogiske skolene. Se 
www.steinerpedagog.no
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Behovet for forskjellige boformer for seniorer vil bli 
stort i tiden framover. Ved Helgeseter er det et stort se-
niorprosjekt på gang. Kunne vi i Camphill-landsbyene i 
Norge gjøre noe lignende? Er det mulig å bygge et bofel-
lesskap for seniorer (6-12 leiligheter) på Vidaråsen, og 
etter hvert også andre steder? Slik at seniorer, tidligere 
medarbeidere og landsbyboere, som ønsker en fortsatt 

Bofellesskap for seniorer

tilknytning til landsbyen, kan forbli «gode naboer» for 
hverandre. En liten gruppe har begynt å se på en slik 
mulighet. Vi møtes neste gang fredag 19. mai kl. 11.00 
på Vidaråsen. Vil du være med og støtte et slikt prosjekt? 

Interesserte kan melde seg til Simone Wantz, 
epost: simonewantz@gmail.com.  

9. -12. mars var det seminar for praktikantar i 
Landsbystiftelsen. Her får vi en rapport:

Tekst og foto: Zoren Nelmida, Hogganvik landsby

Jeg følte spenning den første kvelden på Soleggen fordi 
mange med forskjellig bakgrunn møttes. Den første nat-
ten var morsom fordi vi ble kjent med mange nye men-
nesker. Tidlig neste dag lærte vi å stå på ski slik at vi ikke 
falt. Vi gikk på skitur til et høyt fjell. Vi prøvde å følge 
lederen, og alle nådde det første fjellet. Der hvilte vi i 30 
minutter, og vi gikk tilbake fordi været ikke var så bra.

Da vi var tilbake, slappet vi av på rommet, og senere 
spiste vi middag. Mens vi spiste, diskuterte vi den første 
skiopplevelsen. Noen syntes det hadde vært litt skum-
melt siden det var så bratt, og de fikk stor fart. Det var 
vanskelig å bremse. Andre var glade fordi de hadde gått 
på ski for første gang, og det var jeg også.

Dagen etter gikk vi tidlig ut fordi været var fint. Etter 
fem timer nådde vi den høyeste delen av fjellet, og vi 
hvilte. Det var verdt turen, for vi så vakker natur under 
oss. Vi tok også et bilde av hele gruppa før vi begynte på 
hjemveien. I de øverste partiene måtte vi ta av oss skiene 
og gå på beina, fordi det var for farlig på ski. Da vi nådde 

Soleggen i  mars 2017

midten, spente vi på oss skiene igjen og kunne oppleve 
den gode følelsen å stå på ski nedover. Noen opplevde 
litt frykt, men det var også morsomt. Vi var tilbake 
på Soleggen om ettermiddagen, og vi spiste middag 
sammen om kvelden. 

Den siste dagen delte vi erfaringer med hverandre, og 
det var fint. Vi tok farvel, og jeg vil aldri glemme det jeg 
opplevde på Soleggen.
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Tekst: Bjørnar 
Aaslund. 
Foto: Børge Hals 
og Bjørnar Aaslund.

Søndag 5. juni 2016: 
Det er sol fra skyfri 
himmel. Kanskje en av 
de aller fineste juni-
dagene, og det passer 
bra, for nå skal gutta 
på tur. Tore har nemlig 
bestemt at han vil på 
slottsferie i Danmark 
og har invitert med 
seg vennene Børge og 
Bjørnar. 

På Granly venter Tore 
spent med sommerfu-
gler i magen og er den 
første som møter oss 
med et stort smil, en 
god klem, og en kjem-
pestor koffert. Vi laster 
inn bagasjen i bilen 
med hjelp av Pius på 

Granly, som skal kjøre oss til Gardermoen. På turen dit 
snakker vi litt om alt vi har i vente. Om det fine vi skal 
se, om slottet vi skal bo på og om flyturen. 

På Gardermoen sjekker vi inn bagasjen, passerer sik-
kerhetskontrollen og plutselig er vi inne i den travle 
avgangshallen. Tore er nok litt engstelig for å fly, men 
vi bestemmer oss for at jeg skal sitte ved vinduet, Tore i 
midten, og Børge ved midtgangen. Flyturen går kjempe-
fint. Det tar bare 55 minutter. Vi sitter arm i arm. Tore 
holder godt fast i oss. Vi synger ”vi tar det på mandag”, 
og før vi vet ordet av det lander vi på Kastrup flyplass 
i København. Tore er en ”ny gutt” med et smil som går 
helt rundt. Han spretter ut av flyet og er klar for neste 
etappe.

Snart har vi pakket den fine leiebilen vår, en Audi A1, 
og suser avgårde på motorveien mot Kokkedal Slott litt 
nord for København. En halv times tid senere svinger vi 
inn en lønnallé. På irrgrønne beitemarker gresser flotte 
hester og en velpleid golfbane kommer til syne mellom 
lunger av bøketrær, eik og lønn. Det aller siste stykket 
kjører vi på brostein. Så dukker slottet opp. Et hvitt, 
nydelig slott fra 1746. Tore jubler!  

Vi finner oss til rette i hvert vårt rom på kvisten. Fra 
rommet til Tore er det utsikt over parken og golfbanen. 
Derfra kan vi se rådyr som beiter i skogholtet, og en 
og annen fasan som tripper over ”greenen”. Rommene 
er nydelig møblert, og Tore er meget fornøyd. Badet er 
særdeles fint, og ”regndusjen” skal bli flittig brukt de 
kommende dagene. 

På Kokkedal slott er det tradisjon å servere ”Te på 
slottet” søndag ettermiddag. Det er juni og konfirma-
sjonstid, og den store terrassen er fylt med festkledde 
mennesker. Vi mingler litt og går deretter ned den store, 
brede marmortrappen som fører ut i parken. Vi setter 
oss ved et bord under en flere hundre år gammel platan-
lønn og bestiller hvert vårt glass hvitvin. Tore storkoser 
seg. Vi ser på folk og prater om slottet og alt vi har opp-
levd. 

Snart må vi opp på rommene for å skifte til penklær, 
for slottsferiemiddagen venter i den fasjonable restau-
ranten i slottets gamle vinkjeller. Da skjer turens første 
overraskelsesmoment. På toppen av trappen vender 
Tore seg mot den festkledde forsamlingen og krever full 
oppmerksomhet. Danmarks sosietet vinker og smiler 
tilbake til Tore, som så absolutt ikke har tenkt å gi seg før 
han får full respons. Og det får han… Det er stor glede i 
begge leire. Dette var en bra slottsdebut.

Middagen blir et festmåltid. Tore spiser hummer til for-
rett og flyndre i urtesaus til hovedrett. Til dessert selv-
følgelig vaniljeis. Etter noen timer kan de tre vennene 
takke for maten, ta heisen opp til toppetasjen og legge 
seg i myke senger. Vi sovnet raskt etter en innholdsrik 
og spennende dag og med morgendagens nye spennende 
mål i tankene.

Slottstur til Danmark – 
«GUTTA PÅ TUR» 

Tore utenfor Kokkedal slott. 
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Mandag 6. juni
En melding tikker inn fra Børge kl 07. Tore er våken og 
klar for nye eventyr! Det blir en tidlig frokost. Omelett 
med ost og skinke, danske oster, hjemmebakte brød, 
pluss alt en god ”morgenmad” bør inneholde. Vi får ser-
vert te og kaffe i store tunge kanner. 

Siden vi var tidlig oppe, går vi en tur for å se hestene 
som gresset rett bortenfor slottet. Tore ivret mest etter å 
komme avsted til Frederiksborg slott i Hillerød og synes 
at tiden går fryktelig sakte. Men snart er vi på vei. Vi 
kjører gjennom et frodig landskap, og passerer en stor, 
gammel vindmølle omkranset av røde valmuer og vakre 
engblomster. Plutselig ser vi tårnene på Frederiksborg 
slott stikke opp i horisonten. Da blir det liv i bilen! Tore 
jubler og snakker i ett strekk helt til vi parkerer ved voll-
gravene utenfor borgen. 

En stor hvit svane lander på vannet så spruten står. En 
fin velkomst! Tore er i syvende himmel, og vi bestemmer 
oss for å ta en tur i parken for å se den barokke hagen. 
Sola skinner, men det blåser, og vi blir dusjet av fontene-
vannet som driver med vinden. Det er labyrinter, skulp-
turer og massevis av roser. 

Frederiksborg Slott er i dag det nasjonalhistoriske mu-
seum i Danmark og rommer dansk historie fra 1500-tal-
let og frem til moderne samlinger fra det 20. århundre. 
Vi blir imponert over de vakre rommene, rustninger, 

malerier, møbler, lysekroner og den vakre kirken. Det 
blir noe overveldende for Tore. Store mektige saler og 
trange vindeltrapper ble i overkant skummelt, så vi må 
ta en timeout. Børge og Tore setter seg på en benk i Rid-
dersalen. ”Vi tar det på mandag” av Ole Ivars blir sunget 
mellom rustninger og lanser, og da ordner alt seg. Etter 
et par timer avslutter vi besøket med en tur i suvenirbu-
tikken. Tore kjøper seg en flott bok om slottet. Begeist-
ringen er stor. 

Deretter lunsj i idylliske Hillerød. Vi fant et lite bakeri i 
en av gågatene. Det var mange morsomme mennesker å 
se på. Mest artig var folk i elektriske rullestoler som for 
forbi i full fart, syntes Tore. 

Tilbake på Kokkedal slott tok vi en cowboystrekk alle 
tre. Tore bladde i slottsboka i flere timer. Pekte og for-
klarte hvor han hadde vært og var veldig stolt. 

Tidlig kveld tok vi turen til Rungsted. Byen der Karen 
Blixen bodde. Vi fant en flott gammel kro med stråtak. 
Det må være et av de bedre stedene, for det var full-
booket, men med Tores sjarm, fikk vi et koselig bord i 
den lille salen. Mette og fornøyde kjørte vi langs strand-
promenaden hjemover. Vi så utover på havet og filoso-
ferte over hvor godt vi hadde det. Dagen ble avsluttet i 
utesalongen på Kokkedal. En krystallklar junikveldshim-
mel speilet tankene våre og pakket oss inn i en sky av 
velvære. 

Fredriksborg Slott på Sjælland i Danmark. 
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Tirsdag 7. juni
Atter en tidlig morgen med full action. Tore i reisemo-
dus allerede ved 7-tiden. Sol fra skyfri himmel også i 
dag. Etter frokost dro vi nordover til Helsingør og Kron-
borg slott. Det er et av Europas største renessanse slott, 
og var intet mindre enn Prins Hamlets residens. Intet 
visste vi om at vi skulle bli en del av et teaterstykke om 
Hamlet. 

Innenfor murene ble vi mottatt av skuespillere i kosty-
mer. Tore ble mektig imponert. I borggården fremførte 
de dialoger om rikets tilstand og bekymringen for kon-
gens død, og at Prins Hamlet nå skulle bli konge. Plutse-
lig pirker Hamlet Tore på ryggen. Ingen av oss så at han 
kom inn gjennom en port bak oss. Hamlet presenterer 
seg for Tore. Tore tar av seg capsen, tar Hamlet i hånda 
og bukker dypt og ærbødig. Vi blir involvert som vitner, 
og skal bli med ned i den mørke slottskjelleren for å 
se Hamlets far vise seg som et spøkelse etter at han ble 
forgiftet i øret og døde. Tore er betenkt, men så utrolig 
nysgjerrig, og trosser mørket og blir med inn. Skuespillet 
fortsetter, og spøkelse viser seg i kjellermørket, og Ham-
let springer i full fart mot utgangen, men foran Hamlet 

springer Tore i rasende fart, livredd!

Tore roet seg ned med en gang vi kom utenfor døra. 
En av skuespillerne kom bort og beklaget at de hadde 
skremt ham og inviterte oss på dukketeater i borggården. 
Da vi kom inn, så vi Hamlet igjen, og Tore veiver med 
capsen og sier: ”Jeg kjenner han!” Og så var det tid for å 
se slottet. Nydelige saler og mektige inntrykk. Vi reiste i 
tid atter en gang. I bokhandelen kjøpte Tore en stor bok 
om kronprinsesser.  Vi avslutter med en rusletur på vol-
lene og ser på kanoner og det store danske flagget som 
vaier i vinden. Over på den andre siden av Øresundstre-
det ser vi Sverige.  

Vi fortsetter til Danmarks flotteste museum for moderne 
kunst, Louisiana, som ligger i vakre omgivelser. Utenfor 
inngangen er en liten forgård med høye gjerder og masse 
små busker og trær. Der jobber to anleggsgartnere. Tore 
nyser plutselig så høyt at ingen forstår hvor lyden kom-
mer fra eller hva de hørte. Gartnerne tråkker nesten ned 
blomsterbedet av skrekk! Folk hoppet i været! Det var 
ubetalelig morsomt. Alle lo inklusive Tore. 

Tilbake på Kokkedal var det kun én ting som interes-
serte Tore. Boka om prinsesser. Han satt fordypet i flere 
timer utenfor slottet. Så og så, bladde og så. Da var rid-
dere og rustninger, slott og Hamlet helt uinteressant. Det 
var bare Tore og boka. Kvelden tilbringes i Rungsted på 
en hyggelig liten restaurant. Før leggetid spiller vi boccia 
ved utenfor hotellet. Det er siste natt på slottet. Nå gleder 
alle seg til å komme hjem.

Hjemreisen
Tore viste ingen tegn til nervøsitet eller redsel for reisen 
hjem. Vi sjekket inn og gikk gjennom sikkerhetskontrol-
len med et stort smil og får gå først ombord på flyet. Alt 
gikk fint helt til vi skulle lande på Gardermoen. Da ble 
det litt skummelt, men med min sorte jakke foran ansik-
tet og ”vi tar det til mandag” i allsang, landet vi trygt til 
slutt. Tore feiret hjemkomsten med jubelrop og et stort 
smil. Utenfor ventet Pius med bilen og kjørte oss hjem til 
Granly.

Til slutt vil vi takke deg Tore for at vi ble invitert med på 
denne turen. Tusen takk for all moroa, all spenningen, 
de fine opplevelsene, og ikke minst for at du er vennen 
vår. Uten ditt initiativ, hadde vi kanskje aldri kommet 
til å bo på noe slott i Danmark. Det var en fornøyelse å 
reise med deg!

Gutta på tur var Tore Ø. Saatvedt, Børge Hals (støtte-
kontakt) og Bjørnar Aaslund.

Kronborg slott.
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Tekst: Steffi Hagedorn

På Solborg har vi i mange år hatt en tradisjon at det er 
kulturgruppen som organiserer kulturlivet og høytids-
feiringene, med innspill fra andre grupper og enkeltper-
soner. Kulturgruppen har bestått av noen få medlemmer, 
medarbeidere og beboere. Etter hvert ble det slik at det 
kun var en liten gruppe i landsbyen som var aktiv i kul-
turlivet, mens fleste ble mer ”konsumerende” og bare 
kom til arrangementene. 

For to år siden prøvde vi en ny vri. I ”nyttårskaféen” i 
januar 2015 bestemte vi at vi ville dele opp årshjulet i fire 
”kulturperioder”, fra høytid til høytid. Og hvert hus skul-
le være ansvarlig for en kulturperiode. Husene velger 
selv hvilken periode de ville være ansvarlige for. Og da er 
det slik at kulturgruppen sammen med ett av husene står 
for forberedelsene til høytiden og til all kulturaktivitet i 
månedene frem til den. 

Dette har vi gjort nå i to år, og selv om det går litt opp 
og ned, så har det dog i sin helhet ført til at mange flere 
er involvert i kulturlivet. Kulturmøtene holdes nå i det 
huset som er ”kulturansvarlig” for tiden, og alle, bebo-
ere og medarbeidere, er med. Møtene er alltid åpne for 

Ny giv for kulturlivet på Solborg

hvem som helst, men i all hovedsak er det de fra huset 
som dukker opp. 

Og alle kan bidra! Noen holder foredrag eller organise-
rer konserter eller aktiviteter i landsbyen. Andre hjelper 
med å sette opp stoler til søndagssamlingen, plukke 
blomster, eller holde takketaler for musikerne som be-
søker oss. Og kulturlivet har virkelig begynt å blomstre. 
Det har kommet mange innspill om hva folk ønsker seg, 
så kulturlivet er blitt mer variert enn tidligere. Noen hus 
har kommet med kunstinitiativ, hvor det plutselig blir 
laget en vakker mandala i løv på plenen utenfor Olav-
salen, eller en lysinstallasjon for Kyndelsmesse. 

Det er ikke bare det enkelte huset som bidrar. For større 
fester og feiringer danner det seg ofte komiteer i tillegg, 
for eksempel for karnevalet og åpen gårds-arrangemen-
tet. Vellykkede initiativ blir gjentatt, og det danner seg 
fort nye tradisjoner innenfor våre faste rammer. 

Det som vi opplever som mest berikende med denne ut-
viklingen, er at mange flere får et eierskap til kulturlivet 
og blir aktivt involvert! 

Utenfor Olavsalen på Solborg. Foto: Borgny Berglund

Austjord Musikkorps spilte under Solborgs Åpen gård-
arrangement. Foto: Dorothea von Schoor.
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Tekst og foto: Per Engebretsen

De viktigste begivenhetene i livet vårt utspiller 
seg i «Hagen», og hagearbeid kan kanskje bidra til 
å åpne den for oss. I forlengelse av dette kan vi si 
at de viktigste sjelelige erfaringene finner sted i 
hagen. 

På Ljabruskolen finnes en bitteliten skolehage. Den lig-
ger bratt i terrenget og er ikke større enn et lite klasse-
rom. Her prøver vi å få grønnsaker til å gro, men vi er 
ikke like heldige hvert år. Mangel på opparbeidet god 
jord og vanning om sommeren, er en årsak. Kjempestore 
snegler, brune snegler, og annet kryp, er en annen årsak. 
Vi prøver å hegne om hagen mot ubedte gjester med 
små gjerder og andre smarte løsninger, men lite nytter. 
Allikevel prøver vi  – hvert år. 

Hvorfor synes vi det er så viktig med en skolehage? 
I den mytologiske tradisjonen står «hage» for et oppdyr-
ket område, omgitt av murer. «Hagen» er et sted for seg 
selv, adskilt fra gårdsplassen, kornåkeren, skogen eller 
ørkenen, der menneskene hegner om spesielle planter 
og blomster. Gartneren dyrker fram sjeldne roser og 
uvanlige planter, skudd fra persiske pæretrær, nye typer 
av epler, klatrende villvin. Naturlige planter utvikler seg 
under tilsyn innenfor hagens murer. Hagetradisjonene 
i middelalderens Europa bygde på trekk fra de blom-
strende hagene i Persia, Arabia og andre land i Midtøs-
ten. Blant fellestrekkene var de særmerkte vannfontene 
i midten, den geometriske utformingen av stier og bed, 
og visse alkymistiske forbindelseslinjer. Fontenen sprer 
vann i alle fire retninger og kalles for mercurialis av al-
kymistene; altså Merkurs eller Hermes’ brønn.

Vi kan godt lære oss i noen skolekjøkkentimer å herme-
tisere pærer eller lage myse. Hermes er veileder for alt 

Det hemmelige i hagen –
Ljabruskolens lille skolehage

arbeid som har med krukker, beholdere og avgrensede 
områder å gjøre, både på det ytre og indre plan. Klos-
teret, meditasjonsrommet, kirken, gravkammeret, bi-
blioteket – ikke minst – vår lille hage – alt dette er ulike 
former for «hermetiske beholdere». Ordet mystisk er det 
samme som i ordet myse, en egen kultur som utvikler 
seg i et lukket rom. 

Hagen er tilfluktstedet, vekk fra den vanskelige verden 
utenfor. En fransk hage, fylt av orden, eller en engelsk 
«vill» hage; begge er en måte å utrykke veien fram til ens 
eget indre gjennom dyrket orden eller naturens orden, vi 
trenger alle et slikt sted.

