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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 fem 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
Tid for å høste. Ordene våronn, slåttonn og skuronn 
kommer fra det gamle norrøne ”onn”, som viser til den årvisse 
innsatsen i landbruket. Og i denne utgaven av LandsByLiv 
har vi sett på jordbrukets betydning – både for stedene og i en 
større sammenheng. Her er fortellinger fra jord til mage, om 
biene og mennesket, frøproduksjon, å spise ved samme bord, 
og om bakgrunnen for det biodynamisk jordbruket. 
     I en artikkel kalt ”Miljøvern + landbruk = sant” henviser 
Kari Gåsvatn til miljøfilosof Trine Antonsen og hennes dok-
toravhandling. Her får vi vite at det er gjennom landbruket vi 
kan erfare naturen, få nye holdninger og en bedre forståelse 
for forholdet mellom mat og samfunn. Gode bønder har alltid 
visst at de er avhengige av omgivelsene, av naturens og årstid-
enes rytmer og det som er spesielt for et sted. 
     Ellers bugner bladet av alt som skjer på stedene, som 
Ungdomsseminaret på Grobunn, Setersprell-festivalen på 
Helgeseter, sommermarked på Rostadheimen, arbeidsseminar 
og innvielse av Perlemorsalen på Rotvoll. Og i september den 
store verdenskongressen for mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne i Ekaterinburg i Russland. Over 700 deltakere var 
til stede, hvorav 30 kom fra Camphill i Norge, og blant dem, 
orkesteret til Hogganvik. 
     Bente Edlund ved Steinerhøyskolen oppfordrer til aktiv 
rekruttering av studenter til neste års kull ved sosialpedago-
gikkstudiet. Et arbeid som må starte allerede nå! På Granly 
har de utarbeidet et inspirasjonskurs for antroposofisk om-
sorgsarbeid hvor også andre kan delta. Vi bringer også et in-
tervju med Torill Vagstad, nestleder i NFU, som har engasjert 
seg i Grobunn og Fieke-saken. Dessuten inntrykk fra SOR-
konferansen, ECCE-årsmøtet og Dialog-møtet i Skottland.  
     Sist i bladet forteller Jan Bang om sitt møte med Al-Sama, 
Camphill-prosjektet i Palestina, og Runa Evensen bringer 
bilder og inntrykk fra byggeprosjektet i Nepal. 

Redaksjonen, ved Sissel Jenseth
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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

HVA SKJER?
Ungdomsseminar 2017 på Grobunn

Dugnad for Økologisk Landhandel & Kafé

Setersprell-festivalen feiret 10 år

Solborgsketsj til kabaret og jubileum

Landsbyboerne, mine lærere

Sommermarked på Rostadheimen

Eit lite teikn

MØTEPLASSEN
Inger Elisabeth Anonsen 70 år

Minneord skrevet av Jørn Løberg

Et avsnitt om empati

PÅRØRENDE
Samtale med Torill Vagstad

AKTUELT
Aktiv rekruttering til sosialpedagogikk

Innvielse av Perlemorsalen på Camphill Rotvoll

Fredsparken på Rotvoll

Arbeidets betydning for et verdig liv

Frihet, omsorg, tvang og makt

Nytt inspirasjonskurs for antroposofisk omsorgsarbeid

”jeg, du, vi” - inntrykk fra ECCE-årsmøtet 2017

Oppstarten av den helsepedagogiske bevegelsen

Dialog 2017 i Skottland

TEMA - FRA JORD TIL BORD
Fra hagen til magen

Å ha aktelse for den som du deler bord med

La humla, vepsen og biene suse - Victor på Hogganvik

Biene og menneskene

Økologisk og biodynamisk frøavl i Norge

Miljøvern + landbruk = sant

Landbruk og sosialterapi - en lykkelig sameksistens!

Om Biodynamisk jordbruk

Diet for a green planet - vi blir hva vi spiser

Minneord om Dr. Ibrahim Abouleish

SEKEM Sustainability Report - 2016

Vestimentum - med bomullsklær fra SEKEM

GLIMT FRA VERDEN 
Al-Sama, Camphill-prosjektet i Jenin, Palestina

Broer mellom øst og vest - en drøm som ble virkelighet

LEGENDE Da bonden glemte å synge

BOKOMTALE
Volker Fintelmann: Intuitiv medisin

En dialog med boken ”Menneske først og fremst” 
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Sommeren kommer 
tilbake i juni / juli. 
Da kan man gå
ned til stranden 
og bade. 
Ha piknik på stranden 
med grillpølser og is. 
Man kan vasse 
eller bade i sjøen. 
Sykkeltur! 
Gå tur!
Bade! 
Badebriller! 
Badering! 
Badeland! 
Dykkerbriller! 
Natur! 
Hvite strender! 
Svømme! 
Dykke ned i vannet. 
Sola skinner så varmt. 
Vi blir brune. 
Velkommen tilbake, 
sommeren. 

Hanne Kveli 

Sommerdikt
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hva skjer?

Tekst: Ivana, Fredrik og Mariann 

I mars i år arrangerte Grobunn ungdomsseminar. Tema-
et for seminaret var håndverk. Antroposofiske virksom-
heter med ungdom på samme alder som Grobunns 
elever, ble invitert hit. Innenfor håndverk hadde vi silke-
maling, kurvfletting, totempel, matlagingsgrupper og 
musikk. Ungdommene ble delt inn i ulike grupper etter 
eget ønske. Elevene på Grobunn synes det var moro å 
jobbe med håndverk og treffe andre ungdom.

Musikkgruppa ble ledet av Malte Vinje. Han er musikk-
læreren vår her på Grobunn. I løpet av seminaret ar-
beidet de med flere låter som de fremførte siste dag. 
Fantastisk hva man kan få til på så kort tid. Det ble også 
produsert mange flotte kurver i ulike farger.
 
Gruppa som holdt på med silkemaling, startet med å 
klippe ark, deretter limer man arket på silken. Tilslutt 
maler man formen på silken. Gruppen lagde to veldig 
flotte bilder. Det ene har Grobunn fått og det andre fikk 
Vidaråsen.

Ungdomsseminar 2017 
på Grobunn

Ei gruppe arbeidet med totempel. Først sørget snekker-
gruppa for å høvle stokken fri for bark. Gard skissa inn 
dyr som vi hogget ut meg klubbe og jern. Kanin, geit, 
gris og ku ble hogget ut. Det var mye hardt arbeid, men 
det var en ivrig gjeng som gikk løs på totempelen. Den 
er ikke helt ferdig enda. Når den er ferdig malt, skal den 
plasseres her på Grobunn.

Fem fra Solborg på Grobunn

Tekst: Astrid Abrahamsen

Mandag den 13. mars dro Marte, Maria, Dorothea, Lea 
og jeg på ungdomsseminar på Grobunn. Vi dro først 
til Fokhol Gård i Stange, hvor vi skulle bo, og satte fra 
oss bagasjen før vi dro videre til Grobunn. Der fikk vi 
kveldsmat og det var underholdning av folk fra Grobunn 
som spilte for oss. 
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Senere ble vi delt inn i grupper. Vi kunne velge mellom 
musikk, matlaging, kurvfletting, totempæl og silkema-
ling. Jeg kom på gruppen som skulle lage en totempæl. I 
tre dager hogget vi et skilt som skulle hete Vedbuland. 

På kveldene var det konserter med Viva Valencia med 
en gutt som het Simen som var veldig flink på trommer. 

På onsdag var det konsert med Mangobandet. Vi hadde 
også disco og quiz, hvor min gruppe vant! 

På siste dagen avsluttet vi med fremvisning av arbeidet 
som gruppene hadde gjort i løpet av seminaret. Vi 
fikk god mat og jeg var heldig som fikk nye venner fra 
Vidaråsen og FRAMskolen på Vallersund Gård. 

Fra de ulike aktivitetene som foregikk under seminaret på Grobunn. Foto: Dag Balavoine og Mariann Bakke.
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Dugnad for Økologisk 
Landhandel & Kafé

Tekst: Grobunn. Foto: Linda Høgmo Edvardsen.

I løpet av høsten kan Grobunn ønske velkommen både til landhandel og kafé. I 
sommer startet oppussingen av lokaler, samt anskaffelse av inventar for kafédriften. 
Vi har kjøpt inn gamle pinnestoler, gammel kjøkkenbenk og noen gamle bord. 

Meningsfulle oppgaver 
Målet er å gi elevene meningsfulle arbeidsoppgaver. I kaféen blir det kortreist, ja, til 
og med «ikke-reist» mat, hentet fra gården selv. Råvarene er biodynamisk dyrket. 
Elevene skal delta aktivt i hele prosessen, fra innhøsting av grønnsaker til matlaging 
og kundeservice. De vil lære om maten fra jord til bord.

Den tidligere butikken utvides til landhandleri og vil få utvidede åpningstider. Her 
tilbys helsekost, krydder, grønnsaker og andre økologiske produkter. 

Dugnadshjelp
I tillegg til Simon, Johannes og Jans muskelkraft, har vi hatt dugnadshjelp av selveste 
varaordføreren i Stange kommune, Trine Lise Stårvik. Hun har bidratt med maling 
i de kommende kafélokalene, samt vært med på luking av ugress på åkeren. Tusen 
takk for strålende jobb og for gode samtaler! 

Daglig leder Lene tok seg også “fri” fra ferien og ble med på en dugnadsdag på 
Grobunn. Bonde Eric kom innom en tur, så det har vært riktig så hyggelig her i dag. 
Og Hamar Arbeiderblad kom og omtalte dugnaden i avisa 23. juli.

Øverst høyre: Varaordføreren i Stange kommune, Trine Lise Stårvik. 
Under: Kafferast for dugnadsfolket på Grobunn i sommer.
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Den gode nabo 
– fellesskap 
for seniorer

Setersprell 
- festivalen feiret 10 år

46 konserter innen klassisk / folk / jazz / rock, 11 teater- 
forestillinger, 7 eurytmiforestillinger, 7 kabareter, 7 fore- 
drag, 4 musikalske work-shops, og 7 markeder med 
varierte kulturinnslag. Totalt har ca 4330 publikummere 
rukket å bli registrert på 100 av arrangementene. Tar vi 
også med besøkende som har vært innom våre kulturelle 
aktiviteter under markedene – samt utstillingene, nær-
mer vi oss i alt 6000 personer i disse årene. Ikke verst!

Et initiativ er på gang for å bygge leiligheter for 
seniorer på Vidaråsen. Ideen er å bygge 12 leilig-
heter med et fellesareal. Leilighetene er planlagt 
innflyttingsklare i 2020.

I løpet av høsten vil dette arbeidet bli mer konkret, 
og det vil dannes en stiftelse eller forening med en 
grunnkapital, der interesserte kan melde seg inn. 
En arbeidsgruppe vil sørge for framdrift og gjen-
nomføring av «drømmen».

Alle medarbeidere og interesserte, og spesielt senio-
rer i Camphill-landsbyene i Norge som nærmer seg 
eller allerede er pensjonister, inviteres til å bli med. 
Kom gjerne med innspill eller gi tilbakemelding. 

Kontakt: Simone G. Wantz, 
simonewantz@gmail.com

Tekst: Geir Legreid

Temaet for årets Setersprell-festival på Helgeseter var 
«Jielemen Aavoe – Livets glede», med fokus på vårt 
samiske urfolk i Norge. Samene har en rik kulturhistorie 
ikke minst gjennom den levende joiken. Dette gikk som 
en rød tråd gjennom årets arrangement, med markering 
av samisk kultur og historie under åpningen, på som-
mermarkedet, foredrag, folkemusikk-kafeen 
og avslutningen. Ikke minst var besøket til 
Inger Marie Nilut en flott opplevelse. 

Ellers kunne Setersprell-festivalen by på 
kunstutstilling med Odd Lindbråten, Regn-
buen orkester med sine 33 strykere, eurytmi-
forestillinger og låvedans / rockekonsert. Vi 
hadde to scener som begge fungerte bra også 
i år. Den ene er i Hallen i hovedhuset, hvor vi 
setter opp et amfi for å få nok sitteplasser. 
Videre har rockescenen på låven utviklet 
seg til å bli en liten perle, med blant annet 
retro-lyskastere og røykmaskin. Scenen passet 
perfekt til konserten med Bergensrockens 
stolthet – Hvitmalt Gjerde. Festivalen var godt 
besøkt, og aldri har flere nye publikummere 
deltatt. Så om vi er en liten festival, har vi 
fortsatt evne til å begeistre nye besøkende. 

En milepæl ble nådd 7. juni da vårt tiende 
strake festspill på Helgeseter var fullført. I 
disse årene har til sammen 113 arrangementer 
blitt gjennomført. Hør bare: 11 kunstutstil-
linger, 13 egenproduserte arrangementer med 
blant annet  støtte fra andre artister, 

Øverst: Unge musikanter i Regnbuen orkester. 
Foto: Geir Legreid.

Under tv: Inger Marie Nilut forteller om joik-
ens funksjon og kraft. Foto: Frode Hølleland. 

Under tv: Hvitmalt Gjerde spilte på låven. 
Foto: Frode Hølleland.
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Tekst: Steffi Hagedorn. Foto: Anuj Kumar.

På sensommeren 2016 fikk vi utfordringen: Å lage en 
sang og et innspill til en kabaret for jubileumsfeiringen. 
Dette endte med at vi skrev sangen ”Solborg, Solborg”, – 
og melodien ”Mamma Mia” var et åpenbart valg – det er 
en av favorittsangene på Solborgs sangkvelder! 

Selve sketsjen øvde vi over noen uker i forbindelse med 
landsbymøte. Det var utrolig gøy å lage en sketsj som 
omhandlet landsbymøte og de fire temperamentene! 

I det melankolske var alt tungt og trist og vanskelig, og 
mange var nesten på gråten. 

I det flegmatiske hang vi som trøtte tenåringer, med føt-
tene på bordet og gjespet og gadd ikke bekymre oss for 
noe som helst, alt ville nok ordne seg, bare slapp av! 

Men i det koleriske kom det skikkelig fart i oss! Der var 

Solborgsketsj til 
kabaret og jubileum

det mange som fikk stor glede av å få utløp for litt frus-
trasjon og sinne! Og enda mer morsomt å late som man 
var sint og frustrert! Den måtte vi faktisk dempe litt... 

Og så kommer det sangvinske – og da ville vi bare synge 
og danse! Det var en stor opplevelse for oss. 

Selve fremføringen i Oslo var veldig spennende – så stort 
publikum var det nok ikke mange av oss som hadde hatt 
før! Men morsomt var det uansett.

Solborg, Solborg
(etter melodien ”Mamma Mia” fra Abba)

Glad, sint, trøtt eller trist
Du kan bli som du er.
Bare gjør det du kan
Da skal alt være bra.

Se deg omkring – vi vil hjelpe til!
Trenger du hjelp, det er noen som får det til
Her på Solborg er folk snill.

Bygge hus, hogge ved, melke kyr.
Lage mat, karde ull, fôre dyr.

Ååååå
Her på Solborg
Kan du smake på livet
Se deg selv i speilet!
Her på Solborg
Er det latter, gråt,
Vennskap – König, Goethe, Steiner.

Folk ifra hele verden
Bor i en landsby sammen.
Solborg – i vår landsby er vi glad!

Solborg, Solborg
Kaffe må vi ha!
Ja ja, kake gjør oss også glad!
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Landsbyboerne, mine lærere

drer. Noen landsbyboere gjør sine oppgaver regelmessig. 
Jeg har merket at det har blitt som en del av livet deres, 
og de glemmer aldri å gjøre disse oppgavene. De er så 
flinke at du ikke kan gjette at de er mennesker med spe-
sielle behov. De tar ikke rutiner for gitt, og de setter et 
eksempel for oss når de utfører våre oppgaver uten feil.

Jeg tror ikke de er klar over at de er mine lærere, men jeg 
er veldig takknemlig for det. Jeg takker dem også for å 
minne meg på min fars råd, som hjelper meg til stadig å 
bli bedre og bedre.

Innlegget har tidligere stått i Solborg avis, sommer 2017.

Anuj og Øyvind. 

Tekst og foto: Anuj Kuma

Da jeg var ung ga faren min meg et godt råd, at man 
holder aldri opp med å lære. Han fortalte også at den 
beste måte å lære viktige ting, er å lære av andre men-
nesker gjennom samtaler og observasjoner. 

I livet mitt har jeg møtt mennesker fra forskjellige deler 
av verden, og jeg har prøvd å lære mange viktige ting, 
gode kunnskaper og vaner. Særlig landsbyboerne på 
Solborg har hjulpet meg til å lære meg noe om livet mitt. 
På tross av funksjonshemninger har de vært mine lærere 
på mer enn en måte. 

Først og fremst har jeg lært av dem hvordan man kan 
gi kjærlighet til andre mennesker uten å forvente noe 
tilbake. Hvert år får vi nye medarbeidere på Solborg, og 
landsbyboerne etablerer bånd med dem som er basert på 
medmenneskelig kjærlighet. Medarbeidere og landsby-
boere som ikke kjente hverandre, blir en del av samme 
”familie”. Det er mitt inntrykk at de ikke tenker på den 
samme egoistiske måten som vi vanlige mennesker gjør, 
når vi gir kjærlighet til andre. Deres kjærlighet er den 
guddommelige kjærligheten som vi ser opp til og prøver 
å etterligne.

I nåtidens verden er tid en viktig ressurs, og vi forsøker å 
være punktlige, men det er ikke lett. Punktlighet er også 
en egenskap som jeg lærer fra landsbyboerne. De kom-
mer punktlig til de forskjellige aktivitetene. I landsbyen 
skjer det mye; morgensamling, konsert og spill, og jeg 
har sett at de fleste landsbyboere alltid kommer til riktig 
tid. Det viser at de kjenner tidsverdien. Hvis de kan 
verdsette tid, hvorfor kan ikke vi? 

Utholdenheten som landsbyboerne viser når det gjelder 
å utføre oppgaver, er en annen egenskap som jeg beun-
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Eit lite teikn

Tekst og foto: 
Frederike 
Lingner

Årets høyde-
punkt på Rostad- 
heimen var 
sommermarkedet 
den 10. juni. 

I fjor hadde vi 
dette markedet 
for første gang, så 
det er ganske nytt 
på Rostadheimen. 

Initiativtaker var 
en av de nyutdan-

Sommermarked på Rostadheimen

nede sosialpedagoger som har gått på Steinerhøyskolen 
i Oslo. Sommermarkedet utløste en positiv stemning og 
en lyst til å pleie denne nyvunne tradisjonen. Mange av 
kollegaene var med og dro årets arrangement i land. 

I år var markedet kombinert med en utstilling av male-
rier og bilder til tre personer som bor på Rostadheimen. 
Noen av bildene var til salgs, mens andre bare skulle 
stilles ut. I tillegg bød markedet på mange fristelser. Alt 
fra nydelige planter, til støpte lys og andre produkter 
som er laget på heimen, og ikke minst de gode kakene. 
Ute, hvor folk satt i godt selskap og nøt maten, ble det 
spilt gitar. Ved siden av kakebordet hadde vi satt frem 
plantene. Her kunne en finne mye forskjellig; urter, 
tomatplanter og blomster. Inne i hovedhuset var det ut-
stilling og salgsbod. Gjestene var i godt humør, og vi har 
fått fine tilbakemeldinger om at folk trivdes og opplevde 
en rolig, varm og inkluderende stemning.

Tekst: Monica Nicolaisdatter Haugan, orkesterleiar 
i Hogganvik Landsby. Foto: Nils Langeland.

På 50-årsjubileet for Camphill i Noreg, på marknaden på 
Youngstorget i Oslo, får me eit lite kort i handa frå Bente 
Meling. Kortet er laga av resirkulert papir med mønstra 
kant og vakkert trykk og der står det: Welt-Kongress in 
Jekaterinburg, 7-11 sept-2017. Eg tenkjer at dette er eit 
fint lite bokmerke, det. Men så vert det til noko meir:
Ei kjensle startar å gro, ho veks og vert noko konkret.

Me tek det fyrst opp uformelt, korleis stemninga er blant 
bebuarar og medarbeidarar om å reise så langt. Jo, dette 
er noko me bør ta del i, vere ein del av. Så dannar me ei 
lita gruppe som møtest kvar månad til felles informa-

sjon, - nokre gonger med alle, andre gonger kring berre 
praktiske ting.