I den greske mytologien er historien om Demeters for-
hold til datteren Persefone, og hennes forbindelse med 
Zevs. Det er historien om mysteriene som ga mennesket 
høyere håp i dette livet og etter livet. Gudinnen Demeter 
eier jordas overflate, hvete- og byggåkrene, olivenlunde-
ne, grønnsaksbedene, beitemarkene, engene. Vi husker 
at datteren Persefone en dag leker i en slik blomstereng 
da Hades tar henne med seg nedover og innover. Hun 
drar for å leve med Hades; (navnet betyr rikdom), han 
tar henne til hustru og ned til sitt dødsrike. Demeter blir 
så fortvilet at hun nekter å gi avling til menneskene, og 
sulten brer seg. Menneskenes jamring får Zevs til å sen-
de Hermes ned til Hades for å hente Persefone opp igjen. 
Hun får gå, men må bli hos Hades en tredjedel av året. 
Demeter blir veldig glad og gir tilbake avlingene i den 
perioden hun har datteren hos seg. Dette blir grunnlaget 
for årstidene.  

Vi kan si at hagearbeid er en form for en forvandlings-
prosess der noe gammelt blir borte og noe nytt oppstår. 
Hagearbeid er indre kultivering. Arbeid i hagen betyr å 
flytte seg fra et innestengt klasserom og ut i vær og vind, 
vekk fra ens eget stengte rom og ut. Knopper brister – 
det gjør vondt – årstidene går, løvet faller, løken sender 
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ut nye spirer i hagen. Gjødsel blir forvandlet til grønt løv, 
vakre roser og modne epler. I hagen arbeider vi kanskje i 
«mørket», men i mørket er den svarte jorda, og graver vi 
i den, vokser det fram noe.

Hagen er ekteskapet mellom natur og indre liv. Å lære å 
sette pris på kultivering er mer enn å oppleve spenning 
og underholdning. Vi dyrker behov og lengsler. Knøtt-
små og nesten umerkelige følelser har med hagearbeid å 
gjøre. Forelskede ungdommer er de beste elevene i skole-
hagen. De viktigste begivenhetene i livet vårt utspiller 
seg i Hagen, og hagearbeid kan kanskje bidra til å åpne 
den for oss. I forlengelse av dette kan vi si at de viktigste 
sjelelige erfaringene finner sted i hagen.

Alle som selv har puslet litt med hagearbeid sammen 
med elever vet også at tankene våre går så mye lettere 
når vi dyrker litt grønnsaker, klipper plenen, hører fug-
lene synge og la sola skinne på nesen. Tingene faller på 
plass når vi arbeider med hendene i hagen. Det er som 
ren medisin. Alle kan arbeide med jorda. Det synes som 
om det er en sammenheng mellom et indre behov for å 
bruke hendene på denne måten, samtidig som verden 
rundt på en naturlig måte viser at det å kunne noe, gir 
mening med livet, en identitet. Dette gjelder alle på hver 
vår måte, både for lærere og elever.

Det er vesentlig på Ljabruskolen at hagearbeid inngår 
både i egne fagtimer og som en innbakt del av hoved-
fagsundervisningen. Ofte har jeg en «utegruppe» som 
nesten daglig rydder og pleier omgivelsene, vi lager 
skolehage, hogger og sager ved. Noen ganger lykkes vi å 
integrere vårt arbeid med klassens egne hovedfagstimer. 
Hagearbeid kan på denne måten både virke forfriskende 
og som et nyttig verksted for et bedre liv, og bli et bilde 
på det indre arbeidet hver og en gjennom hele livet er 
nødt til å ta fatt på for å utvikle seg som et menneske, et 
bilde som kan virke gyldig til alle tider.
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Ved jultider ble Felix 
Kottula intervjuet i 
«Heidenheimer Zeit-
ung», en lokalavis i 
Sør-Tyskland, da han 
var hjemme på jule-
ferie. Vi har fått lov å 
trykke artikkelen, og 
Rigmor Skålholt har 
oversatt den.

Når folk spør meg 
hva jeg skal bli, sva-
rer jeg garantert noe 
i retning av: “Kan-
skje studere?” Eller: 
“Godt spørsmål, men 

i alle fall ikke noe som har med medisin å gjøre.” Jeg sva-
rer det jeg ikke vil. Slik er det i dag og slik var det da jeg 
for tre kvart år siden bestemte meg for å ta et frivillig år 
for et europeisk prosjekt (European Voluntary Service, 
også kalt EVS). Jeg tenkte at det skulle fylle et hull sam-
tidig som jeg fant ut hva jeg vil gjøre senere.

Jeg sendte en søknad til EVS før jeg avsluttet på videre-
gående, og dagen etter skriftlig eksamen fikk jeg et po-
sitivt svar på søknaden. Så nå er jeg, Felix Kattula, 18 år 
og fra Nattheim, i Norge, og nærmere bestemt på Ilseng, 
som ligger 120 km nord for Oslo. Her gjør jeg min frivil-
lige tjeneste fra august 2016 til juli 2017 i en institusjon 
for unge utviklingshemmede i alderen 17 til 25 år.

Stiftelsen Grobunn baserer seg på Rudolf Steiners lære 
og er en kombinasjon av skole, gårdsbruk, internat, hel-
sekostbutikk og verksteder. Livet er på en måte avslap-
pet, men aldri kjedelig, for det skjer noe hele tiden, det 
er små og store overraskelser og opplevelser hver dag. 
Til hverdag er vi inndelt i grupper på gården. Den eldre 
gruppen, Grobunnlærlinger i alderen 21-25 år, danner 
en egen gruppe. De arbeider enten i fjøset eller i forskjel-
lige verksteder som vedproduksjon, tekstil og butikk. 
Slik lærer de å gjøre forskjellige oppgaver og løse utfor-
dringer alene eller med hjelp fra andre. De yngre ung-
dommene går på skole. I tillegg til undervisning i norsk, 
matematikk og kunst har de opplæring på gården, i 
snekkerverkstedet og på kjøkkenet hvor de lager lunsj til 
ca. 40 mennesker.

Felix Kottula, 
en EVS-frivillig på Grobunn



25

LandsByLiv nr 42 • VÅREN 2017

Alle ungdommene bor på gården i to boliger, hvor de får 
omsorg av medarbeidere ettermiddag og kveld. Annen-
hver helg reiser de hjem til foreldrene sine. Sammen 
med fire andre frivillige fra Tyrkia, Frankrike, Østerrike 
og Tyskland, deler jeg hverdagen med de unge voksne. 
Jeg forsøker å være både forbilde, venn og en støtte i de 
forskjellige oppgavene. Vi bor også på gården slik som 
de unge voksne gjør. Ofte trenger vi ikke en gang å gå ut 
av huset for å gå på arbeid.

Grobunn ligger litt uti ”huttiheita” hvor det er lang vei 
til butikk og bensinstasjon. Samtidig finnes det et godt 
merket turstinett i området som gir rikelig med vandre-
muligheter. Det er grusveier, smale stier, svært flotte 
grill- og rasteplasser. Noen steder er det også åpne hytter 
hvor man kan overnatte gratis. Disse vedlikeholdes av 
lokale foreninger. Særlig i helgene benytter jeg meg av 
turmulighetene som så mange nordmenn også gjør. Når 
jeg er underveis sammen med de andre frivillige, er det 
fint å snakke sammen og vi blir bedre kjent med hver-
andre. For i løpet av uka har vi ikke så mye tid til det. 

Vi arbeider i gjennomsnitt 34 timer i uka. I tillegg må 
det lages mat, vaskes og gjøres innkjøp i vårt EVS-
bofellesskap. Når man handler, blir man fort klar over 
det høye kostnadsnivået i Skandinavia og særlig i Norge. 
2 kilo poteter, 1 liter melk, 12 egg og 2 kilo mel koster 
tilsammen ca. 11 euro (100 kr). Særlig i begynnelsen la 
jeg veldig merke til de høye prisene. I mellomtiden har 
jeg vennet meg til det, slik som jeg også ellers har levd 

meg godt inn i arbeidet mitt som frivillig og fellesskapet 
med de andre på gården. Før jul reiste vi frivillige til 
Stockholm. I forbindelse med feriene, kan vi foreta len-
gre reiser sammen. 

Etter halve tjenesten liker jeg fortsatt godt både Norges 
natur og oppgavene mine. Den gleden som de unge 
voksne viser når de møter oss frivillige, fyller meg daglig 
med ny begeistring.
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Lærling Jostein 
på Grobunn forteller

Tekst: Jostein. Foto: Katharina Wallrabenstein.

Utafor vedbua driver vi, jeg og Tore, og stabler ved. 
Vi kapper også ved og tar oppi sekker og kjører ut og 
selger ved.

Det var så godt med grøt. Butikktralla er full-lastet med 
grøt. Hilal, volontør fra Tyrkia, fyller butikken som bare 
det.

Jeg, Jostein, vant trofeet med kostymet mitt. Det var 
Varulven som var det beste kostymet på karnevalet 
15. februar i år.

Fjøset ble kosta og pynta skikkelig i dag, mandag på 
jobb.

I morgen ettermiddag, tirsdag, skal jeg og alle som bor i 
Spiren, bade i svømmebasseng. Det gjør vi hver tirsdag.

Karnevalstrofé.

Varulven på karneval.
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Tekst: Marta og Tove. Foto: Mari Rugtvedt Kjøs

Vi heter Tove og Marta og har begge vært på Grobunn i 
omtrent tre år hver. Vi trives veldig godt og fikk lyst til å 
reflektere litt over hvorfor dette er en så givende arbeids-
plass. Ja, vi føler nesten det er vårt andre hjem. 

Tove har lang erfaring i å jobbe med tilrettelegging for 
aktiviteter for mennesker med ekstra behov. Marta var 
vært en del år i Steinerbarnehagen/HPS. På Grobunn 
foregår arbeidet vårt litt her og litt der. I fjøset, ute på 
jordet, i urtehagen og i butikken. I Toveverkstedet i 
kjelleren sys det, snurres opptenningsbriketter og annet 
spennende. I vaskekjelleren, som ligger like ved, legges 
det også inn en del timer. 

Hva er de viktigste oppgavene?
Det første tanken er at vi vil bidra til en fin og minnerik 
ungdomstid for lærlingene. Da er det viktig å gi dem 
trygghet og mestring av eget liv. Samtidig ønsker vi å 
være forbilder og veiledere i hvordan samarbeide og vise 
respekt for mennesker og dyr. Dyra her på Grobunn er 
viktig for trivselen, og den biodynamiske landbruks-
profilen gjør at ungdommene finner glede i å dyrke og 
høsten mye av maten vi tilbereder og spiser. Kulturelle 
opplevelser er like viktig, samt fine utedager med fysisk 
aktivitet på fritida. 

Hva er det beste ved jobben?
Det er å følge med på fremgangen som hver lærling gjør, 
og se stoltheten de viser ved mestring. De unge har like 

To «bæssmødre» på Grobunn

Kveldskos på Grobunn. Tove, Dorthe og Marta.

mye å lære oss. De hjelper oss til et rikere liv og oppdage 
gleden i livets små mirakler og fremskritt. Derfor er det 
viktig å være gode team og støtte hverandre. I fjor fikk 
Grobunn IA-prisen for et inkluderende arbeidsliv, og 
det er uten tvil fortjent. Her jobbes det for å få frem det 
beste både i alle – både i ungdommen og oss kollegaer.

Utstilling: 
Akryl- og silkemalerier, akvareller, tegninger, collager. 
Malerne på Ammerud og Evelyne Anderson.
8.-17. april, Bogstad gård, Østre fjøs, Oslo. 
Åpent kl. 12.00 – 16.00 (mandag stengt).

Malerne på 
Ammerud
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En annen side av London

Tekst: Nina Brun. Foto: Mette Brun.

Når jeg vandrer barføtt gjennom Londons 
skitneste gater og undergrunner 
og ruller meg i Hyde Park, 
kjenner eimen av urin fra Londons portrom 
og pedestrian subways, 
og ser avfall og ekskrementer flyte i hullene 
og bakgatene i Londons verste East End og virkelig har 
befatning med alt dette Londons ruskomsnusk, 
er jeg inspirert av både Himmel og av Hades, 
og en annen side av London! 

Når jeg kaster meg i Londons havnebasseng, 
og jeg kjenner den befengte lukta, 
og når jeg møter et falma rottelik komme 
virvlende opp i vannflata 
der jeg svømmer omkring i hjertet av London, 
og også når jeg på min vandring kjenner den klassiske, 
egenartede duften av gammel mugg og gassfyring, 
fish’n chips, indian curry og gamle bøker, 
er jeg inspirert av Himmel og av Hades, 
og en annen side av London. 

Når The North Sea vrenger seg i orkans styrke, 
og flomsirenene hviner, 
og havet sveiper oppover The Thames 

Tekst: Anuj Kumar 

Før jeg begynte å jobbe på Camphill Solborg, hadde 
jeg ingen kunnskap om antroposofi.  Jeg hadde lest litt 
om det før jeg søkte medarbeiderstillingen. Da jeg be-
gynte, ble jeg spurt om å delta på et introduksjonskurs 
om Camphill-bevegelsen. Det var spennende å høre 
om Rudolf Steiners antroposofiske konsepter og Karl 
Königs arbeid for å utvikle Camphill i Skottland, hvor 
mennesker med spesielle behov kunne bo, lære og jobbe 
sammen med andre unge og voksne mennesker. 

Jeg-sansen – en kunnskap og       hjelp til å se den andre
Gjennom kurset kom jeg over Rudolf Steiners ”sanse-
lære”. Det var først merkelig, fordi jeg visste ikke om 
flere enn 5 eller 6 sanser, mens Steiner nevnte at det er 
12 sanser. Han delte de 12 sansene inn i tre grupper: de 
nedre, midtre og øvre sansene. En sans jeg særlig ble 
oppmerksom på, var jeg-sansen, som tilhører den øvre 
gruppen. Vi ble forklart at jeg-sansen betyr å kunne 
sanse individualiteten til det andre mennesket, og at det 
er en guddommelig sans. 

Etter kurset begynte jeg å lese mer om jeg-sansen. Det 
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som truer med å flomme over sine bredder, 
og hele London holder pusten, jeg inklusiv, 
der jeg må holde meg hjemme fra Morley College 
som ligger i floodrisk-area, 
da er jeg inspirert av både Hades og av Himmel 
og av en annen side av London! 

Og når jeg gjennomvandrer ”The London Dungeon” 
med sin dunkle, obskure belysning, 

og med all sin redsel og gru, 
der ”en mann henger og dingler i ei renneløkke” 
i Londons en gang så infame, beryktede galge, 
The Tyburn fra 1600-tallet, 
og når jeg hører skrik, stønn og klager 
fra fordums fangeofre 
blandet med dempet orgelmusikk, 
ja, da er jeg inspirert av både Hades og av Himmel 
og av en annen side av London, … – og meg selv… ! 

Jeg-sansen – en kunnskap og       hjelp til å se den andre
handler ikke om å fokusere på seg selv, men at sansen 
hjelper meg til å vise hensyn til andre menneskers inte-
resser og behov. Jeg opplever at forståelsen av denne 
sansen hjelper meg i jobben på Solborg. Et av funda-
mentene til Camphill-bevegelsen, ofte kalt pilarene, er 
Ludwig von Zinzendorfs likhetsbegrep. Det innebærer 
at alle mennesker med spesielle behov har samme rettig-
heter som de andre. Kunnskapen om jeg-sansen ga meg 
et nytt perspektiv til se mennesker med spesielle behov 
med de samme brillene som jeg bruker for å se på meg. 

Hvis jeg har rett til å velge å gjøre noe, så har de også den 
samme rettigheten. 

Camphill-landsbyene tilbyr mennesker med spesielle 
behov et miljø hvor likhet og gjensidig respekt er sen-
trale verdier. Da hjelper det at medarbeiderne kjenner 
til Steiners ”sanselære”. Særlig gjelder det medarbeidere 
som ikke har kjennskap til antroposofien og som tidlige-
re heller ikke har arbeidet med mennesker med spesielle 
behov.
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Tekst: Rigmor Skålholt
Foto: Bjørn Wad 

Marie Haavik ga 2016 ut boka 
En som er god - Å få et barn 
med Downs syndrom, på Pax 
forlag. I forbindelse med bok-
lanseringen ble følgende pres-
semelding offentliggjort:

“Marie Haavik er psykolog. 
Hun er ansatt ved RVTS Øst 
(Regionalt ressurssenter om 
vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging) i Oslo 
som spesialrådgiver. Hun 
har mangeårig praksis som 
psykolog, dessuten har hun 
bred undervisnings- og vei-

ledningserfaring. Hun er gift, og mor til en datter, og til 
sønnen Einar, som har Downs syndrom.” 

LandsByLiv hadde gleden av å møte Marie Haavik en 
kveld i slutten av januar i år. Her var det mor Marie som 
ble viktig i samtalen. Hun fortalte hvordan Einar snek 
seg gjennom fire ultralyd-undersøkelser uten å bli av-
slørt! Tanken på at det kunne være “en Downs” hadde 
streifet henne, men ikke sunket inn. Barnet kom. Sjokk, 
sorg og fortvilelse kom inn i hjemmet til de nybakte for-
eldrene. Begge psykologer, som rystet mottok den store 
overraskelsen: Einar var kommet inn i deres liv.

Marie forteller at hun aksepterte sinnet og fortvilelsen, 
men sorgen bestemte hun seg for å kvitte seg med. I be-
gynnelsen ville hun ikke vite noe om diagnosen, og det 
var vanskelig å ta i mot velmente råd fra helsevesenet. 
Slik kunne Einar og foreldrene bli kjent med hverandre 
“diagnose-fritt”. Einar – og ikke syndromet – fikk stå i 
sentrum. Og ikke minst kunne de erfare en setning 
som er godt kjent blant psykologer og andre: “When 
you accept what is, what is changes.” (Når du godtar det 

En som er god -
Å få et barn med Downs syndrom

som er, blir det som er, annerledes).

Etterhvert våknet interessen også for syndromet. Nå 
startet en nysgjerrig og faglig motivert reise for å kunne 
forstå gutten og syndromet bedre. Etter å ha skrevet en 
artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift (2/2012), med tittelen 
“Det som mangler”, fikk Marie en telefon fra en i Pax 
forlag som hadde lest artikkelen og spurte om hun kun-
ne skrive en bok? Temaet hadde modnet og “unnfangel-
sen” av boka skjedde fort. Som om kapitlene lå og ventet 
på forfatteren. Nå skulle det bare ned på papiret. 

“Fritt Ord” støttet bokutgivelsen. Familie, venner og kol-
legaer stilte opp slik at hun fikk ryddet nødvendig rom 
for skriveprosessen. I 2016 utkom “En som er god”. Tit-
telen er hentet fra “Lille Måltrost”. 

 Lille måltrost, lille måltrost,
 har du to eller tre?
 Jeg har tre som er flinke og
 en som er god.
 Langt inni skogen den grønne. 

Og boka er virkelig god! Den er faglig på et høyt nivå. 
Marie Haavik skriver godt og om gjennomtenkte dilem-
maer som foreldre står overfor. Vi møter en balansert 
likevekt mellom personlig erfaring og faglighet. At det 
ikke er en flik av sentimentalitet, gjør boka ekstra trover-
dig. 

Når jeg spør hva Einar har betydd for hennes liv, stiger 
likevel tårene opp i øynene. Hun leter etter ord som ikke 
lyder som floskler, og sier blant annet. ”Jeg har blitt mer 
tolerant. Einar har vist meg nye veier og nye rom. Jeg har 
fått større raushet overfor det å være annerledes.”

Siste kapitel i boka heter “Det som er annerledes” og set-
ter ord på denne livserfaringen. 

Foto av Marie Haavik og sønnen Einar er hentet fra 
boka, utgitt på Pax forlag. Foto: Bjørn Wad.  
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Artikkelen er gjengitt med tillatelse av Torill 
Vagstad. Torill Vagstad er leder for fylkeslaget for 
NFU i Hedmark og nestleder i NFU sentralt.

Mina valgte å gå på en videregående skole som ikke lig-
ger i hjemkommunen hennes. Det skapte store proble-
mer. Kommunen makter ikke å etablere et tjenestetilbud.

Stange kommune krever at en ung kvinne med utvik-
lingshemming skal bo et bestemt sted for å få tjenester 
etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Det har de ikke
lov til.

Mina er 18 år, har Down syndrom, og er hjemmehør-
ende i Åmot kommune i Hedmark. Som alle andre 
18-åringer i Hedmark, har hun rett til fritt skolevalg 
i videregående skole. Hun hadde etter to år på Midt-
Østerdal Skole på Koppang, ønske om å bytte skole til en 
privat videregående skole i Stange kommune. Mina var 
på besøk på den nye skolen i Stange noen dager i mai 
2016, og ble etter det oppholdet helt sikker på at det var 
denne skolen hun ville gå på. Hun søkte og fikk plass. 
Hedmark fylkeskommune bekreftet at de skulle betale 
for skoleplassen. Hjemkommunen var ikke akkurat 
hjelpsomme da de fikk høre at Mina ville gå på en an-
nen videregående skole. Verken ansvarsgruppe eller IP 
fungerte.

Den nye skolen i Stange hadde et botilbud som Mina 
sterkt ønsket å benytte seg av. Etter besøksdagene på 
skolen hadde hun allerede fått venner, så da tilbudet 
om å bo sammen med noen av dem i en leilighet på 
skolen, ville Mina svært gjerne det. Dette er et kjent 
og erfaringsmessig meget godt og tilpasset opplegg for 
ungdommer med utviklingshemming. Skolen er kjent 
for å ha store kunnskaper og bred, tverrfaglig kompe-
tanse. Skolens ansatte ville da gi Mina de tjenestene hun 
trengte for å bo i leiligheten sammen med de andre ung-
dommene, nemlig boveiledning, sjølstendighetstrening 
og sosialisering; tjenester som er definert i Helse- og 
omsorgstjenesteloven.

Mina startet på skolen i august. Fra første dag har hun 

Stange kommune gir ikke 
lovpålagte tjenester

hatt det fint, og hun erklærer at hun har fått venner og 
er lykkelig! Lærerne forteller om ei ung kvinne som er 
glad, trygg og viser alle tegn på trivsel; altså den beste 
grobunn for læring.

Mina og foreldrene fikk ikke fred. Åmot kommune men-
te faktisk at Mina kunne få det samme botilbudet der, og 
at hun ikke burde ha skiftet skole. De tilbød Mina leilig-
het i et kommunalt bofellesskap, en leilighet som Mina 
aldri hadde søkt på, og som hun heller ikke ville ha. 
Tjenestene Mina trengte, skulle etter kommunens plan 
gis i denne leiligheten. Åmot kommune ville ikke betale 
for Minas opphold i Stange. Her må man opplyse om at 
det er de ekstra tjenestene som Mina trenger på grunn 
av sin nedsatte funksjonsevne, som er til diskusjon. Sko-
leplassen betales i sin helhet av Hedmark fylke. Utgifter 
til mat og husleie, betaler Mina selv.

Saken ble etter en klage fra Mina og foreldre/verge, 
sendt til Fylkesmannen i Hedmark. De slo fast at Mina 
hadde en uomtvistelig rett til tjenester etter Helse- og 
omsorgstjenesteloven. Åmot kommune ble gitt medhold 
i at det ikke var de som skulle betale for dette. Ved å vise 
til lov om oppholdskommuner, slo Fylkesmannen fast 
at kommunen der den nye skolen ligger, altså Stange 
kommune, skal sørge for og betale for tjenestene Mina 
trenger. Brevet fra Fylkesmannen kom i begynnelsen av 
desember 2016. Over et halvt år hadde gått før Fylkes-
mannen kom med sin uttalelse, noe som betydde 6 må-
neder i usikkerhet og fortvilelse for Mina og foreldrene 
hennes. Fakturaene for oppholdet på skolen hopet seg 
opp hos foreldrene. Hvem skulle betale? I desember 
bestemte imidlertid Åmot kommune seg for at de skulle 
betale regningene t.o.m. januar 2017. Smart gjort av 
Åmot kommune; de vil nemlig da få hele statstilskuddet 
for 2016 som blir gitt til kommunen.

Vedtaket fra Fylkesmannen like før jul 2016 ble sendt til 
både Åmot og Stange kommune. Stange kommune had-
de aldri hørt om Mina før! 5. januar 2017 kom et brev til 
Mina: Stange kommune viser til lov om oppholdskom-
muner og innrømmer at Mina har rett til tjenester iht. 
helse- og omsorgstjenesteloven i Stange kommune. For å 
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få disse tjenestene, krever kommunen imidlertid at Mina 
flytter ut fra leiligheten på skolen og inn i en kommunal 
leilighet. Der skal hun få de tjenester hun trenger.

Her har åpenbart mye gått galt for Stange kommune. 
Hvilken tolkning gjør de av Helse- og omsorgstjeneste-
loven og Pasient- og brukerrettighetsloven? Man kan 
faktisk ikke kreve at et menneske skal bo et bestemt sted 
eller i en bestemt boform for å få tjenester! Mina har rett 
til fritt skolevalg. Mina har pga. sin funksjonsnedset-
telse rett til tjenester iht. helse- og omsorgstjenesteloven. 
Disse tjenestene skal gis (med få og ekstreme unntak) 
der mennesket bor.

Mina er helt klar på hva hun ønsker. Hun har selv skre-
vet brev til Stange kommune som bekrefter hennes ster-
ke og klare ønske. «Det er mitt liv det handler om», sier 
Mina. Vi håper nå at Fylkesmannen i Hedmark tar til 
fornuft og bekrefter at loven må følges. Også i Hedmark.

Artikkelen av Torill Vagstad stod som et leserinnlegg på 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede sine nettsider 
(www.nfunorge.org) i januar i år. Hun er leder for fylkes-
laget for NFU i Hedmark og nestleder i NFU sentralt. 

Artikkelen omhandler Fieke Van Loon (18) som går på 
Grobunn. Hennes navn ble anonymisert siden saken da 
var under behandling. 
Den 8. mars i år ble saken omtalt i Hamar Arbeiderblad, 
hvor Fieke og foreldrene stod fram med fullt navn. I Ha-
mar Arbeiderblad understrekes det at Fieke for første gang 
i livet har fått seg venner, og at hun frykter å måtte flytte 
fra Grobunn og slutte på den helsepedagogiske Steinersko-
len på Hedemarken. Ingen vil nemlig betale for oppholdet 
hennes etter 31. januar. Fiekes foreldre er klare på at de 
ikke har råd til å betale oppholdet selv, og får de avslag 
av Fylkesmannen i siste instans, må de ta datteren ut av 
skolen. Det betyr at prinsippet om fritt skolevalg da ikke 
gjelder for deres datter. 

Faksimile av oppslaget i Hamar Arbeiderblad 8. mars 2017.
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Tekst: Jørn H. Eriksen. Foto: Mikkel Ohrvik.

Jeg er far til Tobias som er en ung mann med utvik-
lingshemming. Tobias har egen bolig, og det er ikke 
det offentlige tilbudet som skal takkes for dette. Det 
var en lang og krevende kamp som mange har kjempet 
sammen.

Jeg skriver dette fordi jeg mener at lovverket er feil og 
må endres. Og jeg vet at det er personer som vil prøve å 
medvirke til nettopp dette! Det gledelige er at rettighets-
utvalget gjennom NOU 2016:17 «På lik linje» er klare i 
sin anbefaling, og de sier: «Kommunen må ha plikt til å 
sørge for et udekket boligbehov». 

Hovedproblemet er: Kommunene har ikke plikt til å 
skaffe bolig. De skal bare «medvirke til», og det betyr i 
praksis at de ikke trenger å medvirke til. Det finnes et 
utall av initiativ og forslag, av utredninger og utvalg der 
gode intensjoner knyttet til bolig uttrykkes. Men det 
hjelper lite når rådmenn og politikere ikke er forpliktet.

For oss og mange andre var private initiativ – dvs i prak-
sis foreldrenes initiativ – være den eneste veien til bolig. 
For ventelistene er lange og er egentlig ei lureliste. Den 
andre fordelen er at Tobias nå eier sin egen leilighet. Han 
og vi foreldre har trygghet for at kommune og bydel ikke 
kan komme til å gjøre «andre prioriteringer». Det er sjel-
dent at utviklingshemmede blir kastet ut eller flyttet på, 

Private initiativ er nødvendig 
for å skaffe nok boliger

men vissheten om at så ikke kan skje, har en uvurderlig 
betydning for oss! Vi er glade og fornøyde. 

Etter å ha sett på nærmere 50 eiendommer, tok foreldre-
gruppen på 10 selv initiativet til å kjøpe eiendommen 
Nordre Ammerud gård for 7 millioner kroner i 2011, og 
vi har selv stått for finansiering, prosjektering og byg-
geledelse. Vi har mottatt tilskudd og blitt innvilget lån i 
Husbanken. I tillegg har vi bidratt med egenkapital. 

Tobias er i dag 27 år gammel, og han har flyttet inn på 
Nordre Ammerud gård borettslag (www.tamino.no) i 
september 2015. Det er et bofellesskap for 10 utviklings-
hemmede, der Tobias og de andre beboerne selv eier sin 
egen leilighet. Tobias har dermed krav på omsorg i sin 
egen kommune. Bydel Grorud har ansvaret for omsorg 
og aktivitet for alle 10 beboerne. Omsorgen organiseres i 
bygget der de bor, og det er avsatt egne lokaler for admi-
nistrasjonen av omsorgsarbeidet. 

Nordre Ammerud gård er på 9 mål, og har 6 vernever-
dige bygg på tomten (Byantikvarens gule liste). Bygnin-
gen som rommer de 10 beboerne, er nyoppført, og måtte 
godkjennes av Byantikvaren i forhold til utformingen. 
Leilighetene er på ca. 50 kvm, med kjøkken, stue, sove-
rom og bad. Det er hjemmet til Tobias og for de andre 
som bor der! Det er romslige fellesarealer, blant annet et 
stort felleskjøkken og loft. Beboerne betaler kr. 9.000,- 
per måned i husleie, som dekker renter, avdrag, drift og 
vedlikehold. Beboerne ordner selv med frokost og lunsj 
assistert av personalet, mens middag organiseres som 
fellesmåltid der «Godt levert» er leverandør. Middagene 
tilberedes av beboerne sammen med omsorgspersonalet. 
Foreldrene er aktive i styrearbeid, vedlikehold og i ulike 
aktiviteter for fellesskapet.

Tobias har syndromet frontonasal dysplasi, en midtlinje-
defekt, med brudd i corpus callosum, som er koplingen 
mellom høyre og venstre forhjerne. Det innebærer blant 
annet en forsinkelse fra impuls til handling. Han jobber 
5 dager i uken på Nordtvet gård på Kalbakken, like ved 
boligene; med rydding, som bud, og i vedproduksjon. I 
tillegg er han på voksenopplæring 2 halve dager i uken 
på voksenopplæringen på Skullerud, der han lærer IKT 
og matlaging. Dit tar han T-banen alene.
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Forbundsleder Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede (NFU) har referert til tanken bak 
Ansvarsreformen: Alle mennesker skal kunne ta del i de 
samme velferdsgodene og ha normale levevilkår. Det er 
langt fram, og mangel på bolig er et hovedproblem. Jeg 
opplever at kvalitet og omfang av omsorgstjenester hen-
ger nøye sammen med løsningen på boligspørsmålet, og 
at roten til det gode liv, starter med bolig.

Mange, og altfor mange bor fortsatt hos foreldrene og 
familie. Hvorfor? Her noen svar:
-	 Foreldrene ønsker dette. De opplever størst trygghet 

for sitt utviklingshemmede barn ved at de kan fort-
sette å bo hjemme.

-	 Det finnes ikke andre alternativer.
-	 De står på venteliste.
-	 Kommunen er pådriver for at de ikke skal flytte.
-	 Kommunen har ikke midler.
-	 Familien har ikke midler.
-	 Familien orker ikke å ta initiativ til andre løsninger.

Vi vet at kun 10 prosent av landets 19 079 utviklings-
hemmede over 16 år (1.01.2016) bor i egen bolig. 
Ho-vedproblemet er som nevnt: Kommunene har ikke 
plikt til å skaffe bolig. De skal bare «medvirke til». I 
Sverige, derimot, som Norge kopierte Ansvarsreformen 
fra, er koplingen komplett: «Om man är vuxen och har 
funktionsnedsättning, har man också rett til anpassat 
bolig».

Hva kan vi så gjøre i Norge for å bedre situasjonen? 
Det er nok av intensjoner, og det er en serie av initiativ 
og forslag fra NUF, og nå senest fra Rettighetsutvalget. 
Flott! Selvsagt bør politikerne endre lovhjemmelen. Men 
det er et langt og krevende løp. Underskuddet vokser, 
og regningen for stat og kommune blir større og større. 
De utviklingshemmede utgjør ingen tung pressgruppe, 
og er heller ingen velgermagnet. Utredninger, utsettelser 
og småtillemping ser ut til å være trenden. Jeg er veldig 
takknemlig for at forslaget om rett til bolig er så klart 
markert og begrunnet i Rettighetsutvalgets fremleggelse.

Men i dagens situasjon skjer det lite før foreldrene selv 
tar initiativet. Og dette er foreldre som fra før har en 
stor tilleggsoppgave, og de fleste er utmattet i møtet med 
offentlig forvaltning; det tærer på med skuffelser knyttet 
til avviste omsorgstiltak. Mange opplever at først får du 
et utviklingshemmet barn, så begynner kampen. Noen 
kan lykkes med å skaffe sitt barn offentlig bolig, men 
underskuddet er stort, spesielt i de store byene. Og det 
vokser. Jeg opplever at private boliger en god løsning, og 
tenker da ikke på private utbyggere og eiendomsforval-
tere, men at foreldregrupper som samler seg til sitt livs 
største dugnad.

Hele artikkelen om private initiativ for å løse boligsitua-
sjonen, kan leses på www.sosialterapi.no/private_initiativ. 
Jørn H. Eriksen kan kontaktes på epost:
jorn@jornheriksen.no eller telefon 908 79 477.
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Kirsti Hills-Johnes’ innlegg 
på Litteraturhuset i Oslo 
15. september 2016.

Ja, det er min oppgave å gi et 
bidrag om Nils Christie og lands-
byene. Da skal jeg forsøke å skil-
dre et forhold mellom en person 
og mange små landsbysamfunn. 

Det første spørsmålet jeg stilte 
meg selv var: Hva var det 
som knyttet Nils Christie og 
Camphill-landsbyene så nært til 
hverandre? Jeg tror det var inte-
ressen for individet på den ene 

siden og interessen for samfunnet på den andre siden. 
Altså både å være alene og være en del av samfunnet. 
Derav kommer det tredje: å finne sammen. 

For hvis vi dveler litt ved det ordet samfunn, så ligger det 
å finne sammen, i selve ordet. Men hva betyr det egent-
lig? Skal vi slå oss sammen for å finne noe vi leter etter? 
Eller leter vi alle sammen etter å finne hverandre? Eller 
leter vi etter å finne oss selv i de andre? Ligger ikke alle 
disse mulighetene i samfunnet? At jeg som individ er i 
en stadig pendling mellom det å være et individ alene og 
det å ta del i samfunnet.

Nils Christie la stor vekt på ikke å bruke kategorier. Han 
lette hele tiden etter romslige betegnelser. Og enkle, 
forståelige ord. Ofte brukte han ord som var veldig pro-
voserende. Og han vekket til debatt, men svært ofte for å 
fremme respekt for det sårbare menneske. 

Jeg vil gjerne foreslå et ord for Nils i forbindelse med 
landsbyene. Og det er Nils Christie som følgesvenn. Jeg 
tror ikke det skader om noen tenker på Asbjørnsen og 
Moes eventyr. For den opplevelsen som mange av oss 
i landsbyene har, var nettopp at Nils var vår venn. Jeg 
kjente Nils best fra utallige besøk på Vidaråsen. Han 
kom til oss og undret seg over oss mennesker, som 
enkeltpersoner, over de originale og usedvanlige, over 
overraskende henvendelser og reaksjoner. Han undret 
seg over hvordan vårt lille samfunn ble dannet. Hva det 
bygget på. Hvilke verdier og hvilket tankegods og hvilke 
fremtidsmål vi hadde. Han flyttet til og med ned til oss 
og bodde sammen med oss i 3-4 måneder. Han fortalte 

Nils Christie og landsbyene

oss om hva han var opptatt av. Om opplevelser fra alle 
verdens kanter. Om spennende verdifulle mennesker 
han hadde møtt. Og ofte tok han disse vennene med seg 
på besøk hos oss. Han fortalte om fanger, om profes-
sorer, om fengsler, om universiteter. Og han brakte på 
en måte hele verdenssamfunnet nærmere til vårt lille 
samfunn. 

Lenge satt han som leder for Landsbystiftelsens Repre-
sentantskap. Og der fikk han større innsikt, ikke bare i 
landsbyene i Norge, men i Camphill som en internasjo-
nal bevegelse. 

Men når han ikke var tilstede selv, var det ikke bare jeg 
som stadig tenkte: Hva var det Nils sa? Var det så vik-
tig? Kanskje vi skal forandre noe på måten som vi gjør 
ting på? Det vil jeg snakke med Nils om neste gang han 
kommer. På lignende vis var han hele tiden til stede hos 
mange av oss i landsbyene, som en følgesvenn. 

Men Nils tok ”oss” også med på sine reiser. Han fortalte 
om menneskene og livet i landsbyene på universiteter 
over hele verden, i kriminalomsorgen og i sine bøker 
som er oversatt til mer enn 20 språk. Vi fikk være med 
uten å bli spurt om lov. Vi bare ble med Nils i hans baga-
sje. For de fleste av oss, uten å vite om at vi var med. For 
hvem tar med seg hundrevis av venner rundt i verden og 
i livet?

Da Nils fylte 70 år, ønsket han å feire dagen på Vidar-
åsen. Hvilken glede! Vi gjorde vårt beste for å skape en 
ramme rundt en usedvanlig fødselsdag. En buss full av 
berømte professorer fra Norge og universiteter rundt 
omkring i verden kom kjørende inn i landsbyen. Og 
dagen var full av foredrag og samtaler og uforglemme-
lige møter mellom mennesker, og den endte med en 
landsbyfest uten sidestykke med ca. 300 gjester. En mer 
fargerik og mangfoldig forsamling skal man lete lenge 
etter. Ja, Nils hjalp oss å finne sammen.

Nils fant etterhvert frem til at mange av oss som bor og 
arbeider i landsbyene kan betegnes som usedvanlige 
mennesker med forskjellige behov for støtte og hjelp. 
Noen trenger rullestol. Noen et ekstra håndtak her og 
der. Noen trenger en arm å støtte seg til. Noen trenger 
la-a-a-ng tid. Og noen at du snakker tydelig. Og noen 
at du forklarer bedre hva du egentlig mener. Og i lands-
bylivet prøver vi å møte hverandres behov. Vi prøver å 

Kirsti Hills-Johnes 
på Litteraturhuset.
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Så i den forstand kan 
ikke mennesket være 
perfekt. Fordi det er 
i stadig vekst og for-
andring. Mennesket er 
skjørt og sterkt. Raust 
og smålig. Det har 
rett og tar feil. Men 
nettopp derfor har 
mennesket mulighet for nye erfaringer, nye innsikter og 
fremfor alt håp, eller om man vil ≈ futurum.