Anna, vår russiske medarbeidar frå St. Petersburg, kjem 
med forslag at me fyrst kan vere nokre dagar i landsbyen 
Svetlana. Og desse hyggelege menneska derfrå kjenner 
me jo til; vi song saman om kvelden på Holmenkollen 
Park hotell under 50-årsjubileet; russiske, engelske, ame-
rikanske og norske songar om kvarandre, og me tenkte 
allereie då: Me må treffast igjen.

Så tenkjer me litt på korleis ein kan førebu seg til ei slik 
reise: Jo, ein kan jo alltids øve på nokre russiske høfleg-
heitsfraser. Russarar er høflege, så bamseklemmen kan 
godt få kvile heime. Me søkjer på nettet på Jekaterinburg 
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og finn straks ut at her er det utruleg mange teater, 
bibliotek og kunstmuseum. At det ligg så langt aust, 
nesten i Asia, visste me lite om.

Så tenkjer me at det vil vere fint å samarbeide med dei 
andre landsbyane frå Noreg om korleis me ynskjer 
å presentere oss. Men det aller viktigaste: Ein må ha 
invitasjon, visum og flybillettar. Me får hjelp via Vidar-
åsen Landsby om kva som er tryggaste og raskaste måte: 
Pasvik Turist. Så stor takk til Olga for all hjelp. 

Me merkar fort at Verdskongressen sitt sekretariat er 
profesjonelt. Svar får ein stort sett ein til to dagar rett et-
ter førespurnad og det er mange i sving der borte som vil 
gjere alt godt og hyggeleg for oss tilreisande. 

Men så kjem skjema for utfylling av visum på epost og 
då skjønar me at dette krev mykje nøysamt arbeid. Vår 
kjære kontormedarbeidar, Judit, set i gong med dette 
detaljerte og tidkrevjande arbeidet. Alt må vere korrekt, 
ikkje eit komma feil. Og mange samtalar med reisebyrået 
på telefon vert tekne, fram og tilbake. Ei anna russisk 

bebuar er fotograf, så ho tek passbilete av oss. Takk til 
deg og, Sasha.

No er det august og ferien er snart over. Gruppa skal 
møtast igjen til dei siste samtalene kring reisa vår. Og 
orkesteret skal øve seg slik at me kan vere ein del av fel-
lesskapet langt der borte i Ural ein stad. Me er gler oss 
men er litt spente og.

700 deltakere til verdenskongressen

Til denne første verdenskongressen for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 7.-10. september i Ekaterinburg, 
Russland, vil det delta 30 personer fra Camphill i Norge 
og totalt cirka 50 fra Norden. – 700 deltakere er påmeldt 
fra 30 land, forteller Petter Holm, som er en av pådriver-
ne og blant de ansvarlige for kongressen. Han under-
streker at Sosialterapeutisk Forbund, Landsbystiftelsen 
og flere av virksomhetene har bidratt økonomisk til at 
kongressen kan finne sted. I løpet av disse september-
dagene vil det skje mye både faglig, politisk og kulturelt, 
som han håper kan bli dokumentert og gjengitt senere.

Hogganvikorkesteret på Holmenkollen Park hotell.
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Inger gir Erik en god klem. 
Foto: Ragnhild Rise.

Tekst: Kirsti Hills-Johnes

Den 18. mai fylte Inger Eli-
sabeth 70 år. Bakketunet på 
Vidaråsen var pyntet til fest 
som ble feiret med nære ven-
ner, taler, snitter og en nydelig 
kake. Inger og jeg har kjent 
hverandre helt fra hun kom 
til Vidaråsen i 1975. Jeg har 
veldig mye å takke henne for, 
både personlig, men også på 
vegne av Camphill Landsbyer 
i Norge. 

Inger vokste opp i Oslo sam-
men med sin mor Åse 

Inger Elisabeth Anonsen 70 år

Anonsen. De to var nært knyttet til hverandre. Inger kan 
fortelle om fine ferier på onkels gård på landet. Der ble 
hun også nært knyttet til sine to fettere, Lars og Fredrik 
Rivenes. Disse to har fortsatt nær kontakt med Inger og 
har vært gode hennes følgesvenner gjennom hele livet.

Inger ble født med åpen gane og måtte holde ut mange 
operasjoner som lite barn. Senere fulgte utallige opera-
sjoner helt frem til 1974. Etter oppvekstårene med mor, 
flytter Inger til Emma Hjorts hjem. Deretter til Skjen-
num gård, hvor hun bodde inntil hun kom på prøve-
besøk på Hogganvik, og hun fikk fast plass som landsby-
boer på Vidaråsen i 1975.

Etter 15 år på Vidaråsen, ønsket Inger litt forandring i 
hverdagen og flyttet til Jøssåsen høsten 1990. Der bodde 
hun frem til 2003, da ville hun på nytt prøve seg i nye 
bo- og arbeidsforhold, og så gikk livet videre på Solborg. 

Da Inger passerte 60 år, kjente hun på behovet for å sette 
ned tempoet i arbeidslivet. Tanken på Ita Wegman hus 
på Vidaråsen måtte prøves ut, og i august 2008 fikk Inger 
en fast plass der. Ingers bidrag i arbeidslivet er preget av 
at hun var en vi kunne stole på. Inger var alltid plikt-
oppfyllende og viste stor respekt for arbeidet. Hun var 
punktlig og ga alltid beskjed når hun ikke kunne komme 
på jobben. Her er noen av de verkstedene hun arbeidet 
i: Lysverkstedet på Fredbo med Ivar Bjelke, Dukkeverk-
stedet med forskjellige verkstedsledere, bokverkstedet 
i Hommelvik, vevstua på Jøssåsen, veveriet på Solborg, 
pluss en del matlaging i forskjellige hus. Inger har gjort 
en stor arbeidsinnsats for landsbyer i Norge i over 30 år. 
Tusen takk, Inger!

Mine første møter med Inger var i forbindelse med evan-
geliebetraktning i Andreasbygget og bibelaften. Inger 
bidro i disse samtalene med originalt tenkte betrakt-
ninger. Hun viste meg en imponerende selvinnsikt og 
disiplin som gjorde dype, varige inntrykk og som alltid 
hevet samtalen til et helt spesielt nivå. Hun ytret seg 
både ved å inkludere andre f.eks. ved å si: «Tenk dere; 
…» og så beskrive en konkret hendelse eller følelse som 
ofte belyste sakens kjerne, samtidig som hun snakket Inger strikker. 
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med naturlig autoritet og med spesielt 
vakre håndbevegelser. 

Å bo på Steffens hus sammen med Inger 
fra 1979 og i 80-årene ga mulighet til å bli 
kjent med en stor personlighet. Hennes 
krav til seg selv, hennes tydelige meninger 
og til tid-er ubendige stahet, gjorde henne 
til en som med ufattelig autoritet kunne 
sette «speilet» opp for meg, og hjelpe meg 
til innsikt som få andre har gitt meg. Hjer-
telig takk, Inger!

Jeg fikk også lov til å hjelpe Inger med 
neglesaksen. Inger har de vakreste, nyde-
ligste, formede føtter, og hendene, i tillegg 
til å være vakre, blir brukt med usedvan-
lig uttrykksfulle gester. Og jeg har sjelden 
bodd sammen med noen som så sterkt har 
satt pris på skjønnhet og kvalitet, vakre 
farger, fine mønstre, silke og kashmir, og 
smykker! Mer enn en gang slo tanken meg 
om Inger som dronning på et slott omgitt 
av sitt hoff. Om det virkelig var slik, hadde 
ikke forundret meg et øyeblikk! Det må 
jo nevnes at Inger selv har funnet frem til 
et kongelig forbilde som har gitt henne 
stor glede; selveste Elvis Presley. Ja, Inger 
gjenkjenner kvalitet der også.

Siden 2008 bor Inger på Ita Wegman hus 
på Vidaråsen. Her får hun god omsorg og 
trives godt. Hun bor sammen med både 
Hans Arild Wensaas og Erik Olsen, som 
hun bodde sammen med på Steffens hus 
i 1980-årene. Hans Arild holdt en nydelig 
tale for henne på 70-årsdagen. 

Heldigvis vet Inger godt hva hun vil og 
hennes autoritet skinner klart og tydelig 
fremdeles. Jeg ønsker Inger mange gode år 
og takker igjen for alt hun har lært meg og 
gitt meg.
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Jørn som har skrevet 
begge minneordene, 
jobber som post-
mann på Vidaråsen. 
I tillegg har han har 
sin egen PC på kon-
toret som han gjerne 
skriver på. 

Jørn skriver ofte 
innlegg til Nytt fra 

Posten, som er en daglig liten avis om smått og 
stort som foregår på Vidaråsen. Han skriver også 
brev til venner, og får mange brev tilbake. Han 
har tidligere skrevet minne-ord til Landsbyliv, 
men også til Tønsbergs Blad.

Pål Henningsen var godt kjent på Vidaråsen, han 
deltok ofte i kulturelle arrangementer. Om som-
meren arrangerte Pål båtturer, noe som var veldig 
populært blant landsbyboerne.

Arne Tveitan er faren til Christine Tveitan som 
er landsbyboer på Vidaråsen. Jørn og Christine 
har bodd i samme hus i mange år. Jørn er veldig 
knyttet til foreldrene til Christine. Arne har vært 
en god støttespiller for Vidaråsen og var godt er 
godt kjent av de fleste i landsbyen.

du med en blå Toyota. Det var så fint å bli kjent med 
deg. Jeg tenker at Ellen og Christine kommer til å savne 
deg. Jeg husker også du og Ellen var på julemarkedet på 
Vidaråsen. Det var så fint å se deg og Ellen, men det blir 
rart uten Arne nå. Jeg husker at dere fikk hilse på min 
mor også, og Beate. Da de var på Vidaråsen. Da skulle 
de hente meg. Da skulle jeg til Skien på sommerferie. 
Det var fint jeg fikk snakke med deg og Ellen. Det var 
trist at du døde. Farvel Arne. Hilsen Jørn. 

Pål Henningsen til minne
Pål ble født 10. 
mai 1953 og døde 
15. januar 2017. 
Jeg husker så 
godt at du og Gu-
nilla var på Åpen 
dag på Vidaråsen 
og julemarkedet 
på Vidaråsen. 
Det var så fint å 
se deg. Jeg husker 
så godt at vi fikk 
båttur med deg. 