Da Nils fylte 80 år, feiret han det med en 
kveld i Universitetets aula. Sentralt 

sette pris på hverandres muligheter og særpreg. Å lære 
og være våkne for hvor uendelig mye vi kan lære av 
hverandre. I Nils sine bøker beskriver han flere usedvan-
lige mennesker som sine læremestre. Og viser klart og 
likefrem hvordan situasjonen var og hva han lærte og 
hvilken betydning det fikk for ham selv som lærer og 
formidler i rettsyssel-sosiologi og kriminologi.

Mange i landsbyene har lært å leve med sine svakheter. 
De er derfor viktige retningsgivere for et samfunn som 
tar det sårbare menneske på alvor. Nasjonalsosialistene 
drømte om å avle frem det perfekte menneske. Men 
selve betydningen av ordet perfekt er at det befinner seg 
i fortiden; ”har vært” ≈ perfektum. Man kan ikke gjøre 
noe med noe som er perfekt. Men det kan være nyt-
tig for eksempel som maskindeler. De skal gjerne være 
perfekte, men de er døde. Vi kan beundre et perfekt 
kunstverk, men ingen ville drømme om å male videre på 
et Rembrandt-bilde. 

Lang, lang rekke på Vidaråsen i pinsen 2016. Foto: Will Browne.

Nils Christie talte i 2007 
på Utah Valley State 
College. Foto: Don La-
Vange, Wikepedia.
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i kveldens debatt sto Pisa-undersøkelsene og den nor-
ske skolen. – Hva er det vi gjør, sa Nils. Hvem bestem-
mer over hva norske barn skal lære? En 80-åring full av 
glød og engasjement og utfordringer til samfunnet. Han 
snakket til og med om rett til barnearbeid.

Nils Christie har gitt fra seg en stor arv i form av bøker 
og artikler og avhandlinger fulle av overveielser, erfa-
ringer og klok innsikt. Men han har også etterlatt seg 
utfordringer og ansvarsområder. I det siste foredraget 
han holdt i forbindelse med Representantskapsmøtet på 
Vidaråsen i november 2014, sa Nils: ”Man må jo passe 
på at folk blir ansvarlige for det samfunnet de lever i. 
Man må passe på at vi er nødt til å være tilstede, ellers 
skjer det noe fryktelig galt.” 

Nils har beskrevet at han hele livet har vært opptatt av 
menneskenes behov for nærhet og kommunikasjon. 
Disse sentrale behovene har knyttet Nils og landsbyene 
sammen i nesten 50 år. Og i denne bestrebelsen var han 
vår følgesvenn. 

Som et fundament for fremtiden, vil Rigmor Skålholt 
lese et dikt av en fjern slektning av Nils, Erling Christie. 
Han ble født samme år som Nils i 1928, og setter ord på 

“Mor, men innan jag kom til dig, var var jag då?
“Barn, du var en stjärna som lyste ner ur det blå.

När skymningens händer strök dagen bort, 
då stod du fram
och gjorde min blick så lycklig och stor och allvarsam.

Du strålade över min värld ner, av dig blev den ljus
och strålarna vävde ett skimmer inn i mitt öde hus.

Åt alt mina händer rörde vid, gav du din glans
och åt min panna flätade du, var kväll en krans.

Stjärnan

Var kväll när mitt hjärta sjönk i bön, var bönen din
var natt när sömnen kysste min själ, så lyste du in.

Du steg allt högre från vår til vår i stilla glans
då var det en natt för far och mig som du blott fans.

Du stod som en längtan över vår boning still,
då ryckte vi ned dig hit til oss. Så blev du till.”

Ragnar Jändel (1895-1939), svensk dikter.

noe som kan fylle oss med håp for fremtiden med Nils 
Christie som følgesvenn på veien videre.

Lengst inne
der vår kjærlighet er ensom
uten ord og ords bedrag

Lengst inne
der vår svakhet føder svakhets
grenseløse styrke

Er vi alltid sammen
uten krav og løfters nederlag

Lengst inne
er vi alltid sammen
vergeløst
og tryggere enn alt.

Erling Christie

Foredraget kan sees i sin helhet på YouTube.com. Søk på 
“Foredrag til minne om Nils Christie. Rigmor Skålholt 
og Kirsti Hills Johnes”. Foredragene med Dag Hareide og 
Karin Kristin Paus ligger også på YouTube.com.
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Trollmannens hatt

Michael Hoggs med 
sitt trekkspill.

Tekst og illu-
strasjon: 
Elisabeth Husebø

Visste du at den 
første Camphill-
landsbyen vart dradd 
opp av ein trylle-
kunstnar-hatt?
Michael Hoggs var 
mellom dei første 
barna som gjekk på 
Camphill Rudolf 
Steiner School i 

Aberdeen. Far hans, Peter Hoggs, var om eg minnest rett 
bankfunksjonær av yrke, men han hadde ein morosam 
hobby; han var tryllekunstnar.

Michael og dei andre barna på skulen 
vaks opp etter kvart, og foreldra 
tok til å spørje seg; kva skal det bli 
av sønene og døtrene våre når dei vert 
vaksne. Det fanst ikkje så mange alterna-
tiv den gongen; det var anten ein sentralin-
stitusjon, eller så var det å bli buande heime. 
Men desse foreldra tykte barna deira burde få 
eit betre tilbod – kunne kanskje Camphill star-
ta ein plass for vaksne også – ein landsby?

Ein dag i byrjinga på femtitalet hadde 
tryllekunstnarforbundet i Storbritannia, 
«The Magic Circle», årsmøtet sitt, og 
Peter Hoggs var sjølvsagt til stades. 
Der kom han til å snakka om 
denne landsbydraumen under 
middagen, og dei andre trylle-
kunstnarane vart så begeistra at ein 
flosshatt vart sendt rundt, og nedi 
den kom dei første økonomiske bidraga 
til det som skulle bli Botton Village i 
Yorkshire nord i England.

Michael vart ein av dei første bebuarane som flytta inn 
når landsbyen starta opp i 1955, og han vert buande der 
resten av livet sitt, i førti-femti år.

Også foreldra hans, Peter og Joyce Hoggs, flytta til Bot-
ton då dei vart pensjonistar. Der satt Peter trufast på 
kontoret i mange lange år, og ordna opp i alle mogelege 
små og store saker som folk kom til han med.

Og når det var fest av noko slag tok han på seg trylle-
kunstnarhatten og underheldt landsbyen med alskens 
rare knep. Han drog til dømes farga silketørkle opp av 
hatten som han nett hadde vist oss var tom. Men det 
beste trikset hans var nok den gongen då han drog ein 
landsby opp av hatten!
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Tekst: Per 
Engebretsen

Ljabruskolen får 
mye post. En dag 
fant jeg en artik-
kel som het «Karl 
Marx’ polyteknis-
ke pedagogikk» 
skrevet av Joar 
Aasen i «Spesial-
pedagogikk», 
3-2016. 

Marx er interes-
sant, men det er 
lenge siden jeg 
har lest noe av 
ham nå. Jeg blar 
meg frem til de 
første avsnit-
tene og blir fan-
get – igjen. Marx 
beskriver her 
en pedagogikk 
som også omfat-
ter samfunnets 

svakere stilte. Han tar for seg de viktigste forbindelsene 
mellom oppdragelse og virkelighet, kunnskap, menneske 
og samfunn. Da må man jo bare fortsette å lese, er det 
noe jeg har gått glipp av som Steiner ikke allerede har 
nevnt?

Marx’ teori 
Joar Aasen beskriver i artikkelen vesentlige sider ved 
Marx’ teori om den historiske materialismen, om de 
ødeleggende sosiale mønstre i samtidens Europa, hvor-
dan disse kan forstås og overvinnes, slik at mennesker 
kan leve under verdige kår. Marx forstår virkeligheten 
som materialistisk, det stofflige, det håndfaste. Her er 
det ikke særlig plass for det åndelige i en verden som er 
foranderlig på mange måter. Han skiller mellom over-
bygning – det som vi kan finne i rettslivet og blant ide-
ene våre, og basis – produksjonslivet. Det er basis som 
former overbygningen, ikke omvendt.

Den voldsomme endringstakten under industrialise-
ringen virker ødeleggende, tradisjonelle håndverksvirk-

Da Marx kom til Ljabru

somhet forsvinner til fordel for maskinell produksjon. 
Menneskene mister muligheten for en allsidig personlig 
utvikling og ødelegges som mennesker, og motsetningen 
i samfunnet øker mellom de som eier og de som ikke 
eier produksjonsmidlene og som undertrykkes under 
umenneskelig arbeidsforhold. Historien preges av denne 
kampen på alle områder i samfunnet, en klassekamp.

Man må frigjøres for de tanker som skaper denne mot-
setningen, mener Marx, og skape en ny selvforståelse og 
frihet til et liv i verdighet. Mennesket kan bli sin egen 
skaper gjennom evner og behov som er gitt fra naturens 
side. Håndverkeren er etter Marx’ mening det ideelle 
mennesket med kontroll over råvarer, over arbeidspro-
sessen og over varene som produseres, for slik er det 
med livet selv. 

Skolen må ordnes slik at arbeidernes sosiale plass får 
forrang. Derfor må ikke elevene isoleres fra arbeids-
livet. Arbeid er ikke i seg selv skadelig, men må tilpasses 
alder. Dette kaller Marx for den polytekniske dannelse, 
som kan forstås som en dannelse i mangfoldighet. Barna 
deles i tre aldersgrupper. Alle må lære at de må arbeide 
med hendene for å kunne spise. Arbeidet består av to 
timer daglig for de yngste elevene med enkle oppgaver i 
et verksted eller hjemme. 13 år gamle kan de arbeide fire 
timer, og ved sekstenårsalderen hele seks timer. Det gir 
en god tilpasning for det senere arbeidslivet. Ved niårs 
alder begynner den intellektuelle undervisningen i kom-
binasjonen med arbeid, samt utviklende kroppsøving. 
Dette er de viktigste forutsetningene for at de unge kan 
utvikle alle sine evner. Dette høyner dannelsesnivået og 
skaper grunnlaget for den nødvendige forandring i sam-
funnet. Det fornuftige og menneskelige arbeidet frigjør 
det enkeltes menneskets sinn. 

Marx hevder også at penger til livets opphold uten å 
underlegge seg arbeidslivets nødvendighet, kan virke 
ødeleggende for utviklingen av den enkelte person, og at 
skole uten tilknytning til produksjonslivet virker hem-
mende og fremmedgjørende og skyver de svake og «van-
skelige» elevene bort fra samfunnet. Det «vanskelige» 
skyldes ikke eleven, men synet på mennesket i utdan-
ningssystemet, som gir uttrykk for at annerledes-men-
nesker som lite verd. Spesialpedagogikken kan knyttets 
til Marx’ polytekniske ståsted ved å inkludere produktivt 
arbeid i undervisningen. Å tilvirke produkter gir selvføl-
else. Det gjelder hos alle, ikke bare de velfungerende.

Karl Marx 1875, 57 år.
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Livsbetingelser for fremtidens oppdragelse
Etter å ha lest dette om Marx, løp jeg ned til det lille bi-
blioteket vårt på Ljabruskolen og hentet frem en bok jeg 
hadde bladd i tidligere: Rudolf Steiner: Livsbetingelser for 
fremtidens oppdragelse. Her fant i jeg i det andre foredra-
get noe som tangerer Marx på en interessant måte: 

«I visshet om at det i de første årene av våre liv kan skil-
les mellom tre tydelige avgrensede livsepoker, blir det 
mulig å undervise på en menneskelig måte. I de første 
syv årene frem til tannfellingen, skjer en fullstendig for-
vandlig av oss selv som vesen.

Om den fysiske kroppen vet vi meget i dag. Vår kropp 
er en arv fra våre foreldre. Slik som vi erfarer gjennom 
et langt liv her på jorden og blir kloke av det, bringer vi 
med oss erfaringer fra den åndelige verden i tiden før 
fødselen. Dette forbindes løst med oss frem til tannfel-
lingstiden som en slags aura. Mer eller mindre ubeskyt-
tet tar vi derfor til oss alle sanseinntrykk fra omgivelsene 
uten å kunne bedømme med vår egen fornuft eller 

følelse, vi formes som et avtrykk av våre fysiske og men-
neskelige omgivelser. Først ved tannskiftet skjer en for-
vandling med oss med vekst av noe nytt og eget i livet. 
Det som av oss før levde rundt oss løst, blir nå kapslet 
fastere inn i det fysiske. Som vi i kirken hengir oss til 
Gud, hengir barnet seg i de første syv år med sin kropp 
til omgivelsene og tar opp i seg alt som skjer rundt det. 
Avtrykket setter seg i den fysiske kroppen. Derfor blir 
vår rolle som oppdragere i denne tiden før tannfell-
ingen, som prestens i kirken. Det som skal ofres på den-
ne kirkens alter, er det arvelige for at det menneskelige 
skal vekkes til live.

Vi snakker i denne sammenhengen om en helhetlig 
pedagogikk som omfatter mer enn bare fornuftstenk-
ning, men også ut i fra en indre følelse av åndelige 
sammenhenger. Som voksne kan vi med ærefrykt se 
hvordan barnet inderliggjør sine erfaringer og blir til et 
individuelt menneske. Derfor må vi i pedagogikken inn-
lemme noe av det åndelig-sjelelige som har gått tapt på 
veien med naturvitenskapen og bli oss bevisst hvordan 
barnet så å si klarsynt ser våre indre motiver og tanker 
bak enhver handling og fester seg ved det i de kroppslige 
organer. Oppdragerrollen blir like mye en oppgave for 
vår egen oppdragelse å regne med det ansvar som følger 
for barnets videre utvikling. Da er vi på den mest gjen-
nomgripende måte betydningsfulle forbilder. I den neste 
perioden av livet fram til kjønnsmodningen er barnet 
opptatt av å bearbeide inntrykk fra omverden og for-
binde seg med det på en egen personlig måte gjennom å 
danne egne billedaktige forestillinger. Både barnet og de 
voksne bør nå forholde seg til dette som kunstnere ved å 
skape forutsetninger for billeddannelser i vårt indre. Fra 
å være prestelige, må vi nå bli kunstneriske i det peda-
gogiske arbeidet og være som faddere for barnets kom-
mende individualitet. (s. 43) […]

Oppdragelsen og pedagogikken må utformes ut i fra det 
enkeltes barns behov og evner. Det er lett for læreren 
å hengi seg til pugging av begreper for å sikre et visst 
håndgripelig resultat av undervisningen. Men ulempen 
ved slike tilegnete kunnskaper er at de kan bli til hinder 
for en ytterligere forståelse av fenomener og begreper 
senere i livet med en viss fare for at det hindrer en i å 
se tingene i en større sammenheng som voksne. Kunn-
skapene lar seg ikke dermed vokse i takt med barnets 
eget voksende sjeleliv og forblir snarere et hinder enn 
som muligheter for indre vekst. Undervisning som tar 

Rudolf Steiner 1916, 55 år.
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hensyn til disse indre 
tidsbetingende proses-
sene på denne måten, 
gir barnet anledning til 
å ta til seg og bearbeide 
inntrykkene slik som vi 
i det alminnelige voksne 
liv opplever det selv ved 
å drive med kunstne-
risk arbeid. Arbeider vi 

for mye med hodet, må vi gjøre noe med hendene for å 
finne utrykk for inntrykk. Som vi i bokstavelig forstand 
puster inn og ut for å leve i det fysiske, trenger vi noe 
lignende i det sjelelige for å finne balanse i livet. Arbei-
det må også gjøres i et balansert forhold mellom eleven-
es og lærerens egen vilje for å hindre en slags forstopp-
else i kropp og sinn. Noe annet danner grobunn for både 
sjelelige og fysiske sykdommer senere i livet.» (s. 47)

Marx og Steiner, hånd i hånd?
Rudolf Steiner bruker begrepet «en helhetlig pedago-
gikk». Det er nærliggende å tenke at i Steinerpedago-
gikken ligger en helhetstenkning som kommer elevene 
til gode enten de går på en vanlig steinerskole eller på 
en helsepedagogisk steinerskole. Joar Aasen trekker 
frem Marx’ oppmerksomhet på en pedagogikk for de 
svake i samfunnet. Selv om Marx og Steiner representer 
hver sin retning innen pedagogisk teori, har de et felles 
ståsted med elevene som midtpunktet. Det sentrale er 
elevenes muligheter for selvutvikling i et sosialt felles-
skap gjennom arbeid og refleksjon. I dette kan det ligge 
en skjult men nødvendig terapeutisk praksis.

Steiner holdt foredraget i 1924, etter 1. verdenskrig og 
i en ny verden, den gamle hadde på mange måter gått 
tapt. Aasens artikkel handler om Marx’ synspunkter fra 
midten av 1800-tallet under den engelske industrielle 
revolusjon. Aasen trekker frem vesentlige sider ved dette 
synet som han mener er gyldig i dag. Det handler om 
de svake, «de undertrykte», de som ikke passer inn og 
blir nyttige i samfunnet. Ljabruskolen som steinerskole 
er blant de som prøver å sette ideene om en skole med 
mennesket i sentrum ut i praksis.

Både Marx og Steiner mener at det ikke er nok å tolke 
verden, den må også forandres. Hos Marx er det pro-
duksjonsforholdene som må forandres først, hos Steiner 
er det hodene som må revolusjoneres. Startstreken er 
derfor plassert på forskjellig sted. 

Marx mener at det er klassekampen som er selve driv-
kraften for en nødvendig forandring til et mer mennes-
kelig samfunn. Det er vinneren av kampen mellom de 
som eier og de som ikke eier produksjonsmidlene, som 
bestemmer og definerer virkeligheten for folk flest. Stei-
ner mener derimot at det er den enkeltes åndelige utvi-
klingsmuligheter som er den viktigste drivkraften for de 
nødvendige forandringer i samfunnet, og at den voksne 
her er et middel for at eleven skal få denne muligheten. 

Både Marx og Steiner er derfor forenet i forestillingen 
om det myndige mennesket som avviser gamle forestil-
linger om ens plass i verden, og at skolen er et viktig sted 
hvor dette kan forberedes. Det var bl.a. gjennom Voltaire 
og Rousseau som forløpere, at den idemessige nedbryt-
ningen av de statlige og kirkelige autoriteter, og idealise-
ringen av personlig fri utfoldelse, ble forberedt. De banet 
veien for de senere politiske og sosiale omveltningene. 

Marx peker på håndverkeren som den ideelle borger 
og at skolen må fylles med håndverkerens virkelighet 
og vilkår, samtidig må en dele inn i aldersgrupper for å 
ta hensyn til barnas egen konstitusjon. Kroppsøving er 
også viktig. Her er han på linje med Steiner som beto-
ner nødvendigheten av å tilpasse undervisningen etter 
elevenes alder, dog på en annen måte. Hos Steiner er det 
viktig å vite at elevene lærer på forskjellig vis i forhold til 
alderen, først gjennom etterligning, så gjennom opple-
velse, og dernest med vekt på intellektuelt arbeid. 

Egne erfaringer
Gjennom egne erfaringer i livet og i undervisningen 
forstår jeg at pedagogikk handler om å få satt noe i gang. 
Så er det viktig å stoppe opp og la eleven speile seg i sitt 
arbeid når tiden er inne, slik at eleven kan bli seg selv be-
visst sin nye kunnskapservervelse. Det er det vi kan kalle 
et terapeutisk øyeblikk – et pusterom for å bestemme seg 
for hvor man skal videre. For våre elever som i det hele 
trenger mer tid, gjelder det særlig å gi rom for refleksjon 
og bearbeidelse for den videre utviklingen til et verdig 
liv som medborger og bidragsyter. 

Både Marx og Steiner uttrykker at det er nødvendig med 
en utviklende pedagogikk for et mer menneskelig og 
demokratisk samfunn, og at dette er skolens oppgave. 
Arbeidet på Ljabruskolen – i møtet med elevene – viser 
meg at det er mulig.