Det var så fint. Da kjørte han Rolf Kåre blå buss, og 
han Ruben sølvbuss til Sandefjord. Det var fint for hun 
Elina fikk se han Pål på i Andebu da hun kom på besøk 
en helg. Det var fint å kjenne han Pål. Han var så grei. 
Jeg tenker at hun Gunilla og Elina kommer til å savne 
han Pål. Jeg husker så godt at Pål og Gunilla så julespill 
i Hallen. Det husker jeg så godt han kjørte Mazda. Det 
var fint for hun Elina snakke med han Pål. Nå bor hun 
Gunilla uten Pål. Det er veldig rart for hun Gunilla det. 
Så hun Gunilla kan ikke bo i det store huset mer. Jeg 
håper at hun finner et mindre hus i Andebu. Det var fint 
å bli kjent med han Pål. Så alle som kjenner han Pål. At 
vi hadde fine båtturer med han Pål. Det husker vel alle 
så godt. Jeg husker han Pål og Gunilla kom ofte på besøk 
til Vidaråsen. Det var så fint å se både Pål og Gunilla på 
Vidaråsen. Så kom hun Elina til Vidaråsen. Da skulle 
hun bo på Ole Bull hus. Hun hadde kveld med hun 
Christine. Det var så fint. Da hun hadde fine kvelder 
med hun Christine på Ole Bull hus. Det var fint å kjenne 
Elina. Hun var så grei. Hilsen Jørn. 

Minneord skrevet av Jørn Løberg

Jørn Løberg ved 
PCen  på kontoret 
på Vidaråsen.

Arne Tveitan til minne
Arne ble født 22. april 1930 og døde torsdag 27. april 
2017. Jeg husker så godt at du og Ellen skulle kjøre hun 
Christine til Vidaråsen mandag 9. november 1998. Da 
skulle hun på Grundtvigs hus. Det husker jeg så godt. Da 
var du og Ellen på Åpen dag på Vidaråsen. Det var fint å 
se dere på Vidaråsen. Dere var på julemarkedet på  
Vidaråsen. Jeg flyttet fra Falkberget 1997 til Grundtvigs 
hus. Jeg husker at dere hadde en hytte ved veien. Da kom 
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Tekst: Nina Maria Brun. Foto: Jan Bang. 

Når har/hadde jeg virkelig empati? For å ta to konkrete 
eksempler: Da jeg var syv år, ferierte vi på Blomstad, 
Skåtøy ved Kragerø. Naboen Arnoldsen hadde dyr. Kyr 
og geiter og geitekillinger. Det betød veldig mye for meg 
å besøke og se dyrene. En dag hadde de andre barna, 
samt døtrene til mammas venninne, vært hos Arnoldsen 
og sett på dyrene uten meg. Jeg var ikke mye blid for 
det. Jeg var sjalu, og følte det som om de andre, lillesøs-
ter inklusive, liksom hadde ”tatt dyrene fra meg”, vært 
usolidariske med meg (slik jeg i dag føler at de som har 
vært i Athen/Attika/Hellas uten meg er usolidariske med 
meg og har tatt Athen/Attika fra meg). Så da vi barna, de 
som hadde vært hos Arnoldsen, var på vei opp trappen 
fra første til andre etasje på Blomstad, gikk lillesøster 
akkurat foran meg opp denne trappen. En liten små-
djevel av misunnelse for gjennom meg, der hun lo 
sorgløst, der jeg var trist, så jeg dyttet henne ampert og 
hardhendt bakfra, så hun slo seg mot trappetrinnene og 
stakk i å hyle. Den største jenta av de andre barna, en 
som jeg så opp til, fikte til meg. Jeg følte meg truffet og 
liten og begynte selv å gråte. Jeg har vært hardhendt mot 
barn før også, de som jeg syntes klarte, og turte og orket 
mer enn jeg. Jeg ville spille dem et puss, se hva de tålte, 
se hva som fikk dem til å være redde, slik som jeg, og 
dermed bli ”solidarisk” med meg. 

Men hadde jeg noe som het empati i det hele tatt? (Min 
mor bekymret seg over om jeg hadde sadistiske anlegg, 
for hun hadde jo opplevd annen verdenskrig.) Jo, visst 
hadde jeg empati. Når det virkelig gjaldt. Ved synet av en 
lam pike som satt apatisk i rullestol og bare rullet hode 
rundt og rundt, frem og tilbake der i aftensolen, en som-
merkveld i Kragerø, hvor vi skulle overnatte på Viktoria 
Hotell. Jeg ble paralysert av synet, måtte spørre mamma 
om igjen og om igjen, men fikk ikke noe forsonende 
svar. Alt mamma kunne svare, var at piken var nok lam. 
For meg var det så rystende gjennomgripende utilgivelig 
at noen måtte ha det slik! Jeg mistet munn og mæle. Selv 

Et avsnitt om empati

kunne jeg sprin-
ge uhemmet 
omkring, bade 
og boltre meg i 
sjøen på Skåtøy. 
Nå skjønte jeg 
hvordan andre 
kunne ha det, 
mye verre enn 
min egen redsel 
og angst. Jeg var 
jo mye sorgløs 
også innimel-
lom takene med 
autismen. Nå 
hadde jeg møtt 
noe av det mest 
opprivende av 
livets alvor. Jeg 
ble liggende 
utrøstelig og 
søvnløs av bare 
empati, med-
lidenhet, som 
hadde vært et hjelpeløst vitne til en lam jente. 

Jeg har kommet til å såre mennesker som har reist, bodd 
mer i utlandet (Europa) enn jeg selv har fått til. Har hatt 
lett for å komme på kanten med dem, fordi de var ”uso-
lidariske” med meg, slik jeg var slem mot andre barn da 
jeg selv var barn. Ville ”hevne meg”. Nå er det slik, angå-
ende steder jeg ble forelsket i og ville ha et status-forhold 
til, særlig land, byer og stjernetegn. Så kunne jeg være 
slem – som voksen. 

Det vrengte seg innvendig, og skar meg i hjertet, i lange 
tider etterpå, i hvert fall den kvelden og natten. Jo visst 
hadde jeg empati! Også med alle morløse hadde jeg en 
gjennomgripende, ekte empati. Ha takk og lov og pris 
for det! 

Nina Maria i urteverkstedet på Solborg.
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Tekst og foto: Rigmor Skålholt

LandsByLiv møter Torill Vagstad på Myklegard – på 
veien mellom Elverum og Hamar – før midtsommer-
dagen. Det er sommerlig stemning. Torill Vagstad er 
nestleder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
(NFU) og leder for NFU Hedmark fylkeslag, – og snart 
dukker vi inn i spørsmål om diskriminering og urett-
ferdig behandling av utviklingshemmede.

Torill engasjerte seg sterkt for at Fieke skulle få bo på 
Grobunn. Se hennes artikkel som ble trykket i forrige 
LandsByLiv 42. Fieke fikk sikret ett år på Grobunn, men 
det er fortsatt uklart om hun får lov å bli på Grobunn 
neste skoleår. Torill sier det ikke er ulovlig det som 
kommunene gjør, men de har en diskriminerende og 
urettferdig praksis. Kommunene mottar mellom 800 000 
kroner til 1 million pr voksen person med utviklings-
hemming. Midlene er ikke øremerket. I “Fieke-saken” 
etterlyste fylkesmannen større raushet.

Fylket skal føre tilsyn med kommunene for å sikre at 
kommunen handler i tråd med lovverket. Siste år viste 

Samtale med Torill Vagstad:

– Kommunene glemte idealene

en undersøkelse at 85 % av tilfellene viste store avvik 
i kommunale tjenester overfor mennesker med utvik-
lingshemming. Kommunene gjør som de vil. 

Torill har blitt begeistret for Grobunn. Hun ser at ung-
dommene får en tilrettelagt og trygg oppfølging som 
gir god utvikling og modning inn i voksenlivet. En slik 
lærlingeordning ville hun sett at andre ungdommer også 
kunne nyte godt av. 

NFUs ideal har i alle år vært full inkludering. Det er 
langt igjen dit, men idealene må gi retningen framover. 
Idealene er viktige, selv om vårt samfunn fortsatt er 
segregerende. Organisasjonen har hovedsakelig en 
politisk oppgave for å arbeide med rettighetene for 
utviklingshemmede. Mye har skjedd på 50 år. Torill 
forteller at da beboere fra Åkershagan skulle på ferietur 
til utlandet, reiste de med felles pass.

Det tok ikke mange årene etter at ansvarsreformen ble 
gjennomført før kommune-Norge hadde glemt idealene. 
Manglende struktur og tilrettelegging i kommunene før-
te til at idealene om inkludering i samfunnet ble glemt. 
At inkludering er mulig viser erfaringene fra barnehager 
og grunnskole. Funksjonshemmede blir en selvfølge-
lig del i barneflokken, særlig i barnehagene. Her mener 
Torill at det er lagt til rette for inkludering. Så svikter det 
videre i skoleløpet.

Torill Vagstad sitt engasjement for NFU våknet da søn-
nen Eirik ble født. Eirik kom til verden med Downs 
syndrom. Han la seg på tvers i livmoren og smatt unna 
ultralyd-gjennomlysningene. Det ble et sjokk da barnet 
ble født. Ektemannen kom med en forløsende innsikt: 
“Nå har vi tilsammen fått 7 barn, - det syvende barnet er 
vår lille variant!” Eirik er nå blitt 20 år. 

Hva tenker Torill og familien om Aksel Sterri Braanens 
uttalelser om at mennesker med Downs syndrom ikke 
lever fullverdige liv? Torill beskriver Braanen som en 
frittalende, oppblåst ung mann med behov for å for-
midle og sjokkere. Han har en stilling på høyt akademisk 
nivå. Det er farlig at en mann i en slik stilling fremstår 
med uverdige og menneskefiendtlige holdninger. Dette 
har ikke med ytringsfrihet å gjøre. 
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Sønnen Eirik følger med i debatten og en dag spurte 
han: “Hva er et fullverdig liv?” 
“Hva mener du?” spurte Torill.
“Det samme som å ha et godt liv?” spurte Eirik tilbake. 
Eirik har skrevet en liten ingress om dette temaet i siste 
nummer av Samfunn for alle. Han er en vis ung mann 
og er fullt tilstede i møter med mennesker. 
“Eirik er mindfulness,” smiler Torill.

Foreldrene og Eirik har hatt mange samtaler. De har 
forklart til Eirik når han spør “hvorfor må jeg ha så mye 
hjelp?” Han har fått høre at han har en utviklingshem-
ming og at han kan være stolt over det. Alle har like 
stor verdi! Disse holdningene har foreldrene forsøkt å 
formidle til lærerne.