Litteraturliste:
Rudolf Steiner: Livsbetingelser for fremtidens oppdragelse, 
Antropos Forlag (1996). Fem foredrag holdt for pedago-
ger i Stuttgart i april 1924. Oversatt av Harald Haakstad.
Joar Aasen: Karl Marx’ polytekniske pedagogikk. Spesial-
pedagogikk 2016-3, side 16-25. 

National Polytechnic Uni-
versity i Armenia etablert 
1933 under navnet Karl 
Marx Institute of Poly-
technic. Foto: Wikepedia.
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Ny fagartikkel: 
«Jeg arbeider, altså er jeg» 

Tekst: Sissel Jenseth

Terje Erlandsen har 
utarbeidet en omfat-
tende fagartikkel «Jeg 
arbeider, altså er jeg. 
Arbeid for mennesker 
med utviklingshem-
ning – verdiskapning, 
sosialisering og selv-
realisering». 

Artikkelen, som er på 
36 sider, skal inngå i 

        pensum til bachelorgraden i 
sosialpedagogikk ved Steinerhøyskolen, og den presen-
teres på seminaret: Arbeidets betydning for et verdig liv 
på Camphill Rotvoll 24. mars, hvor det blant annet hen-
vises til FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne – visjon og praksis. 

Arbeidsarenaen gir mennesker med utviklingshemning 
tilgang til viktige sosiale roller og mulighet for inklude-
ring i fellesskap og samfunn. Disse forholdene har også 
en politisk dimensjon og de berører spørsmål om men-
neskeverd, rettigheter og utviklingshemmedes posisjon. 
I tillegg søker fagartikkelen å beskrive de ulike menings-
dimensjonene ved tilrettelagte arbeidstilbud, samt drøf-
tet tilbudenes målsetninger og fremtidige praksis. 

Bakgrunn 
Høsten 2014 fikk Terje Erlandsen, som i dag er leder av 
Marjatta Utdannelsescenter i Danmark, en forespørsel 
fra Steinerhøyskolen i Oslo om å gi en ukes undervis-
ning på bachelorprogrammet i sosialpedagogikk om 
temaet utviklingshemning og arbeid. Samtidig pågikk 
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 compe-
tences in social work. 

I prosjektet, som var støttet av SIU (Senter for interna-

Terje Erlandsen. sjonalisering i utdanning), inngikk også Ural Institute 
for Social Education i Ekaterinburg og Departementet 
for sosialpolitikk i regionen Sverdlovsk. Dette prosjektet 
krevde dokumentasjon, og på basis av SIU-midlene og 
med støtte fra Sosialterapeutisk Forbund, påtok Terje 
Erlandsen seg å skrive en lengre fagartikkel om arbeid 
og utviklingshemning, inkludert en beskrivelse av antro-
posofiske sosialterapeutisk arbeidspraksis. 

Arbeidet med den fagartikkelen har pågått over en to-
års periode, og 32-sider lange trykksaken gir et innblikk 
både i interessant forskning på  feltet og spennende 
arbeids-praksis.

Innhold og målgruppe
Fagartikkelen utgis av Sosialterapeutisk Forbund og er 
trykket i 500 eksemplarer. Målgruppen er politikere, 
fagfolk, medarbeidere, studenter i sosialpedagogikk og 
alle andre som har interesse for tilrettelagt arbeid for 
mennesker med utviklingshemning. 

Den er rikt illustrert med foto fra ulike arbeidssituasjo-
ner fra flere av de sosialterapeutiske virksomhetene i 
Norge. Fagartikkelen koster 100 kr og distribueres gjen-
nom Camphill Landsbystiftelse, Sosialterapeutisk For-
bund, Steinerhøyskolen, Marjatta Utdannelsescenter i 
Danmark og Antropos bokhandel. 

For ytterligere opplysninger, kontakt Sissel Jenseth, 
post@dialogos.no, m 975 63 875.
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Utdrag av ein 17.-mai tale 
halden av Dag Eirik Eikeland i 2006.

Det er solide tradisjonar for å tala om 1814, grunnlova 
og Eidsvollsforsamlinga på denne dagen. Eg vil og gjera 
det, men i staden for å venda blikket attover, vil eg venda 
meg mot framtida.

Av og til har eg lurt på kva ein av mennene i Eidsvolls-
forsamlinga hadde sagt om han i dag hadde fått høve til 
å observera det landet han var med å gje ei grunnlov i 
1814. Han hadde vorte overvelda av alle inntrykka: fyrst 
og fremst den materielle velstanden, teknologien vår, 
oljeinstallasjonane, biltrafikken og flytrafikken, avisene, 
fjernsynsdebattane, underhaldningsindustrien, glitter og 
stas. Men etter ei stund hadde han kanskje lagt merke 
til eitt og hitt borte i krokane, små teikn som kunne 
setja tankane i sving: kjøpesentra på rad og rekkje som 
bugnar av billege varer, bøar overgrodde av kratt, gagns 
menneske som det ikkje var meir bruk for. Så ville nok 
ettertanken ha meldt seg: kven produserer desse billege 
varene, kvifor vert godt jordbruksland teke ut av pro-
duksjon når 1 milliard menneske svelt, kvar vart det av 
verdigheita til dei som vert sette utanfor?

Han ville kanskje gje seg til å reflektera over dei verdiane 
som låg til grunn for det arbeidet han ein gong hadde 

Solide tradisjonar 
frå 1814 og grunnlova

vore med på, ideala frå den franske revolusjonen: Fridom 
– Likskap – Brorskap. Og det er nettopp desse grunnver-
diane eg har tenkt å tala om – sett i dagens perspektiv.

Desse verdiane har vore grunnsteinane i det vi kan kalla 
sivilisasjonsprosjektet vårt. Svært mange menneske har 
gjennom mange år av god vilje arbeidd og stridt for at 
desse verdiane skal vera fundamentet for samfunnet 
vårt, for korleis vi saman skal gje kvarandre høve til å 
leva verdige liv, korleis vi oppfører oss mot kvarandre. 
Svært mykje er også oppnådd, men likevel: Kva ligg som 
frø i jorda i dag, som er klare til å spira opp i notida.

Fridom i åndslivet
I vårt land er det konsekvensane av fridomsomgrepet 
som er lettaste å få auga på. Det som kjenneteiknar vår 
tid, er at det økonomiske liv har fått eta seg inn på snart 
alle område, er blitt gjeve nær sagt full fridom. Her vil 
mange stussa og protestera, men mest alle menneskelege 
tilhøve vert no målt med ein økonomisk målestokk, og 
det er få eller ingen avgrensingar på korleis pengane 
vert brukte. Alt er blitt varer, også kulturverdiar, miljø, 
mellommenneskelege tilhøve, det sosiale, undervisning 
osv. Ein investerer der kostnadene er lågaste, for å selja 
varer til dei med den største kjøpekrafta. Difor kan eg, 
som innbyggjar i eit land med verdas høgaste kjøpekraft, 
kjøpa ei skjorte til 49,90, medan han eller ho som syr 
skjorta har falle ned i eit slavetilvere, utan høve til å skaf-
fa seg og sine eit verdig liv med sitt eige arbeid. I dagens 
verd må nokre betala vår forbruksfridom og våre billege 
varer med sin faktiske livsfridom. 

Fridomen sitt område er tankeliv, kulturliv, eller litt 
pompøst sagt: innan åndslivet. Dette er alle menneske-
lege aktivitetar som er skapande i vidaste forstand, som 
forvandlar natur til kultur. Kulturlivet må vera fritt, og 
korkje hamna i statens eller næringslivets klør. Då 
døyr det. Eitt av dei viktigaste områda for fridomen er i 
undervisinga. Skulen må utvikla kvart einskilt barn i 
høve til barnets eigenart og særskilde behov. Staten si 
rolle er ikkje å syta for at alle lærer det same, men at alle 
har rett til å få utvikla seg til den unike skapnaden det er!

Maleriet “Eidsvold 1814” ble malt av Oscar Wergeland 
i 1885. 



45

LandsByLiv nr 42 • VÅREN 2017

skapsprinsippet i det økonomiske liv er vanskeleg, fordi 
det også rører ved noko av det inste i oss: egoismen, vår 
trong til å ”kara til oss”. Difor har dette i høgste grad ei 
moralsk side. Eit av dei vakraste uttrykk for brorskaps-
tanken har vi frå Kristus sjølv, når han seier: ”Ber børene 
for kvarandre!” Det er det som det til sjuande og sist 
dreiar seg om. Det gode samfunnet må møysommeleg 
byggjast opp nedanfrå, gjennom initiativ og handling av 
ansvarlege og sjølvstendige individ. Og å verna mennes-
ket mot maktovergrep.

Ein levande organisme 
Samfunnet består av levande menneske, og må såleis 
sjåast på som ein organisme, ikkje eit ”system”. Ein le-
vande organisme er kjenneteikna av krefter som held 
kvarandre i gjensidig balanse, og som desse kreftene som 
held kvarandre i balanse, er det nærliggjande å tenkja på 
dei tre konklusjonane vi alt har drøfta: Fridom i ånds-
livet, likskap andsynes stats- og rettslivet, og brorskap i 
næringslivet. Med mennesket i sentrum. All utvikling 
må målast mot det som er mennesket verdig, det som er 
menneskets oppgåve, og menneskets behov. 

Og vi må ha tru på framtida. Som ein uttrykte det: ”Vi 
må ha heimlengt etter framtida, kasta vårt anker inn i 
framtida, gjera framtida til vår eiga sak. Men stor ar-
beidsinnsats og tolmod må til”. Og vi må ikkje berre ha 
tru, men også von og kjærleik.

Eg har lyst til å avslutta desse fabuleringane med sitat frå 
nynorskdiktarar Åse Marie Nesse, som sa: ”Visjonen om 
ei betre verd er ei betre verd – eit stykke på veg”.

Steinerskolen på Eidsvoll foran Eidsvolls-
bygningen ved Grunnlovsjubileet i 2014.

Likskap andsynes stats- og rettslivet 
Korleis står det så til med likskapen? I vårt 
sosialdemokratiske Skandinavia har vi kome 
langt i å utvikla rettsstaten, altså at alle men-
neske er like for lova og har like rettar. Gode 
døme på slike rettar er rett til utdanning, til 
løn under sjukdom og pensjon. Samstundes 
ser vi at likskapsprinsippet er under åtak, 
særleg frå næringslivet, nasjonalt og inter-
nasjonalt, og frå overnasjonale, udemokra-
tiske organ. Staten, der vi alle møtest i kraft 
av å vera likeverdige individ som borgarar i 
eit demokratisk samfunn, er i ferd med å bli 
”invadert” av krefter utanfor demokratisk 
kontroll. Mange av ”reformene” i retning 
av marknadsløysingar på alle område, som 
vi ser i heile Europa, har kome etter press 
frå næringslivet. Då franskmennene sa eit 
rungande ”Nei” til EU-grunnlova, trur eg at 
det delvis skuldast at dei oppdaga at dette er i ferd med å 
skje. Men likskapsprinsippet kan karikerast. At ”alle skal 
vera like” betyr ikkje at ein skal vera like i all forstand, at 
vi alle skal bli pressa til å ta dei same vala. 

Her nokre tankar om kva likskapsprinsippet kunne 
innebera: Borgarløn, er det utanfor praktisk rekkevidde? 
Rett til livsopphald har eg fordi eg er eit menneske, ikkje 
fordi eg utfører eit arbeid. Det må vera det ultimate ut-
trykket for likskapsprinsippet! Og kva med eigedomsrett 
til jord og produksjonsmidlar: kan ein tenkja seg denne 
erstatta av ein bruksrett for den som er best skikka? I 
Moseloven er det føresegner om det jødane kalla eit 
”Jubelår”: Kvart 50. år vart alle eigedomstilhøve null-
stilte, og all skuld sletta! 

Brorskap i næringsliv
Brorskapen er vanskelegaste å få tak på, eller å oppdaga. 
Bakaren bakar brød, ikkje for seg sjølv, men for meg! At 
han i moderne økonomisk tenking gjer det berre for å 
tena pengar, må sjåast som eit utslag av vår tids ideologi, 
men det endrar likevel ikkje sjølve prinsippet som ligg i 
botn! Og slik kan vi laga døme etter døme. Handlingane 
er der – men vi har valt å organisera oss på ein måte som 
svekkjer brorskapstanken, eller gjer denne usynleg. Mål-
setjinga er å tena mest mogleg pengar, ikkje at ein skal 
produsera noko som du og eg har eit behov for. Dette 
kjem særleg tydeleg til syne ved at pengane har forandra 
karakter frå å vera eit bytemiddel mellom menneske, til 
å verta ei vare som lever sitt eige sjølvstendige liv. 

Å trekkja konklusjonar for verkeleggjeringa av bror-



46 tema  - tregrening

LandsByLiv nr 42 • VÅREN 2017

Utdrag fra boken Menneske først og fremst. Inn-
blikk i Camphill-landsbyene i Norge, av Christian 
Egge, utgitt på Kagge forlag (2016). Her fra sam-
talen mellom Christian Egge og Rigmor Skålholt.

Christian Egge: Den 10. desember 1948 vedtok FNs 
generalforsamling Verdenserklæringen om menneskeret-
tighetene. I innledningen leser vi: «Da anerkjennelsen av 
iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter 
for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget 
for frihet, rettferdighet og fred i verden (...) da De For-
ente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro 
på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskets 
verdighet og verdi og på like rettigheter for menn og 
kvinner ...» 
Artikkel 1 lyder: «Alle mennesker er født frie og like i 
verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og 

Om friheten, likheten 
og brorskapet

samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets 
ånd.» Så følger de resterende 29 artiklene. Som vi ser i 
innledningen til dette dokumentet, tales det om en tro 
på visse prinsipper. På grunnlag av denne tro postulerer 
man alt som følger senere i de 30 artiklene. 
Når man leser Karl Königs grunntanker om Camphill-
bevegelsens menneskebilde: at alle mennesker, uaktet 
fysiske eller psykiske hemninger, er likeverdige, at hvert 
menneske har en frisk kjerne – og at det er denne man 
tiltaler og skal hjelpe til utfoldelse – så merker man snart 
at han står fast på menneskerettighetskonvensjonens 
grunn. Bevegelsens intensjoner er gjennomsyret av disse 
verdiene. 
Rigmor, når du nå har arbeidet et langt liv innenfor 
Camphill-bevegelsen og brenner for denne impulsen; 
vil du med dine ord fortelle om dette menneskebildet og 
livssynet, og utdype det som König legger til grunn for 
arbeidet? 

Rigmor Skålholt: Ja, du begynte med menneskeret-
tighetserklæringen fra 1948. Og for et par år siden kom 
FN-konvensjonen om rettighetene til personer med 
nedsatt funksjonsevne. Her formuleres grunnlaget for 
at dette menneskebildet skal finne seg til rette og utvi-
kle seg. Jeg ble veldig begeistret for denne, fordi jeg har 
opplevd i landsbyene våre at det er nettopp dette som 
etterstrebes der. Og når vi hørte hva som toner gjennom 
konvensjonen, så er det idealene fra den franske revolu-
sjon: Frihet, likhet og brorskap. Peter Normann Waage 
beskriver disse idealene i forhold til samfunnets ulike 
sektorer i Mennesket, Makten og Markedet. 
Det handler om en «tregrening av samfunnsorganis-
men». Han beskriver idealene som stjerner som vi skal 
navigere etter, ikke for å nå fjerne mål, men for å komme 
fram her og nå. Og det synes jeg da gjøres i landsbyene. 
Det er veldig konkret hvordan menneskene kan finne 
seg til rette i et fellesskap. 

OM FRIHETEN
Det ligger i dette veldig konkrete at landsbybeboerne sier 
akkurat hva de har på hjertet. De gir katten i hva andre 

Rigmor Skålholt deler ut program på Grobunn under 
Åpen dag-arrangementet i 2015. Foto: Sissel Jenseth.
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tenker eller vil si. Det kan være ubehagelig, eller uventet. 
Men det kan komme fram noe som er helt nytt. Det er 
egentlig noe spesifikt nyskapende som såkalt utviklings-
hemmede kan formidle – som vi «normale» ikke kan 
være originale nok til å finne på. Det er kanskje ikke den 
store oppdagelsen eller oppfinnelsen på verdensbasis, 
men det kan være ideer som kommer fram som befruk-
ter livet i landsbyen, som forfrisker.
En annen ting som jeg ser denne friheten i, det er å god-
ta sitt handikap. Stå fram som den du er, og du bryr deg 
heller ikke om å dømme andre – som jo egentlig er vårt 
handikap. Vi kan ha det vanskelig med hverandre, men 
det er vår ufrihet som viser seg. De er frie i den grad de 
kan si ja til den de er. Men det betyr at en må ha noen 
rundt seg som ser kvaliteten i det som sies. Det vil jeg si 
er frihetsområdet i dette fellesskapet.

CE: Du sier egentlig at landsbyboerne er lærerne i denne 
friheten. At de viser andre på frihetsmuligheten gjen-
nom sin måte å være på? Dette er jo interessant ettersom 
König hele tiden snakker om at landsbyboerne, eller 
mennesker med spesielle behov, har en helt spesiell opp-

gave og misjon overfor de såkalt normale? 

RS: Ja. Jeg bodde noen år på Vallersund Gård hvor det 
var mennesker med stoff-problemer som bodde sammen 
med landsbyboerne. Det stoffmisbrukerne sa helt umid-
delbart, var: «Jeg blir godtatt som den jeg er». Dette 
problemet deres kunne «dett av» i dette så helbredende 
det var å møte mennesker som godtok dem. Uten dom. 
Uten å spørre om hva slags stoff du har brukt. Vi som 
medarbeidere kunne mistenkeliggjøre dem fordi vi også 
måtte ha bevissthet om dem. Det kunne prelle av hos 
landsbyboerne. Møtet med dem var dypt helbredende 
for misbrukerne.

OM LIKHETEN
Så vil jeg si noe om likheten, dette likeverdet. 
Ingen har monopol på å være givere; det er et gi og mot-
ta. Det er et bytteforhold hvor vi møtes på «Augenhöhe», 
som det heter på tysk. Jeg vet ikke om det brukes på 
norsk. På øyenhøyde – å være på likefot. Og hvor diag-
nosen ikke er til stede, men hvor det er et møte mellom 
to mennesker uansett handikap. Og det merker du når 

I ”øyenhøyde” – eller på likefot – med hverandre. Forfatter Christian Egge får sitt portrett malt av Arnkjell 
Ruud. Foto: Hannes Weigert.
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du kommer til landsbyen, at du ser ikke hvem som er 
hvem. Det kan være vanskelig å vite hvem som er lands-
byboer og hvem som er medarbeider. Når du kommer 
utenfra, kan du bli forvirra, men det er jo herlig! Det 
er virkelig herlig. Og det tror jeg er grunnlaget. Denne 
opplevelsen av likhet. Ikke tjenesteytere og tjenestemot-
takere, men det er vi to. Vi tar imot og vi gir.

OM BRORSKAPET
Og det tredje området: brorskapet. Dette handler om 
inkludering, full deltagelse. Her tenker jeg spesielt på 
arbeidslivet, på ansvarsfølelsen. Det er meget sjelden at 
en landsbyboer ikke går på jobb fordi han er sjuk. Hvis 
en skulle måle sykefravær hos utviklingshemmede, ikke 
bare i landsbyen; også om det er verna verksted, dagtil-
bud: De går på jobb, altså. Og det minste er viktig. I en 
landsby i USA var det en landsbyboer som kom hjem og 
fortalte at han hadde jobb som «tail-holder».

CE: Tail-holder?

RS: Ja, han holder ku-rompa når de andre melker: Tail-

holder, full av stolthet. Det er de små ting. Stoltheten 
over å hente dette melkespannet hver morgen, og med 
kjærlighet. Jeg stryker skjorta fordi den trenger det. Det 
er jo også en frihet!

Disse tre områdene frihet, likhet og brorskap går inn i 
hverandre. Og det jeg tror de fleste av oss opplever når 
vi kommer til landsbyen, det første som gjør inntrykk er 
jo fellesskapet og samfunnsimpulsen som et alternativ. For 
meg var det slik at jeg litt etter litt begynte å skjønne hva 
landsbyboerne er, begynte å ane en spiritualitet – som 
det tok tid for meg å forstå. Jeg kom som marxist-leni-
nist og materialist og jobba meg inn i andre kvaliteter.

Til bærekraftig utvikling hører begrepet biologisk mang-
fold. Monokulturer utarmer som kjent matjorden. Det 
finnes en parallell i det menneskelige; om dette står det 
noe interessant i FN-konvensjonen for mennesker med 
funksjonshinder: Om du tar vare på mangfoldet, ser 
verdien av annerledeshet, at folk blir inkludert uansett, 
så vil vi overvinne fattigdommen i verden. Dette gir 
bærekraftig utvikling!

Tregreina korrektur
Tekst: Elisabeth Husebø, LandsByLiv sin 
korrekturlesar

Eg les korrektur på ein artikkel om samfunnsspørsmål:
«Tregrening» står det i teksten.
«Tarebrenning» føreslår korrekturprogrammet.
Tarebrenning er jo ein fin ting 
– så kan ein nytta aska på åkrane i staden for 
kunstgjødsel. 

«Tregrening» står det i teksten.
«Tredreiing» føreslår korrekturprogrammet.
Eit fint gamalt handverk;
Eg har til og med fuska litt i faget sjølv
Og laga meg ei handtein 
– men det var lenge sidan!

«Tregrening» står det i teksten.
«Tranrensing» føreslår korrekturprogrammet.

Eg kjem i tankar om venninna mi, 
som var så utruleg sær i matvegen då ho var lita.
Favorittføda var mora sin heimekokte tran!

«Tregrening» står det i teksten.
«Terning» føreslår korrekturprogrammet.
Endeleg kjem vi frå næringslivets og brorskapen 
 sitt område 
og inn i det sosiale:
Alle er like for lova, 
og alle har same sjansen med ein terning

«Tregrening» står det i teksten.
«Trosretning» føreslår korrekturprogrammet.
Sjå der ja, der fekk vi inn det åndelege også,
og fridommen til å velja kva ein vil tru.

«Tregrening» står det i teksten.
 «Legg til i ordlista» foreslår eg til korrekturprogrammet.
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Tekst og foto: Elisabeth Husebø 

Kameraten min er ein flott kar med mykje ekstra å bidra 
med (mellom anna eit ekstra kromosom).

Han møter trufast på jobb kvar dag; om formiddagen 
i snikkarverkstaden, der han formar skåler med hog-
gjern, gjer finpussen til ein leikebil, eller målar ein snur-
rebass i gilde fargar. Flink til å kosta og støvsuga er han 
også, og det trengs jo ofte på ein snikkarverkstad. Om 
ettermiddagen er han med skogsgruppa oppe i vedskju-
let, der det vert produsert vedsekkar i lange baner.

Han er også ein skodespelar, ein entertainer, så ar-
beidskameratane hans kan i blant få besøk av Elvis  
Presley som syng «love you tender» med djup manne-
røyst, av kaptein Sabeltann, eller andre som syng. Når 
songen er slutt, går han ut av rolla og «vert menneske 
igjen», som han uttrykker det.

Han har gått på skule og lært litt av kvart, han kan 
lesa litt, og skriva namnet sitt og vel så det.

Han er svært stolt av den store magen sin. «Fire  
meter mage!» seier han nøgd og visar fram tre fingrar 
samstundes som han skyt magen godt fram.

Han er i det heile veldig oppteken av tal og storleikar. 
Han er ein svært original matematikar, og måler ting på 
måtar som ikkje mange andre ville ha kome på: på lege-
stasjonen har han tatt blodprøve; femti meter blod! Han 
får ein flis i fingeren, og det gjer fire kilo vondt! Men det 
er verre å få flis i auga, då er smerta på tretti kilometer! 
komma fem!

Han er ikkje så veldig oppteken av pengar, men litt er 
jo kjekt å ha, når ein skal på kiosken på fredag til dømes. 
Myntar er kjekkast, dei er det liksom litt meir med enn 
desse papirlappane, det vert litt abstrakt. Ikkje kan ein 
klirre med dei i lomma, og ikkje vert det ein stor haug 
av hundre kroner heller, om ein berre har ein papirlapp. 
Det er kjekkast om det er fleire av ein ting, då kan ein 
kjenna seg rik; «Sjå så mykje pengar eg har, tretti kro-
ner!» sa han sist fredag og viste stolt fram tre raude set-
lar. Så fann han fram det han ville kjøpa, og ga pengar til 
kioskdama, og fekk vekslepengar tilbake; masse mynter!

No finst det dei som vil at Noreg skal verta det fyrste 
landet i verda utan kontantar. Korleis skal det gå med ka-
meraten min då? Eg trur han vil ha vanskeleg for å forstå 
at eit plastkort kan representere pengar. Og ikkje kan ein 

Klingande mynt

sjå på kortet heller om ein har to kroner eller to tusen 
å rutta med. Og å læra ein pinkode? Gløym det! Om 
kontantane forsvinn vil ikkje kameraten min vera i stand 
til å gjera det enklaste innkjøp på eiga hand, men verta 
heilt avhengig av ein som er flinkare enn han med tal – i 
den konvensjonelle forståinga. Då vil det bli litt mindre 
sjølvstende, litt meir utanforskap for kameraten min. Så 
eg håpar for hans skuld, og andre som han, at vi får be-
halda både setlar og klingande mynt i lang tid enno!

Kameraten min, Mats Ianke, sammen med Anne Karin 
Offerdal på Hogganvik.
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Amos Comenius: Skolen i Zwickau, 1658. 

Utdrag fra boken Kulturøyer Antroposofiske tiltak 
for mennesker med spesielle behov 1924 – 1990, 
av Bente Edlund, Antropos forlag (2011). 

Til antroposofiens konsepter med en direkte relevans 
for praksis, hører ideene om sosial tregrening (Soziale 
Dreigliederung). Tankene om en ny samfunnsordning 
ble utviklet på bakgrunn av de problemer man sto over-
for i Europa i kjølvannet av første verdenskrig. I ideen 
om nasjonalstaten, det vil si en statsdannelse sammen-
fallende med den etnisk-kulturelle nasjon, så Steiner 
en ulykke for et flerkulturelt Europa. I årene fra 1917 
til 1919 engasjerte han seg politisk, og han satset på å 
gjøre tregreningsprinsippene kjent og oppnå innflytelse, 
for om mulig å forhindre fremtidige konflikter. Steiners 
løsning var et differensiert statsbegrep bygget på en tre-
foldig modell der hovedsektorene; ånds- eller kulturlivet, 
rettslivet eller den egentlige staten og næringslivet måtte 
få sin autonomi og styres etter ulike prinsipper som 
samsvarte med funksjonsområdenes spesifikke karakter. 

Kulturen var 
antroposofenes strategi

I slagordsmessig form var dette blitt uttrykt i den franske 
revolusjons krav om frihet, likhet og brorskap. Åndslivet 
eller kulturlivet, herunder skolen, måtte få utfolde seg 
etter liberale eller frihetlige prinsipper. «Sosial tregre-
ning», men bare den første introduksjonen.
(Kap 2. Rudolf Steiner og antroposofien, «Sosial tregre-
ning», første del, side 28.)

Fra individualterapi til kulturterapi
Det som først og fremst var karakteristisk for disse heil-
pedagogiske pionerinstitusjonene, var den formidable 
satsingen på kultur. Hos Steiner hadde utviklingen av 
det enkelte barn gjennom pedagogiske og terapeutiske 
virkemidler stått i sentrum, ikke klassen, gruppen eller 
institusjonen som sosialt fellesskap. 

Allerede i løpet av de første årene skjedde det innenfor 
institusjonene en utvidelse av rammene for heilpeda-
gogikken, slik det var anlagt i kurset. Der Steiner hadde 
lagt vekt på relasjoner mellom enkeltmennesker, kom 
det like gjerne til å handle om fellesskap, og der han 
hadde vært opptatt av det pedagogiske, ble de felles kul-
turelle prosjektene vel så viktige og i alle fall mer synlige. 
Mens Waldorfskolene har videreført sitt opprinnelige 
mandat som handlet om å drive skoler, omtrent uforan-
dret fra 1919 og opp til i dag, utvidet heilpedagogene sitt 
oppdrag i retning av å bli et samfunnsmessig prosjekt. 

Om man leter etter en begrunnelse hos Steiner for den 
sterke kulturelle satsingen innenfor heilpedagogikken, 
er muligens hans uttalelse om de utviklingshemmede 
barnas behov for sjelelig pleie noe å legge merke til. I 
Steiners øvrige verk, blant annet i ideene om en sosial 
tregrening, er det også mulig å finne motiver for heil-
pedagogikken som et sosialt prosjekt, men en utløsende 
årsak til denne «politiseringen» av heilpedagogikken, var 
disse ideene neppe. Foranledningen kan snarere søkes 
i det pragmatisk-empiriske, i den eksisterende institu-
sjons-tradisjonen som bevegelsen fødtes inn i, det vil si 
møtet med ungdomssanatoriet Sophienhöhe og de rent 
konkrete erfaringene fra samlivet på institusjonene i de 
første årene. Der Trüper på Sophienhöhe tilbød et natur- 
og friluftsalternativ med fysisk utfoldelse som remedium 
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bevegelser som han mente førte frem mot Steiners ideer 
og hans eget prosjekt.

Som den første av Camphills tre ledestjerner eller pilarer 
introduserte König den tsjekkiske 1600-tallsfilosofen, 
teologen og pedagogen Amos Comenius. Hans lære, 
Pansofien, kan beskrives som en opplyst, kristen-huma-
nistisk universaltenkning. Comenius virket som biskop 
for de såkalte bømisk-moraviske brødre eller Uniteten, 
en religiøs sammenslutning som sto under forfølgelse av 
den katolske kirke. Han førte derfor et omflakkende liv, 
blant annet som dosent ved en rekke universiteter i 
Europa. Comenius’ pedagogiske lære fordret skolegang 
og rett til dannelse for alle, en tvangsfri didaktikk og 
handling og anskuelse fremfor språklig formidling.

Den andre ledestjernen for Camphill fant König i pie-
tisten og misjonæren grev Ludwig Zinzendorf, som 
grunnla den herrnhuterbevegelsen i Tyskland i første 
halvdel av 1700-tallet. En rest av den forfulgte brødre-

Julespill 2016 på Rotvoll i ny sal. Foto: Nils Langeland.

mot det moderne livets nedbrytende virkning, var kul-
turen antroposofenes medisin. Stedene kan forstås som 
en slags kultur-sanatorier. Eller – der rasehygienen var 
samtidens sosialpolitiske tiltak, var kulturen antroposo-
fenes strategi. 
(Kap 7. Pionertid – fellesskap og konflikt, side 115.)

De tre søylene
Inspirasjon og retningslinjer for utvikling av den sosiale 
strukturen i Camphill fant Karl König i Steiners ideer 
om en ny sosial ordning, bygget på en samfunnsmodell 
der de tre områdene kultur/åndsliv, politikk/rettsliv og 
økonomi/næringsliv ble forstått og forvaltet som kvalita-
tivt ulike funksjoner – den såkalte sosiale tregreningen. 
König så for seg Camphill som et bidrag til utviklingen 
av nye og bedre sosiale former basert på Steiners ideer, 
samtidig som han leste eksperimentet i en større kultur-
historisk og sosialpolitisk sammenheng. 

I to artikler fra 1960 presenterte han tre tidligere reform-
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Statue av Robert Owen. 
Foto: Mike Peel, Wikipedia.

menighet etter Comenius ble tatt under Zinzendorfs 
beskyttelse og ble utgangspunktet for etablering av 
landsbyen Herrnhut på Zinzendorfs gods i Sachsen. 
Brødremenighet var økumenisk innstilt og drev en 
utstrakt misjonsvirksomhet på andre kontinenter. Gjen-
nom en målrettet diasporavirksomhet ble det opprettet 
herrnhuterkolonier rundt om i Europa. Landsbyene 
besto av store bygningskomplekser i monumental ba-
rokkstil, der en mer eller mindre kollektiv livsform ble 
pleiet. Karakteristisk for bevegelsen var ikke bare at man 
ga avkall på privat eiendom til fordel for et enkelt liv i 
fromhet og kristent fellesskap. Også arbeidsfellesskapet 
i en rekke fremragende håndverksbedrifter inngikk som 
en viktig del av tjenesten. Herrnhuterne ble etter hvert 
også kjent for sine gode skoler og internater. Praksisen 
med en ukentlig bibelaften og den omsorgsfulle og enkle 
stilen som preget husholdningene, kan også sees som en 
videreføring av herrnhutertradisjonen i Camphill.

En tredje forløper for Camphill fant König i sosialrefor-
matoren, agitatoren, entreprenøren og utopisten Robert 
Owen, eieren av veverikomplekset og landsbyen New 
Lanark i Skottland. Her gjennomførte han på begynnel-
sen av 1800-tallet sitt «Nye System», et gjennomregulert 

Herrnhut 1765. Landsby med vindmølle, malt av 
Johann Gottfried Schultz.

arbeidersamfunn i moralsk så vel som arkitektonisk 
forstand. I New Lanark ble en rekke for sin tid banebry-
tende sosiale reformer satt ut i livet: redusert arbeidstid, 
bedrede boligforhold og arbeidsmiljø, hygiene og opplæ-
ring for arbeiderne. Det er omstendighetene som skaper 
mennesket, var kjernen i Owens politiske filosofi. Mens 
New Lanark gjennom årtier ble drevet med suksess både 
som kapitalistisk bedrift og sosialistisk utopi, ble andre 
av Owens prosjekter, blant annet i Amerika, klare fias-
koer.

Da König viste til de tre ledestjernene for Camphill, 
poengterte han at det ikke var for å stille disse prosjekt-
ene eller ideene som lå bak frem som idealer, men å peke 
på tidligere forsøk, mer eller mindre ufullkomne, på å 
skape et helhetlig sosialt fellesskap, slik han selv ville 
med Camphill. Hos Comenius fant König en universal-
tenkning som kunne sammenlignes med antroposofien, 
hos Zinzendorf og herrnhuterne et fellesskap bygget på 
hjertekvaliteter og broderlighet, og hos Owen handle-
kraft og mot til samfunnsforandring. Dette var verdier 
som skulle realiseres også i Camphill. 
(Kap 9. Karl König og Camphill, side 146-147.)
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Eiken på Skillebyholm gård ved Järna. Foto: SJ.
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Tekst: Sven Åke Lorentsson 

«Det som i det siste århundre har utviklet seg som et tids-
fenomen, nemlig åndslivets og rettslivets avhengighet av 
næringslivet, anser man som naturnødvendighet. Og man 
legger ikke merke til hvordan det virkelig forholder seg: at 
det er denne avhengighet av næringslivet som har drevet 
menneskeheten inn i katastrofen. Man hengir seg til den 
overtro at man bare trenger en annen utforming av nær-
ingslivet, og at den vil av seg selv føre til et annet rettsliv og 
et annet åndsliv. Man vil bare forandre den økonomiske 
struktur og innser ikke at man må gjøre slutt på åndslivets 
og rettslivets avhengighet av næringslivet.»

Disse ordene uttalte Rudolf Steiner i 1919, kort tid etter 
første verdenskrig! Det rystende er at de er enda mer 
aktuelle i dag! 

I de tre første årene etter den første verdenskrigen prøv-
de Rudolf Steiner med alle krefter å bringe forståelse for 
hvordan de forskjellige områdene i samfunnet – nær-
ingsliv, åndsliv og rettsliv – kunne virke i harmoni med 
hverandre slik at det ikke skulle oppstå flere katastrofer 
i fremtiden. Han skrev bøker, holdt foredrag, oppsøkte 
statsmenn og politikere og hjalp til med å starte opp den 
så kalte «Tregreningsbevegelsen» med et hertil knyttet 
forlag. På tross av all innsats og anstrengelser som ble 
gjort av ham og alle de mennesker rundt ham som enga-
sjerte seg i dette arbeidet, fant det ikke nok respons eller 
forståelse, og det hele måtte avvikles. 

Tregreningsimpulsen har siden den gang blitt pleiet i 
det stille av forskjellige grupperinger innenfor de ulike 
livsområdene innen den antroposofiske bevegelsen, ikke 
minst i Camphillbevegelsen som prøver å implementere 
den i det økonomiske og sosiale livet i de forskjellige 
landsbyene. I Norge har Leif Holbæk-Hanssen, som var 
professor i markeds- og distribusjonsøkonomi ved 
Norges Handelshøyskole, arbeidet med tregreningstan-
ken. Også forfatteren Peter Normann Waage har gitt ut 
en bok om Rudolf Steiner og Tregreningsimpulsen. 

Samfunnets treklang – 
nødvendigheten av en 
harmonisk samfunnsutvikling

Cultura Sparebank som arbeider for en ny, internasjonalt 
voksende bankkultur, har tregreningsimpulsen som en 
inspirasjonskilde.

Tregreningens grunnleggende idealer er: Frihet – likhet 
– brorskap. Disse blir først formulert under den franske 
revolusjonen (liberté, égalité, fraternité). Dog ble de den 
gang aldri satt inn i sammenhengen med samfunnsor-
ganismen på en harmonisk måte. Rudolf Steiner er den 
første som bringer dem i sammenheng med de tre gren-
ene av samfunnet. Han benevner dem: åndsliv, rettsliv 
og næringsliv. Dette gjør han utfra en forståelse av men-
neskets ytre og indre liv: Kroppen og dens behov, sjels-
livet med hele det store spekteret av følelser og behov, 
og tankelivet med alle tanker, ideer, verdensanskuelser 
og som også muliggjør vår bevissthet om oss selv. Disse 
tre vidt forskjellige sider av det individuelle mennesket 
kommer også til uttrykk i samfunnet vi lever i. Vi finner 
det overalt i det som vi normalt betegner som nærings-
liv, sivilsamfunn og stat. Tregreningen er altså ikke en 
teoretisk uttenkt samfunnsmodell, men denne grunnleg-
gende struktur finnes i ethvert samfunn.

I den menneskelige organismen virker de tre uttrykks-
formene for vår individuelle personlighet normalt 
sammen i harmoni med hverandre. Vi kan se en sam-
menheng mellom vårt stoffskifte, det som har med hjerte 
og lunger å gjøre og med vårt nervesystem. I en feno- 
menologisk betraktning kan vi se en sammenheng mel-
lom stoffskiftet og vårt viljesliv, mellom vårt hjerte og 
følelseslivet, og mellom vårt nervesystem og den tenken-
de bevisstheten. Samtidig som de er adskilte fra hveran-
dre, er de også helt avhengige av hverandres funksjoner 
for at hele organismen skal kunne fungere og være frisk. 
Som i en treklang hvor enhver må kunne holde sin tone 
for at det skal kunne oppstå harmoni. 

Det samme gjelder vårt indre menneske. Når vilje, føl-
else og tankevirksomheten er i balanse og i samklang 
med hverandre, kan vi uttrykke vår personlighet i det 
sosiale livet rundt oss på en god og harmonisk måte 
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hvor ingen av de tre blir dominerende og overstyrer de 
andre. Hvis derimot vårt viljesliv skulle ta styringen og 
dominere over følelseslivet og tankevirksomheten, skulle 
vi utføre handlinger som ikke ville bli korrigert av med-
følelse og innsikt om hva handlingene ville føre til. Eller 
hvis vårt følelsesliv tok over styringen, ville vi fortape oss 
i ekstatiske svermerier som ikke tar hensyn til hva denne 
vår væremåte kunne forårsake andre, og vi hadde kunne 
lures inn i sammenhenger da vi ikke hadde en integrert 
tankevirksomhet til å gjennomskue dette. Hvis vårt tan-
keliv mistet forbindelsen til følelse og vilje, ville vi bli 
kalde beregnende naturer som hadde samlet innsikter 
kun for egen del uten medfølelser og uten evne å sette 
disse innsikter inn i det sosiale livet der hvor de kunne 
være til nytte for omverdenen. 