Eirik har lært å omgås penger. Han har eget bankkort 
som foreldrene ikke kjenner koden til. De har innført 
gode rutiner for innkjøp av snop og kos til helgene. Det 
ble arbeidet med gode vaner fra begynnelsen av. Her 
kunne mange foreldre lære mye, – også foreldre til såkalt 
“normale” barn. 

Underveis har det blitt kjempet mange kamper for 
Eiriks rettigheter. Da de skjønte at deres seire ikke hadde 
overføringsverdi til andre barn med utviklingshemming, 
begynte Torill å arbeide for NFU. Det er mange oppgaver 
både med holdninger og politiske rettigheter. Hun roser 
Jens Petter Gitlesen, leder for NFU i Norge, som har god 
struktur og strategi overfor myndighetene.

NFUs boligpolitikk er et av temaene. Nå bygges det sto-
re, samlokaliserte boliger hvor ulike grupper funksjons-
hemmede blandes. I noen kommuner bygges boliger for 
50-60 mennesker.

Bofellesskap med 8 utviklingshemmede med 2 ansatte på 
vakt gir liten mulighet til individuelle løsninger. Torill er 
rystet når hun ser at personer som kommer fra bofelles-
skapene må gjøre rede for hver eneste krone de bruker, 
og påpeker at vergen ikke har noe med brukskontoen å 
gjøre. ”Dette er misforstått omsorg fra personalets side!” 

Torill utstråler saklighet og et sterkt engasjement for 
mennesker som diskrimineres. Det kom tydelig frem i 
NOUs åtte løft, der Kaldheimutvalget beskriver “diskri-
minering over hele fjøla”. NFU har fått tilføye et niende 
løft: Fritid og ferier. ”Det er usikkert hva som skjer 
videre med disse løftene”, forteller Torill. I alle fall skjer 
det ingenting før etter høstens Stortingsvalg. 

Torill, Eirik og vi alle har en viktig oppgave for å ivareta 
menneskeverd i vår tid.

Grobunn med i ”Norge rundt”
Siden forrige utgave av LandsByLiv har mange engasjert 
seg i saken om Fieke Van Loon (18) på Grobunn. Også 
media har vært aktive, og den 7. april kunne vi i det 
populære NRK-programmet ”Norge Rundt” få oppleve 
både Grobunn og Fieke. Disse mellom-innslagene fra 
Grobunn er nå klippet sammen og lagt ut på YouTube.
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Søk på ”Grobunn på Norge Rundt”. Vil du se hele NRK-
programmet, kan du gå til www.tv.nrk.no/serie/norge-
rundt, og rull ned til 7. april.

Hamar Arbeiderblad har også omtalt Fieke-saken flere 
ganger, og 29. april var det et stort oppslag der ordfører 
Nils A. Røhne i Stange kommune, varaordfører Trine 
Lise Stårvik, Anette Trettebergstuen, stortingsrepresen-
tant og listetopp i Hedmark Ap, Anne Berit Nordbak-
ken, leder i Fagforbundet i Stange og leder i LO i Hamar 
og Omegn, samt fylkessekretær Grethe Mikaelsen i 
Hedmark besøkte Grobunn. Ordfører Nils A. Røhne 
understreket i avisen behovet for å avklare vertskom-
mune- og hjemkommuneprinsippet i saker der en 
Grobunn-beboer bor i en annen kommune enn verts-
kommunen Stange. Han sa at det blir for krevende for 
Stange kommune dersom helse- og omsorgsbiten for alle 

som får plass på Grobunn, men som ikke melder flytting 
til Stange, automatisk blir kommunens ansvar. Anette 
Trettebergstuen svarte da at det er viktig at sentrale 
myndigheter avklarer dette. 

Under Meninger i Hamar Arbeiderblad 10.03.2017, 
skrev Jens Olai Jenssen: Honnør til Hamar Arbeiderblad 
for å ha løftet fram den uverdige behandlingen unge 
Fieke Van Loon er utsatt for, når hun ikke får velge sin 
skolegang og bo på Grobunn, sammen med andre med 
spesielle behov. Kommuner som får mellom 600 000 
og 700 000,- kroner i statstilskudd for mennesker med 
utviklingshemming, nekter å betale 350 000,- for et 
fullverdig skoletilbud og opphold. De er mer opptatt av 
å bruke pengene på egne tiltak, enn hva som er til beste 
for den det gjelder.

Huskar du bladet som kom ut like før jul i forfjor? Eit litt 
firkanta blad, eit grasrotnummer med korte tekstar der folk 
fortalte litt om seg sjølve og livet sitt. MITT landsbyLIV heit 
det bladet, som kom som eit ekstranummer av LandsByLiv. 
Målsettinga var å spegla mangfaldet av menneske som bur og/ 
eller jobbar i dei ulike verksemdene i Sosialpedagogisk For-
bund. Se www.camphill.no/tidsskriftet-landsbyliv

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

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.
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Aktiv rekruttering av studenter 
til sosialpedagogikkstudiet

Tekst og foto: Sissel Jenseth

Steinerhøyskolen har de siste årene ligget helt på topp av 
studentbarometeret (Nokut) som måler studenttilfreds-
het ved landets universiteter og høyskoler. Likevel er det 
en utfordring å få nok studenter til de forskjellige linjene. 
Det gjelder også den 4-årige yrkesbaserte deltidsutdan-
ning i sosialpedagogikk, noe som ble drøftet på årsmøtet 
i Sosialterapeutisk Forbund i vår. 

Hvordan kan virksomhetene bidra aktivt med å rekrut-
tere flere studenter, var et av spørsmålene? Utdanningen 
ble opprettet i 2012 på forespørsel fra det sosialterapeu-
tiske miljøet, og sosialterapi er ett av de faglige tyngde-
punktene i studieplanen. – Skal dette gi mening, må det 
minimum være seks studenter med sosialterapeutisk 
bakgrunn i hvert kull, understreket Bente Edlund på 
årsmøtet. Hun er ansvarlig for studiet ved høyskolen 
og førsteamanuensis i spesialpedagogikk og arbeider 
sammen med høyskolelektor Morten Stene. 

Utdanningsplasser 
– Et viktig tiltak kan være å opprette utdanningsplas-
ser, en eller flere i hver virksomhet. Dette bør være et 
tema når virksomheten søker etter nye medarbeidere, 
sier Geir Legreid, leder i Sosialterapeutisk Forbund. 
– Det er også viktig å avklare hvilke forpliktelser en slik 
utdanningsplass innebærer, både for virksomheten og 
medarbeideren

I følge Bente Edlund bør det være minst 16 studenter i 
hvert kull for å sikre grunnlaget, både faglig og økono-
misk. De første tre årene av studiet kreves arbeidstilknyt-
ning på mellom 40 % og 70 % i en relevant sosialfaglig 
eller pedagogisk stilling. – Det har vært en utfordring at 
enkelte søkere ikke har arbeidstilknytning, sier Bente, 
men så langt har vi klart å løse det. Det fjerde året er et 
fulltidsstudium hvor bacheloroppgaven skrives og da 
kreves det ikke arbeidstilknytning. 

En oppsummering av de første fem årene viser at 16 
studenter har fullført bachelorgraden i sosialpedagogikk, 
og ytterligere 14 studenter vil forhåpentligvis få graden 

innen sommeren 2018. Kull nummer to, som nå er i sitt 
fjerde studieår, har per i dag 11 studenter, og det tredje 
kullet, som er inne i sitt andre studieår, har 15 studenter. 

Søknadsfrist 15. april 2018
Nytt ordinært opptak til studiet i sosialpedagogikk skjer 
høsten 2018 med søknadsfrist 15. april. – Å bestemme 
seg for et studium er en lengre prosess, påpeker Bente. 
– Å starte rekrutteringen først ved nyåret er i seneste 
laget. Vi oppfordrer de sosialterapeutiske virksomhetene 
til å begynne rekrutteringsarbeidet allerede i høst, gjen-
nom å informere medarbeidere og følge opp den enkelte. 
Vi kan komme på besøk for å orientere om studiet, og 
aktuelle søkere er velkomne til å ta kontakt med høy-
skolen. I tillegg er det mulig å søke seg inn på enkeltmo-
duler i studieåret 2017 - 2018. Dette er noe ansatte ved 
Granly har benyttet seg av, og som de anbefaler andre. Se 
oversikt over de ulike modulene her: www.steinerhoy-
skolen.no/studietilbud/sosialpedagogikk.

Økonomisk støtte
Steinerhøyskolen er underlagt de samme krav og regu-
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Innvielse av Perlemorsalen 
på Camphill Rotvoll

ter at håndtverkerne hadde pakket sammen verktøyet 
sitt, da viste det seg et vakkert fenomen på himmelen: 
Perlemorskyer. Alle på Kristoffertunet og alle naboene 
i Sjøveien kom ut for å beundre de vakre skyene som 
skinte i rosa, blått, turkis og grønt, og de som vasket i 
salen tenkte med en gang: Perlemorsalen, det skal salen 
hete!

Men navnet vant ikke gehør hos mange. Så gikk vin-
teren. Vi feiret 6. januar med Hellige Tre Kongespill, 
Jøssåsen og Vallersund kom til karnevalsfeiring på 
«CLS-Expressen» som reiste verden rundt i salen, så 
hadde vi 2 konserter, og i mars kunne vi være vertskap 
for den store fagkonferansen om «Arbeid». Rotvolltinget 
(landsbymøtet) fikk ny giv med høyde under taket, og 
Maria begynte å komme hver uke for å gjøre eurytmi 
med oss. Steinerskolen på Rotvoll tok salen i bruk til 
månedsfester. Men enda hadde salen hverken fått farge 
eller navn. 

En boks for navneforslag ble satt fram: Grevesalen 
(Nedre Rotvoll gård ble på 1700-tallet drevet av greve 

Tekst: Anne Langeland. Foto: Nils Langeland

Vi tok salen i bruk for aller første gang på nyttårsaften 
2016. Dagen før var det travelt med å feie og vaske et-

leringer som de statlige universitetene og høyskolene, 
og en av utfordringene for en liten privat høyskole, er 
økonomien. – For Steinerhøyskolen er det helt avgjøren-
de at det er nok studenter både ved lærerutdanningene, 
masterprogrammet og sosialpedagogikk, sier Bente. 
Høyskolen har i høst totalt 250 studenter, og lærerkol-
legiet utgjør cirka 19 årsverk. 