Den overordnede kraften som får vilje, følelse og tanke 

til å virke sammen, ligger i den egen-
skap som vi har til å kunne føre en 
indre dialog med oss selv og omver-
den. En evne som gjør oss i stand til 
å reflektere over oss selv og andre. Et 
«jeg» som befinner seg på terskelen 
mellom vårt indre liv og verden rundt 
oss.

Når en tilsvarende ubalanse fin-
ner sted i en samfunnsstruktur vil 
dette forårsake store og forødende 
virk-ninger om enn av en helt an-
nen karakter enn i enkeltmenneskets 
liv. En ubalanse mellom næringsliv, 
sivilsamfunn og stat vil før eller se-
nere føre frem til katastrofer og sam-
menbrudd. Det vil bli mer og mer en 
nødvendighet at vi kan komme frem 
til en balanse og harmoni i samspillet 
mellom de tre grenene i samfunns-
livet. Tar vi utgangspunkt i franske 
revolusjonens idealer frihet, likhet 
og brorskap må de først plasseres der 
hvor de hører hjemme: 

Frihet i sivilsamfunnet og det 
dertil hørende utdannelsessystem, 
forskning, informasjon, innovasjon, 
ytringsfrihet, frivillige organisasjoner, 
politiske organisasjoner, kunst osv. 

Likhet hos den lovgivende staten som må være garan-
tisten for at enhver virkelig kan utvikle og beholde sin 
frihet, verne om menneskelige rettigheter og ha tilgang 
til en privatøkonomi som danner et grunnlag for frihet 
og individuell utvikling. Den må sørge for at balanse og 
harmoni opprettholdes mellom næringslivet, sivilsam-
funnet og staten osv.

Brorskap i næringslivet. Vi lever ikke av penger men av 
det som jorden gir oss og den arbeidsinnsats som men-
nesker rundt i verden utfører for oss. Arbeid er ingen 
«vare» som kan kjøpes og selges. Fruktene av arbeidet 
vårt kommer alle til gode i den store verdenshushold-
ningen, og jo mer vi yter inn i denne, jo mer kan vi 
ta imot for egen del. Jordens begrensede ressurser og 
klimaproblematikken vil før eller senere fremtvinge et 
brorskap. Det ville være et meget stort skritt i menneske-

Plakat offentlig møte med Rudolf 
Steiner om sosial tregrening i 1919.
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hetens utvikling hvis vi kunne gjøre dette uten sultkata-
strofer, klimakatastrofer, flyktningekatastrofer og krig!

Den samme situasjonen som Rudolf Steiner i 1919 ad-
varte mot, står vi midt inne i dag. Igjen er det nærings-
livet som er blitt tillatt å bli dominant over rettslivet og 
sivilsamfunnet. Friheten som skulle ha vært begrenset til 
sivilsamfunnet, er rådende i næringslivet i den naive tro 
at markedskreftene ville løse alle problemer bare disse 
slippes frie og styres av den individuelle egoismen. Stat-
ene skulle ha sørget for at alle kunne ha et tilnærmet 
likeverdig og menneskeverdig økonomisk grunnlag. I 
stedet har de fleste stater i den vestlige delen av verden 
siden 1970-årene «abdisert» og havnet i maktesløshet. 
De globale næringslivs- og finanskreftene har tatt sty-
ringen, og derved har statene havnet i en avhengighets-
situasjon av en ikke demokratisk valgt finanssektor. I 
Europa er dette tilfelle for en rekke stater i Sør-Europa. 
Den «nordiske modellen» i de nordiske land etterstrebet 
i etterkrigstiden en tilnærmet god harmoni mellom stat, 
næringsliv og åndsliv (sivilsamfunn), men også her i 
Norden foretok arbeiderbevegelsene, som lenge hadde 
vært de styrende, en «charterreise» mot høyre under 
mottoet «Bærekraftig utvikling». Som en naturlig følge 
av statens avmakt, bør vi ikke forundre oss over at man-
ge i arbeiderklassen og til dels også middelklassen, nå 
roper etter en sterk nasjonalstat som tilsynelatende ser ut 

som det eneste 
alternativet. Man 
føler seg sviktet 
av den egne sta-
ten og arbeider-
bevegelsen. Man 
søker en type bror-
skap slik at man kan føle 
seg trygg i en usikker globalisert verden. 

Det er i grunnen lett å forstå at det går an 
å bli blendet av en kraftfull politisk 
leder som forespeiler en at det går å gjen-
innføre nasjonalstat som er begrenset til 
den egne etnisiteten, som bygger murer 
og kaster ut dem som de mener ikke 
hører hjemme i denne typen brorskap. 
Denne type statsdannelse hadde kanskje 
en gang i tiden sin berettigelse. Men vi 
lever i en verden i dag hvor næringsliv, 
kulturliv, klima og jordens ressurser ikke 
lenger kan håndteres innenfor de enkelte 
lands grenser. Den polskfødte sosiologen 

og filosofen Zygmunt Bauman karakteriserte det mo-
derne samfunnet som «det flytende samfunnet» hvor de 
raske forandringene i samfunnsutviklingen skaper angst 
og usikkerhet, noe som i sin tur kan utløse en lengsel et-
ter en stabil, autoritær nasjonalstat. Baumann sier videre 
at verden for lengst er globalisert, men vår bevissthet har 
ikke helt fulgt med, og vi har ikke kunnet ta dette inn 
over oss i hele dets fulle omfang. Høyst sannsynlig er her 
en forklaring på de ekstremhøyre populistiske partienes 
fremgang – og ikke minst Donald Trump. 

Den kommunistiske samfunnsdannelsen i Sovjetuni-
onen hadde et ideal om et felleskap som omfattet et 
større felleskap enn det som var begrenset til de enkelte 
lands grenser. Men det ble opprettholdt gjennom en 
sterk sentralmakt som isolerte i stedet for å åpne grenser. 
Her ble likheten på en voldelig og brutal måte trykket 
ned over alle av samfunnets deler, individets frihet ble 
meget begrenset og en type «brorskap» ble påtvunget 
som sterkt begrenset de skapende og innovative kreftene 
i menneskene. Da Sovjetunionen falt, var lengselen stor 
etter de «vestlige verdier», men når man heller ikke fant 
en realisering av et sunt brorskapsprinsipp her, ble 
skuffelsen stor hos deler av befolkningen som hadde be-
gynt å søke seg til brorskap og fellesskap i de «nasjonal- 
egoistiske» strømningene.

I de fascistiske statsdannelsene, som i Italia og Tyskland 
i mellomkrigstiden, ble en type brorskap med vold og 

Tregrening, Vidarforlaget 2008, av Rudolf Steiner.
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Forfatter Suzanne Brøgger. 
Foto: Gyldendal Danmark.

makt forsøkt innført ovenfra og ned med en ideologi 
hvor det var den sterkeste sin rett å utøve makt. Friheten 
i åndslivet ble erstattet med nasjonalisme og raseideologi 
som ikke ga rom for individuell utvikling. Fri presse og 
ytringsfrihet ble kneblet for å gi føreren enerett på kom-
munikasjon til folket. Den samme utviklingen ser vi 
eksempel på i dagens situasjon i flere land. Grunnleg-
gende for et demokratisk styresett er friheten i åndslivet 
med ytringsfrihet, fri presse og et utdannelsessystem 
hvor verken stat eller næringsliv styrer. Statens og retts-
livets oppgave har sin oppgave i å verne friheten. 

Den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas 
har lenge arbeidet med balanseforholdet mellom de tre 
grunnkreftene i samfunnet. Følgende sitat er hentet fra 
Aftenpostens omtale av Habermas og hans takketale i 
Bergen i 2005 da han mottok Holbergprisen: 
«Habermas fastholder at det moderne vestlige samfunn 
er bygget opp av tre selvstendige systemer, eller ordninger: 
Marked, stat og det sivile samfunn. Samfunnet er av-
hengig av alle tre systemer, men kjennetegnes i dag av en 
grunnleggende ubalanse. Det skjer ved at markedets for-
retningsmoral og statens forvaltning trenger inn i og preger 
de aktivitetene som utgjør det sivile samfunn - kunst og 
kultur, medier, uavhengige institusjoner, offentlig debatt og 
sosiale bevegelser. To av samfunnets ordninger “kolonise-
rer” altså den tredje. Dette går til kjernen i de problemene 
Habermas alltid har vært opptatt av. Noe av det viktigste 
for fortsatt demokratisering er å sikre betingelsene for 
meningsdannelse i offentligheter som er uavhengige av 
både stat og marked, mener han. Og en forutsetning for 
det igjen er at noen reflekterer offensivt og bevisst rundt 
disse utfordringene. Derfor er innsatsen til årets Holberg-
pris-vinner også et demokratibidrag.»

Hva er da mulighetene for at vi skal kunne komme ut 
av ubalansen og inn i balanse og harmoni? Eller er løpet 
allerede kjørt og verdenssamfunnet går mot nye og enda 
større katastrofer enn de vi har nå, når vi ser flyktninge-
katastrofer, sultkatastrofer og klimaforandringer? 

Om enn situasjonen i det ytre politiske livet kan se 
skremmende lik ut den som var i mellomkrigsårene, er 
det dog store forskjeller på det indre plan i store deler av 
menneskeheten. Aldri før i historien har så mange men-
nesker engasjert seg individuelt og i utallig mange frie 
bevegelser for humanitært arbeid, miljø, dyrebeskyttelse, 
rettferd osv. Aldri tidligere har så mange hatt tilgang 
på kommunikasjonsmidler som nå, med de muligheter 
det gir oss å utvide vår bevissthet for alt som skjer på 
et globalt plan. Aldri før har så mange unge mennesker 
brutt seg ut av religionenes trange og foreldete dogmer 

og forestillinger 
for i stedet å søke 
det genuint men-
neskelige i hvert 
enkelt menneske 
uansett bakgrunn, 
hudfarge, kjønn 
eller sosial status. 
Vi lever i en tid av 
indre oppvåkning 
som var utenke-
lig for hundre år 
siden. Og stadig 
mer er det en al-
men erkjennelse at 
samfunnet har tre 
områder som vi nå 
også har begreper 
for: næringsliv, si-
vilsamfunn (ånds-

liv) og stat (rettsliv). Denne grunnleggende innsikt var 
ikke utviklet på Rudolf Steiners tid og ble derfor heller 
ikke forstått. Men for å kunne begynne en prosess for å 
komme til balanse og harmonisering, må vi bli i stand til 
å komme i dialog på tvers av politiske ideologier, parti-
programmer og subjektive sympatier og antipatier. 
Slik som det har skjedd en sekularisering i forhold til 
religionene, trenger vi en «sekularisering» i forhold til 
partiprogram og tradisjonell politisk tenkning. Tregre-
ningen er mye enklere å forstå i dag og ligger nokså nært 
opp til det som mange, især de yngre generasjoner, opp-
fatter som en selvfølge.

Suzanne Brøgger brakte inn et harmonibegrep på det 
politiske livet i sitt essay Blue Christmas, trykket i Klas-
sekampen nyttårsaften 2016. Det skjedde på en uventet 
og interessant måte. Hun beskriver en erfaring hun har 
hatt med å synge i kor. Hun refererer videre til den dan-
ske billedhuggeren Hein Hensen som tar opp den hellige 
treenighetens prinsipp i sin bok Trinitetsmaskinen: 

«I bassen lyder det bærende elementet, faderen. Sønnen 
er den altstemmen som hele tida kan få andre ideer og 
gjøre noe annet – mens sopranen kvitrer i kor med him-
melens fugler som den Hellige Ånd. Mens det daglige 
slitets verden – samsara på buddhistisk – hele tida kan 
gå rett over i dualistisk konfrontasjon: rød/blå side, de-
mokrater/republikaner, vinner/tapere med idrettens 
metaforer, må korets tre stemmer, uansett hvor for-
skjellige de enn er, klinge sammen. Og det må være en 
bevissthet som kan dempe og fremheve, slik at den ene 
stemmen ikke overdøver den andre.
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Trinitetsmaskinen styrer samfunnslivet, tro det eller ei. 
Er det for mye «far», betyr det undertrykkelse og leng-
selen etter frihet – som i diktaturer – eller New Public 
Management.
Er det for lite «far» oppstår angsten, slik at man må skru 
på de knappene som heter beroligende stoffer – eller gå i 
stemmeboksen og sette kryss ved en stor hvit mann.
Er det for mye «sønn», slik at mennesket tar alt sammen, 
oppstår fortvilelsen fordi man må bære hele verdens 
byrder på egne skuldre.
Er det derimot for lite menneske og altstemmen blir for 
svak, oppstår sinnet. Opprør. Man trenger mer plass, når 
man aldri kommer til sin rett, aldri blir hørt – som i den 
populistiske ropingen.
Hvis «Den Hellige Ånd» frigjør seg og kommer ut av 
kontroll, slik at man ikke lenger kan høre melodien, blir 
det bare tåpelig og irrelevant. Her vil man bli kalt til 
orden av realsinnelagets karikerte overtydelighet i 
bassens baktunge monotoni, som i det forutsigbare 
politikerspråket med George Orwells ord, «er beregnet 
på å få løgn til å lyde som sannhet og på å få svada til å 
lyde som substans.»
Når koret lyder best, kan man ikke skille stemmene fra 
hverandre.»

Det vil være mulig – og også nødvendig – at så mange 
selvstendig tenkende mennesker som mulig kan finne 
veien ut av fortidens politiske tanke- og vanemønster for 
å begynne å tenke sammen, samtale sammen, for å tenke 
nytt, få ideer og danne nye begreper for å finne en realis-
tisk farbar vei for å realisere harmonien i samfunnslivet. 
Et samfunnsliv som er et ekte utrykk for mennesket av 
kropp, sjel og ånd (vilje, følelse og tanke). Et menneske-
lig samfunn med harmoni mellom næringsliv, sivilsam-
funn og stat hvor brorskap, frihet og likhet styrer der 
hvor det har sin plass slik at harmoni oppstår. 

Sosial impuls: Utsnitt fra tavletegning av Rudolf Steiner, 
3. august 1924.
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Fritt etter en amerikansk 
legende, fra boken 
Engelen ved Apalstupet, 
Verbum forlag 2006.
Illustrasjon: Elisabeth 
Husebø

Det var en gang en fjelltopp 
hvor det stod tre små trær. De stod og drømte om hva de 
skulle bli når de ble store.

Det første lille treet stirret opp mot stjernene som 
glitret som diamanter over det. «Jeg har lyst til å romme 
en skatt, verdens største skatt», sa det. «Jeg vil dekkes av 
gull og fylles med edelsteiner. Jeg skal bli den vakreste 
skattkisten i hele verden!»

 Det andre lille treet kikket bort på den lille bekken 
som sildret forbi på vei mot havet. «Jeg har lyst til å bli 
et stort seilskip,» sa det. «Jeg vil seile på det stormfulle 

havet og ha med meg 
mektige konger. 

Jeg skal bli det 
sterkeste seil-
skipet i hele 
verden!»

Det tredje 
lille treet så ned 
i dalen ned-
enfor. Travle 
menn og kvin-
ner arbeidet 
i en travel by. 
«Jeg har ikke 
lyst til å reise 

Legenden 
om 
de tre 
trær

fra denne fjelltoppen i det hele tatt,» sa det lille treet. 
«Jeg vil vokse så høyt at når folk stopper for å se på meg, 
må de løfte blikket til himmelen og tenke på Gud. Jeg 
skal bli det høyeste treet i hele verden!»

Årene gikk. Regnet kom, sola skinte og de tre små 
trærne vokste seg store og høye.

En dag klatret tre tømmerhoggere opp på fjellet. 
Den første tømmerhoggeren så på det første treet og sa: 
«Dette treet er nydelig. Det passer akkurat for meg.» Og 
det første treet falt for kraftige hogg fra den skinnende 
blanke øksa hans.

«Ja, nå skal jeg bli til en vakker skattkiste,» tenkte det 
første treet. «Jeg skal få inneholde en vidunderlig skatt.»

Den andre tømmerhogger så på det andre treet og sa: 
«Dette treet er sterkt. Det passer akkurat for meg.» Og 
han hogget det andre treet med sin blanke øks.

«Nå skal jeg seile på de stormfulle hav,» tenkte det 
andre treet. «Jeg skal bli til et stolt skip som passer for 
konger!»

Det tredje treet følte at hjerte sank da den siste tøm-
merhoggeren så på det. Treet stod der så rett og høyt og 
pekte modig mot himmelen.

Men tømmerhoggeren så ikke opp på det engang. «Et 
hvilket som helst tre er bra nok for meg,» mumlet han. 
Og det tredje treet falt for hans skinnende blanke øks.

legender
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Det første treet 
frydet seg da tøm-
merhoggeren tok 
ham med til en 
snekker. Men den 
travle snekkeren 
tenkte ikke på 
skattkister. De ar-
beidsslitte hendene 
hans skapte treet 
om til en krybbe i 
stedet. Det engang 
vakre treet ble ikke 
dekket av gull eller 
fylt med skatter. 
Nei, det ble dek-
ket med sagmugg 
og fylt med høy til 

sultne dyr.
Det andre treet smilte 

da tømmerhoggeren tok det med seg til en skipsbygger. 
Men det ble ikke laget noe stort og kraftig seilskip den 
dagen, nei. I stedet ble det en gang så sterke treet saget 
og hamret til en enkel fiskebåt. Siden båten var for liten 
og svak til å seile på havet eller elva, ble den tatt med til 
en liten innsjø. Hver dag hentet den inn hauger av død 
og stinkende fisk.

Det tredje treet ble nokså forfjamset da tømmerhog-
geren kuttet det opp til kraftige bjelker og lot det ligge 
på en trelasttomt. «Neimen, hva hendte?» Det en gang så 
høye treet undret seg. «Jeg ønsket meg jo aldri noe annet 
enn å bli stående på fjelltoppen og peke opp mot Gud.»

Det gikk mange, mange dager og mange, mange 
netter. De tre trærne glemte nesten drømmene 
sine. Men en natt flommet gyllent stjernelys 
ned over det første treet. En ung kvinne la 
sitt nyfødte barn i krybben.

«Jeg skulle ønske jeg kunne lage 
en vogge til gutten», hvisket mannen 
hennes. Moren klemte hånden hans 
og smilte. Stjernelyset skinte på det 
glatte og sterke treet. «Denne kryb-
ben er nydelig», sa hun.

Og plutse-

lig visste det første treet at det rommet verdens største og 
vak-reste skatt.

En kveld kom en sliten vandrer og vennene hans, og 
de stuet seg sammen i den gamle fiskebåten. Vandreren 
sovnet straks det andre treet seilte ut på innsjøen.

Snart blåste det opp til en voldsom og dundrende 
storm. Treet skalv. Det visste at det ikke var sterk nok til 
å bære så mange passasjerer gjennom slikt regn og vind.

Den slitne vandreren våknet. Han reiste seg, rakte ut 
hånden og sa: «Stille!» Stormen stoppet like raskt som 
den hadde begynt.

Og i det øyeblikket visste det andre treet at det hadde 
med seg den aller største og mektigste konge, Kongen 
over himmel og jord.

En fredag morgen ble bjelkene til det tredje treet 
trukket fram fra den bortglemte haugen. Det krympet 
seg da det ble båret gjennom en rasende og spottende 
menneskemengde. Det grøsset da noen sol-dater spikret 
en manns hender fast til dets bjelker.

Det tredje treet følte seg stygg og grov og grusom der 
det stod.