Sosialterapeutisk Forbund har i løpet av 2016 og 2017 
støttet Steinerhøyskolen med til sammen 220 000 kroner, 
et svært viktig bidrag til høyskolens økonomi. – Høysko-
lens budsjettet per i dag er stramt, men økonomien er 
sunn hva den alminnelige driften angår. Sammenlignet 
med tilsvarende høyskoler viser det seg at Steinerhøy-
skolen driver effektiv, sier Bente og fortsetter: Men i da-

gens utdanningslandskap er det ikke nok å opprettholde 
status quo. Uten midler til oppgradering og videreutvik-
ling, vil ikke høyskolens virksomhet være bærekraftig 
på sikt. Det vil i sin tur bety en trussel for de tre fagmil-
jøene som høyskolen skal tjene: steinerbarnehagene, 
steinerskolene og de sosialterapeutiske virksomhetene. 

– Vi er gjensidig avhengig av hverandre, og med dette 
som utgangspunkt har det nå kommet i stand et sam-
arbeid mellom Steinerhøyskolen og de tre forbundene, 
forteller Bente. – Steinerskoleforbundet, Steinerbarne-
hageforbundet og Sosialterapeutisk Forbund er repre-
sentert ved sine ledere, og en av de første sakene som ble 
tatt opp, var spørsmålet om en mer langsiktig finansiell 
støtte av høyskolen. 
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von Schmettow), Arta-
bansalen, Comenius-
salen, Nordlys, Olavs-
salen (men den finnes 
jo alt i Trondheim), 
Perlemorsalen. Vi ble 
ikke enige. Men «bar-
net» måtte få navn! Vi 
sendte ut invitasjoner 
til innvielsesfest lørdag 
den 13. mai. 

Mandagen før inn-
vielsesfesten begynte 
laseringen av salen, 
men enda var ikke 
navnet klart. Da husket 

vi at noen saler i Camphill 
har flere navn, navn som sier noe om hvilke kvaliteter 
salen skal romme. Nå kunne vi finne et felles mål: 
Verdighet, glede og mot. Disse tre kvaliteter ønsker vi at 
salen skal være et hjem for. Da dette ble klart, forsvant 
våre fastlåste meninger og plutselig var det en som spur-
te: Hva er en perle? Jo, et sandkorn som trenger seg inn 
i muslingen og irriterer den, og siden det ikke kan støtes 
ut, begynner muslingen å legge lag på lag med perlemor 
rundt den. Slik skaper muslingen sandkornet om til en 
kostbar perle. Muslingen selv har et hardt, ruglete, grått 
skall, men på innsiden av skallet kommer de vakreste 
farger til syne. 

Var det ikke slik med salen? 
Utvendig er den en del av 
låven, men når du kommer 
inn, strømmer lyset inn 
og spiller i de sarte, sarte 
blå-grønn-røde fargene i 
lasurfargene. Slik opplever 
vi også det å leve i et fel-
lesskap. I den hverdagslige 
omgangen og kommuni-
kasjonen med hverandre 
kommer det inn mange 
irriterende sandkorn, men 
vi har en stor oppgave i å 
forvandle dem til perler. 
Nå kunne vi endelig se at 
navnet var riktig: Perlemor-
salen – et sted for verdighet, 
glede og mot.

Innvielsesfesten ble en strålende dag både ute og inne. 
80 gjester kom og gode ord, hilsener og gaver ble over-
bragt. Tusen takk til alle dere som kom og beriket oss på 
så mange måter! 

Klangstavene, en generøs gave fra en pårørende, fikk 
også tone for første gang med Lars Eriks nykomponerte 
ord og toner til Perlemorsalen. Her er noen ivers:

Velkommen nå vær’
til bygget vårt her,
i denne sal er vi tilstede.
For veien var lang,
men med denne sang
åpnes for mye framtidsglede.

Mange skuespill
det vil det nå bli,
vår læremester sørger for dette.
Vi samles i lag
til stort velbehag, 
kom og se på hva vi kan utrette.

Det rommet vi er i
det er jo no’ særlig,
det løfter oss ut av hverdagen.
På utsiden er skjellet hardt,
på innsiden vidunderbart,
derfor så heter den nå Perlemorsalen.

Et perlemorskjell henger 
i salen.

Jørgen og Lars Erik under-
holder for en fullsatt sal.
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Fredsparken på Rotvoll

Tekst og foto: Nils Langeland

Rundt omkring i verden og i mer enn 180 nasjoner, 
finnes det flere enn 100 000 fredssøyler, lik den vi har i 
urtehagen vår. Skrevet på dem står, på all verdens for-
skjellige språk: Måtte fred råde på jorden. 

På vår sekskantede granittsøyle er disse ordene hug-
get inn på arabisk, engelsk, russisk, samisk, kinesisk og 
norsk.

Det var i mai 2005 at Ole Westergård, som da ledet 
safteriet, fikk ideen til å arrangere en fredsfestival her 
på Rotvoll, og for å få det til slo han på stortromma. 
Sammen med Steinerskolen, Lionsdamene «våre» og 
Den frie kunstskolen på Rotvoll inviterte vi gjester fra 
alle landsbyene i Norge, og folk fra Camphillsteder i 
Latvia, Finland, Skottland og Sveits, til en fredsfestival 
over fire dager. 

Henning Sommerro ble bedt om å komponere musikk 
for anledningen og vi øvet inn et vandrespill om Franz 
av Assisi, sammen med skolen. Vi fikk laget en flott 
fredssøyle i granitt med fredsbønnen inngravert på seks 
forskjellige språk, og som hedersgjest inviterte vi freds-
forskeren og filosofen Arne Næss.

Med omvisninger, konserter, spill og hyggelig samvær 
fikk vi til fulle erfare festivalens motto: «Skaper man 
vennskap, skaper man fred.»

Filosof Arne Næss og leder for Natur og ungdom, Ane 
Hansdatter Kismul, plantet to fredstrær som en begyn-
nelse på Fredslunden til Steinerskolen. Hendelsen var en 
stor opplevelse for oss som fikk være med og det var noe 
som satte virksomheten her på kartet. Vi fikk god presse 
på arrangementet.

Filosof Arne Næss og Henning Sommero på Rotvoll 2005.
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Tekst: Berit Sunde  

Fredag den 24. mars i år hadde vi fagdag her på Rotvoll. 
Det var en veldig fin og hyggelig dag. Det som jeg syntes 
var spesielt fint det var å få lov til å være på veveriet, og 
ta imot gjester, presentere meg, fortelle om arbeidet mitt 
der pluss å vise fram hva jeg vevde. 

I salen syntes jeg det var artig å få spille piano, fortelle 
om arbeidene jeg gjør nå, og det som jeg har gjort i de 
to andre landsbyene jeg har bodd i tidligere. For ikke å 
snakke om hvor moro det var å være med i «Rotvollrap-
pen». 

Det er artig med slike dager, så de vil jeg ha mere av.

Arbeidseminar som del 
av 50-års markeringen 
Tekst: Astrid Sandvik. Foto: Astrid Åkra.

Seminaret inngikk som en del av 50-års markeringen for 
Camphill Norge. Målgruppen var alle mennesker som 
er opptatt av betydningen av arbeid, også for mennesker 
med spesielle behov. Tilstede på seminaret var cirka 100 
deltakere. Det var høyskolelærere, lærere på videregå-
ende skoler, ansatte i kommunene, fra andre tilrettelagte 
arbeidsplasser, NAV, foreldre/pårørende og pårørende-
organisasjoner, medarbeidere, og ikke minst de som 
arbeider i verkstedene på Camphill i Trøndelag. En rik-
tig så fargerik og representativ forsamling.

Camphill med sin lange erfaring med arbeid i verk-
steder har her noe å tilføre samfunnet. Seminaret la vekt 
på å sette dagens praksis opp mot de ideelle målene i 
FN-konvensjonen samt å se nærmere på hva «rettighets-
utvalget» som oppsummerte HVPU-reformen sier om 
arbeid. 

«Arbeidets betydning for et 
verdig liv» – seminar på Rotvoll 

Rigmor Skålholt tok ansvaret for å veilede forsamlingen 
gjennom de ulike dokumentene. Terje Erlandsen fra 
Marjatta i Danmark har en spesiell interesse for betyd-
ningen av arbeid i mennesker liv. Hans synspunkter må 
vi merke oss og bruke dem videre opp mot de bevilgen-
de myndigheter. Det er fortsatt langt igjen for en virkelig 
anerkjennelse i praksis. 

Et spørsmål er om hvordan Camphillstedene makter å 
finansiere verksteder sine, som ikke formelt sett inngår 
i rammebevilgningen fra staten. Det er derfor viktig 
at fokus settes på verdien av arbeid. Hvor lenge kan vi 
forvente at bevilgningene fortsetter som nå? Vi må nok 
forvente å måtte forsvare vår virksomhet i større grad i 
årene som kommer. 

Den nye salen på Rotvoll fungerte veldig bra som en 
ramme rundt arrangementet. Det frister til gjentakelse et 
annet år! 

Fremføring av Rotvoll-rappen som ble laget til jubileet.



26 aktuelt

LandsByLiv nr 43 • HØSTEN 2017

Erfaringer med tilrettelagt arbeid

Vilnis Neimanis fortalte om erfaringer fra de tre 
Camphill-landsbyene i Trøndelag: Vallersund, Jøssåsen 
og Rotvoll. De er alle bo- og levefellesskap med stor vekt 
på arbeid. Det er etablert ulike verksteder som bok-
binding, veving, bakeri, urtedyrking og -bearbeiding, 
gartneri og gårdsbruk, og safteri. I tillegg er det de «van-
lige» arbeidsplassene som butikk, kantine og ikke minst 
«husarbeid» som matlaging og rengjøring. 

Arbeidsoppgavene skal være meningsfulle, og en viktig 
dimensjon er det sosiale fellesskap, at arbeidet kan 
utføres i samarbeid mellom flere. Særlig dugnader gir 
mulighet for en god fellesopplevelse og en umiddelbar 
følelse av å utføre et nyttig arbeid. 

Oppgavene er der, de må ikke tilrettelegges, men selve 
arbeidet trenger tilrettelegging. I gartneriet er det f.eks. 
et utall ulike oppgaver som trengs å bli utført. Ikke minst 
må tempo tilpasses. Bakeriet kan vanskelig produsere 
brød på et tidligere tidspunkt enn det som lar seg gjen-
nomføre i en harmonisk arbeidssituasjon. 

Et annet viktig moment er at alle produktene skal være 
«omsettelige», de skal ha et marked og kunne selges. I 
tillegg skal de ha høy kvalitet. Det skapes også gjennom 
de kunstneriske aktivitetene, blant annet gjennom egen 
deltakelse som maling, musikk, eurytmi og konserter. 
Gjennomføringen av de kunstneriske aktivitetene gir 
mulighet for å ha flere roller, som tilfører mening til livet 
på samme måte som arbeid.

FN-konvensjonen og På Lik Linje

Rigmor Skålholt trakk trådene tilbake til Rotvoll under 
krigen. Da ble polske og russiske krigsfanger brukt til
å bygge husene i Sjøveien, blant annet de som nå er 
«Kristoffertunet». Mange døde under dette arbeidet og 
er begravet på baksiden av St. Hanshaugen ovenfor Rot-
voll. Det får oss til å tenke på hvordan mennesker gjen-
nom tidene behandler de som er annerledes – de andre. 

FN-konvensjonen for menneskerettigheter ble utformet 
på bakgrunn av krigens redsler. Konvensjonen for men-
nesker med nedsatt funksjonsevne ble ratifisert av Norge 
i 2013. Med ratifiseringen forpliktet Norge seg til å ha 
som politisk mål å inkludere mennesker med funksjons-
hemning. Det innebærer full likestilling og medvirkning 
i samfunnet. «Handikap» blir i konvensjonen ikke for-
stått som en kategori, noe som tilhører personen, men 
den ser det som noe som oppstår når mennesker med 
funksjonshemninger støter på barrierer som er betinget 

av holdninger og miljø og «som hindrer dem i å delta 
fullt ut og på en virksom måte i samfunnet, på lik linje 
med alle.»

I konvensjonen står det videre: «Det er viktig å ta spørs-
mål knyttet til funksjonshemning inn som en integrert 
del av relevante strategier for bærekraftig utvikling […] 
at mennesker med nedsatt funksjonsevne på verdifullt 
vis bidrar, eller har mulighet for å bidra, til den gene-
relle velferden og mangfoldet i sine lokalsamfunn, og at 
dersom mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte 
sine menneskerettigheter og friheter fult ut, og kan delta 
fullt ut i samfunnslivet, vil det gi dem en sterkere følelse 
av tilhørighet, og vil bringe den menneskelige, sosiale og 
økonomiske utviklingen av samfunnet, og bekjempelsen 
av fattigdom, et betydelig skritt fremover.»

Kaldheimutvalget ble oppnevnt 3.10.2014. Mandatet 
var «å utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for 
å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med 
utviklingshemning, slik at nasjonale og politiske mål til 
likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og 
integrering innfris.» Utvalget foreslår åtte «Løft» for å 
realisere grunnleggende rettigheter for personer med 
utviklingshemning. 1) Selvbestemmelse og rettsikkerhet. 
2) Likeverdig og inkluderende opplæring. 3) Arbeid for 
alle. 4) God helse og omsorgstjeneste. 5) Eget hjem. 
6) Kompetanse og kunnskap. 7) Koordinerte tjenester. 
8) Målrettet styring. 

Det forventes at Stortinget behandler utvalgets rapport 
i nærmeste fremtid. Men først må det komme en Stor-
tingsmelding om saken.

«Jeg arbeider, altså er jeg»

Terje Erlandsen snakket om at verdien og betydning av 
arbeid har endret seg gjennom tidene. I dag oppfatter vi 
det slik at arbeid bidrar til en positiv sosial og person-
lig identitetsdannelse for dem som arbeider. Mindre 
arbeidsføre personer som trenger tilrettelegging og bi-
stand, blir ikke verdsatt på samme måte. 

I Norge er det i dag 10 antroposofiske sosialterapeutiske 
virksomheter hvor 300 personer har tilbud om bolig, 
arbeid og kulturaktiviteter. Dette utgjør anslagvis 1,6 % 
av det samlede arbeidstilbudet for utviklingshemmede 
i Norge. Sosialterapeutisk arbeidspraksis tilstreber et 
likhetsprinsipp der alle, uavhengig av funksjonsnivå og 
status «yter etter evne og skaper noe sammen». 

Vi kan si «Du gjør noe for meg og jeg gjør noe for deg. 
Og idet vi arbeider sammen, oppstår felleskap. Og når 
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voksne personer med utviklingshemning forteller om 
seg selv, fokuserer de på aktiviteter og yrkesliv – ikke sin 
utviklingshemning eller sine begrensninger.»

Arbeid kan sees ut fra ulike meningsdimensjoner som 
verdiskapende, sosialt og selvrealiserende. Fra den 
enkeltes ståsted kan det betraktes ut i fra graden av 
begripelig, håndterbar og meningsfullt.

Fordelingen av arbeidsplasser er i dag som følger: VTA 
bedrifter (13 %), tilrettelagt dag og arbeidstilbud (60%), 
ordinært arbeidsliv (9%). I følge Jan Tøssebro er det 
uklare målsetninger / stor variasjon i praksis / tilbudenes 
utforming, men de har stor betydning for utviklings-
hemmedes livskvalitet. Andelen av arbeidstilbud med 
produksjon synker og erstattes med aktivisering, dvs at 
utviklingen går i feil retning og bryter med de politiske 
føringer / intensjoner.

Det er mange gode politiske intensjoner som ikke følges 
opp i praksis, det er en målgruppe med sammensatte 
behov, det er stereotype forestillinger om hva utviklings-
hemmede kan og vil arbeide med, det er et praksisfelt 

med uklare målsetninger som trenger fornyelse. 

Som avslutning oppfordret Terje alle i salen til å bidra til 
at historiene om meningsfullt arbeidsfellesskap, stolthet 
og livskvalitet også i fremtiden kan fortelles av hoved-
personene selv. Terjes arbeid er også nylig utgitt i en 
egen rapport, kalt «Jeg arbeider, altså er jeg». 

Panelsamtale: Hva kan vi sammen gjøre?

Til sist var det en panelsamtale med representanter fra 
NAV, Autistforeningen i Sør-Trøndelag, Trondheim 
kommune og Camphill, og vi var opptatt av hva vi 
sammen kan gjøre for å sikre relevant arbeid for psykisk 
utviklingshemmede. 

Panelet hadde mange forslag, som å se på muligheter for 
å markedsføre den arbeidskraft som de utviklingshem-
mede har. VTA-ordningen bør ikke overføres til kom-
munene, den må NAV fortsatt ha ansvaret for. Gi mulig-
het for flere til å søke om å bli VTA-bedrift – dessverre 
går det den motsatte veien med større bedrifter. Finne 
frem til oppgaver som man kan tjene penger på. Legge 

Astrid Sandvik som var primus motor for seminaret. Alle bildene på veggen bak, er hentet fra rapporten Jeg 
arbeider - altså er jeg, av Terje Erlandsen. 
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til rette / endre holdninger – det finnes mange oppgaver 
som kan gjøres i nabolaget basert på frivillighet. Stimu-
lere bedrifter – la det bli en helt vanlig oppgave å ha en 
psykisk utviklingshemmet som kollega. Starte tidligere 
med kontakt med arbeidslivet – fra ungdomsskolen av 
– tettere kontakt med mellom skolene og arbeidsmar-
kedsorganene. Viktig å følge opp overgangene mellom de 
ulike skoleslag – her er mye ugjort. Styrke utdanning for 
denne gruppen – alt fra sosial kompetanse til svennebrev 
med tilrettelagt opplæring innen et fag, et 5-årig utdan-
ningsløp for unge. Etablere nettverk mellom pårørende 
slik at de kan diskutere og finne løsninger. De pårørende 
må være tettere på politikerne. Kommunen vil være åpen 
for innspill – lar seg gjerne inspirere av Camphill.

Terje ga et kraftig innspill på at samtalen var meget tradi-
sjonell, og pekte på at det er noe disse menneskene kan, 
som vi ikke kan. Stikkord her er «direkthet» og «varme». 
Camphill kan f.eks. beskrive hvilken kompetanse de unge 
har etter fem år i Camphill. Etablere verksteder utenfor 

Rigmor Skålholt 
holder innlegg 
angående FN- 
konvensjonen og 
NOU-rapport 2016-
17 På lik linje. 
I bakgrunnen 
Magnar Bollingmo 
som ledet oss 
gjennom dagen. 

Tekst: Geir Legreid. Foto: Tove Gylløw.

SOR-konferansen i Bergen 4.-5. mai hadde tittelen 
«Frihet, omsorg, tvang og makt». Og la det være sagt, 
dette var en svært interessant konferanse for alle som er 
opptatt av temaet i de sosialpedagogiske virksomhetene. 
Det var derfor litt synd at ikke flere deltok fra våre egne 
steder. Sor-konferansene er blitt umåtelig populære, og 
de ca 600 plassene blir tidlig reservert, og mange står 
lengselsfullt på ventelisten uten å komme med. Så husk 
å planlegg inn Sor-konferansene som dere ønsker å delta 
på, slik at virksomhetene ikke mister muligheten grun-
net sen påmelding.

Tematikken valgfrihet, selvbestemmelse, tvang/makt, 
og juridiske rettigheter har vært oppe flere år nå, og på 
mange måter oppsummerte vårens konferanse mye av 
det som det er jobbet med tidligere. Nivået opplevde 

Frihet, omsorg, tvang og makt 
Inntrykk fra SOR-konferansen

jeg var høyere og mer «to the point» enn på tidligere 
konferanser. Sor er flinke til å hente inn høy spisskompe-
tanse, samtidig som de får frem nye og kloke mennesker 
som jobber som miljøterapeuter i ulike bofellesskap. 
De senere årene har også «brukergruppene» fått en mer 
sentral plass i deler av programmet. 