Men søndag morgen, da sola stod opp og jorda skalv 
av glede under treet, ja, da visste det tredje treet at Guds 
kjærlighet hadde forandret alt.

Det hadde gjort det første treet vakkert.
Det hadde gjort det andre treet sterkt.
Og hver gang noen tenkte på det tredje treet, kom de 

til å tenke på Gud.

legender
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Som på den første Påskemorgen,
Før solen hadde spredd sitt lys
Kun dunkelt lys der henger over landet
vandrer de to kvinnene til graven
I undring over hendelser som skulle skje:
 
Slik beveger seg på men’skets Påskemorgen
Tro og håp
Og vandrer til sin pannes grav.
 
Troen løser seg søvndrukken
Fra sitt hjertes enda dunkle kammer
Strebende mot høyden.
Håpet stiger av hans blod,
Full av drømmer, tunge øyelokk, og vingene som tynget 
Hever det seg opp mot hodet.
 
Men foran men’skepannens grav
Ligger det en stein så stor
Den tunge knokkel der som stenger hodet inn.

Bryter forferdelsen, rystende gjennom kroppen?
Ristes sjelen hans av verdenskjærlighetens allmakt?
Hamrer åndens lyn hans jeg-gestalt?

Åh Engel, Herrens Exusiai, syn deg!
Fjern steinen fra mitt gravsteds dør
La himmellys i natten
Som forseglet ellers firmamentets strøm!

Bryt min jordbekledning, åndevesen
I dine fremfarende rystelser!
Åpne for meg, engel, min tenknings grav
Slik at strålende påskelys
I tusenfoldig klang
Gjennombryte min stive eksistens!
 
Da vil mitt hjertes påskeklokker 
Lyde jublende
Og oppstandelsens sang
Gjennomtrenge meg
Åh, Herre,
Trekk i kolven
Jeg er beredt, fra dine hender
Å klinge.

Karl König, Påskemorgen, 9. april 1950.
Norsk oversettelse; Dag Balavoine, påsken 2012.
Illustrasjon: Charlotte Berrington, 1858. 

Påskemorgen
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Frederica Miller, sivilarkitekt MNAL

De norske Camphill landsbyene, 6 stykker i alt, lever 
sine vakre liv godt skjult fra offentlighetens lys. Lands-
byene er lite kjent utover antroposofiske og innviddes 
kretser. Det skal denne boken av Christian Egge prøve å 
gjøre noe med. 

La det være sagt med en gang, disse landsbyene fortjener 
å bli bedre kjent. I sin tid var «tenn et lys for Vidaråsen»-
kampanjene, drevet av russen i videregående, en måte 
landsbyene ble kjent for allmenheten. I dag er det mange 
tyngre grunner til at landsbyene fortjener å løftes opp som 
forbilder for de samfunnsendringer vi alle må bidra til. 

Boken er delt i 3 hoveddeler: En første introduksjon til 
historikken og grunnlaget for landsbyene, dernest  
hoveddelen av boken som er intervjuer med mange av 
de som på forskjellig vis har vært og er involvert i lands-
byene, og til slutt et kapittel om landsbyene og bærekraft. 
Forfatteren selv anbefaler leseren å begynne med begyn-
nelsen og slutten, for etterpå å plukke i de mange inter-
vjuene, noe jeg slutter meg til. 

Allerede fortellingen om begynnelsen på Camphill 
binder trådene til vår tid, med dens grunnlegger Karl 
König, en jødisk flyktning fra Tysklands naziregime 
under andre verdenskrig. Hans sterke beundring for 
Rudolf Steiner og antroposofiens menneskesyn skaper 
ved siden av hans egen sterke livshistorie, impulsen og 
idealismen som siden, gjennom mange generasjoner, har 
båret landsbyene frem. Troen på – og gjennom arbeidet 
i landsbyene erkjennelsen av – at det i kjernen av ethvert 

MENNESKE FØRST OG FREMST
Her følger to bokanmeldelser av Menneske først og fremst - Innblikk i Camphill landsbyene i Norge 
av Christian Egge, utgitt på Kagge forlag 2016 i samarbeid med Camphillstiftelsen i Norge.

Godt skjult fra offentlighetens lys

menneske bor en vak-
ker skapning, og at 
vi alle har former for 
genialitet uansett om 
vi er såkalt utviklings-
hemmede eller pleie/
hjelpe trengende. Som 
man så vakkert sier på 
engelsk «the otherwise 
endowed» (de med 
andre evner).

I Camphill-landsbyene 
har man bygget en 
livsstil som er grunn-

lagt på en dyp respekt for hverandre som mennesker, og 
for det naturen gir på alle plan. Kanskje det mest beun-
dringsverdige av alt er at denne omsorgen i praksis for 
hverandre, bygger på en fundamental forståelse for indi-
videts frihet, og fellesskapets avgjørende betydning som 
bærer av individualiteten. Som Ruben Khachatryan sier 
i et intervju: «Om målet derimot er å berike det samfun-
net man er en del av, og å få tilfredsstilt ens egne behov 
av det samfunnet man har bidratt til å skape, da fungerer 
prinsippet om at jo mindre jeg tar for meg selv, jo mer 
får jeg.» Hvilken fantastisk motsats til dagens egoistiske 
verdensorden! Herfra flettes trådene videre til dagens 
sterke utfordringer vi står overfor: klimaendringer, vel-
ferdssamfunnets sammenbrudd (les omsorgens grenser) 
flyktningestrømmene, rovdrift på miljø- og ressurser. 

Bokens siste kapittel om «Camphill-bevegelsen og bære- 
kraft» demonstrerer hvordan landsbyene i praksis fun-
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gerer som økosamfunn eller økolandsbyer. Her er de 
strålende eksempler på lokalsamfunn som klarer å leve 
klimanøytralt, miljøvennlig, og hvor overskudd er med 
på å skape et kulturelt fremstående lokalsamfunn. Teater, 
spill, den gode hjemmeproduserte maten, et liv i pakt 
med natur og hverandre! Utviklingen har ikke vært, 
eller er, uten utfordringer, dette vises også frem i boken, 
og gjør at man forstår at landsbyene er alt annet enn 
ferdige fasitsvar. Tvert om fremhever de mange intervju-
ede medarbeiderne at det er nettopp utfordringene som 
skaper den dynamikk som må til for å møte samtiden og 
nye utfordringer. Men stort sett kan vi si at landsbyene 
befinner seg langt foran resten av samfunnet i måten de 
demonstrerer at det er fullt mulig for oss som mennesker 
å leve fredfullt med hverandre og naturen vi er så avhen-
gig av. Jeg anbefaler derfor boken på det varmeste som et 
håpefullt lys for fremtiden. Denne gangen er det Vidar-
åsen og Camphill-landsbyene som tenner et lys for oss.

Refleksjoner over Camphill, 
verdigrunnlaget og framtida

Jens Olai Jenssen, styreleder Grobunn 

«Glem pengeøkonomi. Glem effektivitet. Glem skillet 
mellom jobb og privatliv», kunne vi lese i Klassekampen 
27. februar 2016. Avisa hadde en bred omtale av Vidar-
åsen som «Norges eneste gjenlevende kollektiv». Noe 
senere på året, da Camphill-landsbyene i Norge feiret 50 
år, inviterte Aftenposten sine lesere inn i «Norges mest 
alternative samfunn». Reportasjene i begge avisene oste 
av begeistring for annerledesheten, fellesskapet, livsstilen 
og solidariteten, som selve grunnlag for et verdig liv.

«Hvis Vidaråsen tar vare på verdiene som er viktige her, 
tror jeg vi fyller 50 år til», uttaler en av landsbyens bebo-
ere, Ola Henningsen, i Camphills jubileumsbok «Men-
neske først og fremst», som ble lansert i slutten av januar. 
Han berører en viktig utfordring. Antroposofiske tiltak 

for mennesker med spesielle behov overlevde HVPU-
reformen og har vist sterk livskraft. Men vil verdigrunn-
laget fortsette å skinne i et stadig mer kommersielt sam-
funn? Og hvordan kan selve livsformen, fellesskapet i 
familiehus, i arbeid og kulturliv, overleve samtidens krav 
til rapportering og en omsorgstekning basert på «mer 
igjen for pengene»?

Camphill-landsbyene i Norge tilbyr et helhetlig bo- og 
arbeidsfellesskap for unge voksne med særlige omsorgs-
behov. I boka om 50-åringen, som er utgitt på Kagge 
Forlag, tar forfatteren Christian Egge oss dypere inn i 
historien og det idemessige ståsted for Camphill-beveg-
elsen, menneskebildet og den spirituelle impuls, hver-
dagslivet, utviklingen og utfordringene. Han tar også 
opp temaet «landsbyene som en modell for bærekraftig 
utvikling». 

Vidar Sem og Christian Egge i Litteraturhuset i Oslo.
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«Menneske først og fremst» er ingen lett tilgjenge-
lig sammenhengende fortelling om framveksten av 
Camphill-bevegelsen. Den består av utvalgte tekster, 
lengre samtaler med medarbeidere, beboere, naboer og 
andre aktører. Og i tillegg: et rikt utvalg bilder som gir 
dypere innblikk i landsbylivet, slik det var og slik det er. 
Gjennom tekstene får en vi ærlig framstilling av virkelig-
heten: De gode sidene ved landsbylivet blir tydeliggjort, 
men også frustrasjonene og konfliktene som gjerne opp-
står i idealistiske miljøer med viljesterke personligheter. 
Boka som er på hele 500 sider, er slapt redigert. Som 
leser opplever jeg unødvendige gjentagelser. Enkelte 
intervjuer eser ut over hva som kan sies å være relevant 
for bokas tematiske kontekst.

Camphill-bevegelsen
Landsbyenes historiske forankring knyttes til Camphills 
grunnlegger, Karl König, østerriksk lege, jøde, som un-
der nazismen ble sett på som «statsfarlig antroposof». 
Etter invitasjon fra den britiske regjeringen velger han i 
julen 1938 å slå seg ned i London, og fra 1939 på eien- 
dommen Camphill utenfor Aberdeen i Skottland. I 
hjemlandets ideologiske landskap hadde verken han eller 
mennesker med ulike hemninger livets rett. König ville 
redde Europa fra tyranniet, og skape et varmt samfunn, 

basert på likeverd, der mennesker med spesielle behov 
settes i sentrum. I antroposofisk tenkning har alle men-
nesker «en frisk kjerne», sin evige åndelige individuali-
tet, som er ukrenkelig. 

De første antroposofiske tiltak i Norge kom omtrent 
samtidig. Først ute var Solveig Nagell med et barnehjem 
på Toten i 1938. Det ble senere til Granly stiftelse. I 1954 
ble Helgeseter helsepedagogiske barnehjem ved Bergen 
opprettet, og i 1956: Hestafivel helsepedagogiske skole i 
Oslo. Camphill-impulsen ble virkeliggjort ti år senere, 
i pinsen 1966, da grunnsteinen for Vidaråsen Landsby 
ble lagt. Da var det allerede etablert landsbyer i en rekke 
andre land, - England, Irland, Sør-Afrika, Vest-Tyskland, 
Amerika og Nederland. De andre landsbyene i Norge 
kom i en kort periode, fra 1972, da Hogganvik i Vikedal 
ble etablert. Solborg på Ringerike hadde sin oppstart i 
1977, Jøssåsen i Malvik i 1978, Vallersund gård i Bjugn i 
1981 og noe senere, Camphill Rotvoll – Kristoffertunet i 
Trondheim, den eneste landsbyen i et bymiljø. De norske 
landsbyene har om lag 130 beboere med spesielle behov, 
i tillegg praktikanter og medarbeidere. De er utviklet 
svært ulikt, avhengig av landskapet de ligger i og hvem 
som arbeider og lever der. 

Dag, Helena og Ulrike spiller under bokpresentasjonen på Litteraturhuset i Trondheim. Alle foto: Nils Langeland.
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Fra anarki til styring
Som pårørende gjennom mer enn 20 år har jeg blitt 
godt kjent med Vidaråsen, men ikke med de andre 
landsbyene. Jeg er dypt rørt over innsatsen som legges 
ned i landsbyen, og kvaliteten i arbeidet. Men, som vi 
også kan lese i boka: Camphill har vært gjennom sterke 
brytninger, og konseptet er fornyet. Høyesterettsadvokat 
Cato Schiøtz, som har stått sentralt representantskapet 
fra 1988, forteller om en organisasjon med tilløp til det 
rene anarki, der det var bruk og kast av medarbeidere, 
manglende rettigheter, frustrasjon og uoversiktlig øko-
nomi. Mange uheldige forhold er det i dag ryddet opp i: 
Medarbeidere har fått skriftlige avtaler, pensjon og av-
gangsvederlag. Organisasjonen har fått en god kollektiv 
ledelse, mindre autoritær enn tidligere, med god økono-
mistyring og rapportering. Han er klar på at Camphill 
organisatorisk og økonomisk står sterke enn noen gang. 
Men han legger til at det økonomiske fellesskapet ikke er 
like sterkt som tidligere. 

Vidaråsen var i en krise rundt årtusenskiftet. «Vi visste 
ikke riktig hvem som styrte», forteller Will Browne, som 
i dag er koordinator for ledergruppa. Prosessen som ble 
iverksatt, med ekstern hjelp, var i ferd med å meisle ut 
en vanlig organisasjon. Da blåste det en kald vind over 
Vidaråsen. Trofaste veteraner følte seg tilsidesatt. De fikk 
vite at «Camphill-ideen, slik den var praktisert, var gått 
ut på dato», for å sitere Will Brown. Interne motkrefter 
vant fram i representantskapet, som satte tommelen ned 
for den nye kursen. Idegrunnlaget skulle bevares. Og 
driftsmodellen som etter hvert ble meislet ut, tar opp i 
seg energien og impulsene Camphill er bygget på.

Motstrøms i en ny tid
«Mennesker med utviklingshemninger har ofte en spe-
siell utstråling, en umiddelbarhet i forhold til seg selv og 
andre. De kan på en måte bygge broer og kan nå frem 
der hvor andre ikke når frem – bare ved å være den 
de er». Det er Karen Nesheim, pioner og superveteran 
innen Camphill i Norge som er sitert slik, noe som vit-
net om at menneskesynet, tankegodset og verdigrunn-
laget lever i beste velgående. Imidlertid: det kan være 
krevende å leve et langt liv som praktiserende idealist, i 
et motstrøms arbeids- og omsorgsfellesskap, med mye 
lys og varme, men også til tider med tunge prosesser. 
Utbrenthet er et kjent fenomen, her som i andre sam-
menhenger. Rekruttering av nye medarbeidere som «gir 
hele seg» til landsbylivet, er en stor utfordring. Flere som 
arbeider i landsbyene bor utenfor, noe som selvsagt også 
har betydning for det indre liv. 

Camphill-modellen som omsorgstilbud for mennesker 
med spesielle behov, har den framtida for seg? Jubile-
umsboka har ingen sammenhengende drøfting av dette 
viktige temaet. Bente Edlund, førsteamanuensis ved  
Steiner-høyskolen, peker på at landsbyene traff tidsån-
den i Norge på 1970- og 80-tallet, da det var stor inter-
esse for grønne tiltak, sosiale prosjekter, alternativ be-
handling. Om jeg forstår henne rett: Hun registrerer stor 
interesse blant sine studenter for å starte antroposofiske 
sosiale tiltak, men liten interesse for å gå inn i Camphill-
konseptet, basert på en «familiemodell». Karavanen har 
på en måte gått videre. Det er behov for å samle erfarin-
gene som er gjort i landsbyene som grunnlag for å finne 
veien videre. 

Verdigrunnlaget som Camphill-bevegelsen er tuftet på 
er på ingen måte gått ut på dato. Snarere tvert imot. De 
antroposofiske pionertiltak står for et bærekraftig sam-
funn, med verdier og kompetanse som treffer dagens 
trender og utfordringer: - inkludering, økologi, spiri-
tualitet og delingsøkonomi. Det er ingen tvil om at selve 
landsby-konseptet slik vi kjenner det i dag, er under 
sterkt press. Men jeg mener det er grunn til å være opti-
mistisk, i visshet om at Camphills tradisjoner og kultur 
har svært mye å tilføre vårt samfunn. Her ligger det et 
stort mulighetsrom.

Cato Schiøtz og Christian Egge.
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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
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
E-post: geir@helgeseter.no
Tlf: +47 55 27 38 99
www.helgeseter.org

Hogganvik Landsby – Camphill

Hogganvik Landsby ligg i eit typisk vestlandslandskap 
ved Vindafjorden i Ryfylke, med utsyn mot fjord og 
fjell. Gard og gartneri, skogsdrift og ysteri, vevstove og 
snikkarverkstad, pluss fire familiehus gjev arbeid til 
alle. Det bur om lag 30 menneske i Hogganvik Lands-
by, og i tillegg kjem det fem - seks inn på arbeid her.

Henvendelse:

Hogganvikvegen 28
5583 Vikedal
TLF: +47 52 76 01 11
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.

Henvendelse: 

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 – 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

Fo
to

: 
Fr

od
e 

H
øl

le
la

nd
G

ra
nl

y 
ar

ki
v

Fo
to

: 
Bo

rg
ny

 B
er

gl
un

d
Fo

to
: 

Er
ic

 d
e 

H
aa

n
Fo

to
: 

Bo
rg

ny
 B

er
gl

un
d

Fo
to

: 
Bo

rg
ny

 B
er

gl
un

d

Klostergården livsfellesskap

Klostergården ligger på Tjøme. Vi er et bo- og arbeids-
fellesskap med jordbruk gårdsdrift med flere dyr, snek-
kerverksted, bakerhus, kafé, kulturhus, terapihus med 
svømmebasseng. I tillegg tilbyr vi veiledningundervis-
ning samt familie-/ par- og barneterapi. 

Henvendelse:

Barkevikveien 44 
3145 TJØME 
tlf 33303410 m 95456033/ 47465054 
E-post: post@klostergaarden.no 
www.klostergaarden.no 
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Camphill Rotvoll 

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

Henvendelse: 

Rotvoll Allé 1
7053 RANHEIM
Tlf: +47 73 82 68 50 
E-post: velkommen@camphill-rotvoll.no 
Søknad: applications@camphill-rotvoll.no
www.rotvoll.camphill.no

Camphill Landsby 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 er et bo og ar-
beidsfelleskap med bl.a. gårdsdrift, gartneri, urteverk-
sted, veveri, bakeri og en gruppe som arbeider i skogen.

Henvendelse: 
 
Solborgveien 21, 3520 JEVNAKER
Telefontider: (man-tors kl. 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.net

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 og butikk. 

FRAMskolen er en del av landsbyen. Skolen er et folke- 
høyskolelignende lærested for unge voksne med utvik-
lingshemming mellom videregående skole og et aktivt 
yrkesliv. 

Henvendelse:

Valsøyveien 145
7167 VALLERSUND
Tlf: (man-fre 9-14.30) +47 72 52 70 80
E-post: vallersund-gaard@camphill.no
www.vallersund.camphill.no
www.framskolen.no   
E-post: framskolen@camphill.no

Vidaråsen – 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
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Ljabruskolen – Steinerskole for 
elever med spesielle behov

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

Henvendelser: 

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

Helsepedagogisk skole er en integrert del av Steiner-
skolen på Skjold og gir et tilbud til elever som av ulike 
årsaker har behov for undervisning i mindre grupper 
fra 1. til 10. klasse. Et eget videregående retter seg mot 
ungdom som ikke finner seg til rette i det tradisjonelle 
opplæringstilbudet. Skolen har ulike verksteder for 
betong, tre, kunst, metall og musikk. 

Henvendelse:

Harald Skjolds veg 52 
5236 RÅDAL 
Tlf: +47 55 11 23 80 og +47 55 13 76 00 
E-post: skjold@steinerskolen.no,
E-post: skjold-vgt@steinerskolen.no
www.skjold.steinerskolen.no 
www.steinerskolen-skjold-vgt.no 
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