Bla var TVBra med under hele konferansen, og de viste 
reportasjeinnslag fra intervjuer med unge mennesker 
med spesielle behov. TVBra er en digital TV-kanal 
(www.tvbra.no) som har base ved Nordnes Verksteder
i Bergen, og kanalen lager programmer for og om 
mennesker med spesielle behov i Hordaland. Flere av 
reporterne har erfaring fra mediearbeid fra før, bla Isabel 
Aanes som jeg hadde en prat med etter konferansen. 
Hun tok medieutdanning ved en folkehøyskole etter hun 
fullførte videregående. Hun fortalte meg at TV-kanalen 
deres støttes av midler fra Extra-stiftelsen, men at de 

Camphill. Kan-
skje dette kan bli 
starten på et tettere 
samarbeid og ut-
veksling av tanker 
og ideer, kompe-
tanseoppbygging, 
på dette feltet, som 
trenger fornyelse!
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også trenger private sponsorer og håper at de vil støtte 
arbeidet deres.

Bergen kommune har i sentrumsbydelene etablert 
såkalte Brukerråd som også deltok under konferansen. 
Disse består av beboere som er valgt av de ulike bofel-
lesskapene til å representere dem i faste møter sammen 
med medarbeiderrepresentanter. Målet er å øke selvbe-
stemmelse, og sikre at beboerne selv blir hørt. De som 
deltok opplevde selv stor grad av selvbestemmelse, og de 
ga eksempler på dette fra livet i bofellesskapene, og på 
fritiden. 

Andre stemmer fra usedvanlige mennesker kom i film-
ene til Mona Moe Ribaut, tidligere kjent fra NRK og 
Empo TV. Hun har fulgt mennesker i hverdagen, med 
viktige refleksjoner om det å være annerledes. Disse kan 
hentes på nettet (www.innenfra.no) og er samlet under 
tittelen «Innenfra – historiene vi trenger». Blant annet 
har hun intervjuet Borghild på Rotvoll og hun laget film-
portretter i forbindelse med Camphill-jubileet: «Samhø-
righet, verdighet og livsglede».

Blant foredragene vil jeg trekke frem filosof Lars Fredrik 
Svendsen sitt innlegg «Om retten til selvbestemmelse». 
Han ga mange kloke innspill i forhold til hva som betin-
ges for å være et fritt menneske. I lys av frihet og selvbe-
stemmelse drøftet han bruk av makt og når slike inngrep 
kan være berettiget eller uberettiget. Han fokusert på to 
former for makt, myk og hard paternalisme, og hvordan 
vi kan oppleve dilemmaer i hverdagen når våre definisjo-
ner av omsorgsetikk utfordres av retten til å ta feil valg. 
Jeg spurte meg selv etter dette innlegget, om virkningene 
av at mange av våre medarbeidere og beboere er «vokst» 
sammen. Kan det paradoksalt nok medføre at vi som 
medarbeidere blir mer ubevisst i forhold til når grensene 
brytes, og at myk paternalistisk og omsorgsfokusert 
tvang tas i bruk? Dette er en diskusjon som jeg ønsker å 
ta opp i vår egen virksomhet på Helgeseter. 

Et annet innlegg som gjorde inntrykk var av Bjarte 
Malum. Han er en rutinert miljøarbeider i Bergen 
kommune, og tok BA i vernepleie med en oppgave 
som hadde tittelen Krenkelse, grenseoverskridelser og 
småskalaondskap. Denne oppgaven kan leses på nettet 
og anbefales på det sterkeste, se www.vernepleier.no/
publikasjoner/bacheloroppgaver.

Et friskt og morsomt tema, om enn for mange men-
nesker med spesielle behov – et sårt tema, var Torunn 
Ovrid og Heidi Solvang sitt innlegg «Sex, rett og slett». 
Det handlet om kjærlighet og sex, og lykken det ska-
per i et liv. Og med det god helse. De serverte en rekke 
historier om muligheter og utfordringer i arbeidet med 

Mona Moe Ribaut har bakgrunn fra NRK og Empo TV. 
Hun viste en serie kalt Innenfra – historiene vi trenger. 
Små dokumentarer, mini-portretter, diktvideoer og re-
portasjer. Mennesker som har noe å dele, der du lærer 
noe om andre og kan finne inspirasjon til eget liv.

utviklingshemmede og seksualitet, kjærlighet og samliv. 
Her er det mye å ta fatt i. og mye kompetanse som må 
opparbeides om vi som virksomheter skal kunne bistå 
elever og beboere i deres liv. 

En flott konferanse med innhold til ettertanke, og til 
inspirasjon i vårt videre arbeid.
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Tekst: Ena Ulvund.

Som en følge av anbudsrunden Granly hadde overfor 
Østre Toten kommune 2015-2016, oppsto behovet for 
en større omorganisering i virksomheten. Samtidig 
kom ideen om en fornyelse av introduksjonskurset som 
Granly har hatt i en årrekke. Kunne vi revitalisere dette? 

I denne tidsperioden ble også terapigruppen på Granly 
utvidet fra 3-4 personer til 8 personer, og de nye med-
arbeiderne spurte om hva vi egentlig drev med. Hva 
bestod oppgaven i? Fantes det noen klare definisjoner 
på arbeidet vårt? Vi inviterte flere medarbeidere inn i 
samtalen, og i løpet av kort tid begynte vi å snakke om 
et nytt inspirasjonskurs som skulle være beregnet på alle 
medarbeiderne. 

Styrke idégrunnlaget
Vi ønsket et kurs som tydelig behandler det antropo-
sofiske idégrunnlaget og menneskesynet – som jo er 
basis og grunnlaget for det sosialterapeutiske arbeidet 
vi gjør på Granly. Målet er å styrke det faglige arbeidet 
i hverdagen og gi medarbeiderne en grunnleggende 
forståelse for og innsikt i antroposofisk omsorgsarbeid 
der det enkelte mennesket står i sentrum. Antroposofi 
betyr kunnskap om mennesket; at mennesket består av 
legeme, sjel og ånd. Hvordan sørge for at denne kvalite-
ten gjennomstrømmer det daglige arbeidet vårt, både i 
forhold til beboerne og blant kollegaene?

Et like viktig moment er at vi som medarbeidere i stadig 
høyere grad blir utfordret av det offentlige som med sine 
krav og regler blant annet pålegger oss mye mer admini-
strativt arbeid. Hvordan forholder vi oss til dette på en 
god måte, uten å tape vårt egentlige anliggende av syne?

Å gjennomføre idéen i praksis
I løpet av kort tid ble det bestemt at vi ville lage et 
årskurs for medarbeiderne på Granly med en heldags-
samling hver måned. Sammen med Liv Kjærnes og Erik 
Lillejordet (begge medarbeidere på Granly gjennom 
mange år) tok jeg det overordnede ansvaret for hvordan 
kurset kunne sys sammen og gjennomføres i praksis. 

Nytt inspirasjonskurs for 
antroposofisk omsorgsarbeid

Vi ønsket å startet opp allerede i september 2016 og lot 
veien delvis bli til mens vi gikk. Viktigst var å få på plass 
de aktuelle datoene, avklare tema og finne foredragshol-
dere, leie et eksternt lokale, samt sørge for den nødven-
dige logistikk med hensyn til driften på Granly disse 
dagene. Det økonomiske måtte også ivaretas. 

Samme høst hadde Granly ansatt en ny sykepleier, ny 
gruppeleder og ny daglig leder – alle uten antroposofisk 
bakgrunn, og sammen med tre andre medarbeidere fikk 
de delta på to moduler på Steinerhøyskolens bachelor-
program om antroposofi og pedagogikk. 

Årlig kursrekke
Inspirasjonskurset på Granly fikk sin oppstart 15. sep-
tember 2016. Det var utrolig fint å oppleve medarbeidere 
på tvers av våre faste roller i jobbsammenheng, noe som 
viste seg å bli til felles inspirasjon også i vårt daglige 
arbeid mellom kursdagene. 

Kursrekken på 9 dagskurs utgjør en helhet, og det 
utstedes kursbevis for medarbeidere som har deltatt på 
samtlige enkeltkurs. Hvert dagskurs inneholder både 
teori og praksis, samt kunstneriske øvelser. Dialog og 
refleksjon blir særlig vektlagt. Målet er å lære sammen. 
Kurset berører så vel det antroposofiske idégrunnlaget, 
som ulike sosiale, praktiske og pedagogiske aspekter ved 
arbeidet med mennesker med spesielle behov. Kursene 
foregikk på den gamle Melkefabrikken på Kapp. 

Kursdagenes innhold: 
Her gis en kort oversikt over innholdet for kursrekken 
høsten 2017 og våren 2018: 

Dag 1: Antroposofi og sosialterapi: Et arbeid i sosial og 
kulturell inkludering. Vi vil forsøke å sette Granly, som 
en sosialterapeutisk virksomhet, inn i en større sam-
menheng for å vise til at vi er del av et internasjonalt 
nettverk. Vi deler idégrunnlag og verdier utfra antro-
posofiens menneskebilde. Det gis en biografisk skisse 
over Rudolf Steiners virksomhet, og vi går inn på 
morgenversets betydning. Vi ser også på Granlys histo-
rie. I kurset inngår øvelser i Oppmerksomt nærvær. 
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Dag 2: Kvalitet i omsorg, pleie og terapi. En antropo-
sofisk tilnærming. Å trå et annet menneske nær: 
«Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre 
uten at han holder noe av dets liv i sin hånd». 
Empati – berøring – kommunikasjon – hygiene. 
Hvordan vil jeg at min holdning skal være? Dagen av-
sluttes med eurytmi for alle.

Dag 3: Arbeid og håndverk som identitetsdannelse. 
Arbeid er et viktig moment i menneskets selvutvikling 
og for den enkelte er det av vesentlig betydning å være 
integrert i en arbeidsprosess i samhandling med andre. 
Gjennom arbeidet fremmes kvaliteter som arbeidsglede, 
mestring, egenverdi og følelsen av å være en aktiv og 
nyttig del av samfunnet. Årstidsmarkeringer, kultur og 
aktiviteter. Modellering er en del av kurset.

Dag 4: Et verdigrunnlag forankret i antroposofiske 
ideer. Hva er egentlig et verdigrunnlag? Bli kjent med 
Granly sitt verdigrunnlag. Hvilken betydning har det for 
beboerne på Granly? Hvilken betydning har det for meg 
som medarbeider? Konsekvenser? Dialog og refleksjon. 
I kurset vil det bli en kort innføring i formtegning – 
både teori og praksis. 

Dag 5: Antroposofi som idégrunnlag for pedagogisk 
og sosial virksomhet. Hvilke konsekvenser får dette for 
synet på funksjonshemning og arbeidet med mennesker 
med spesielle behov i steinerpedagogiske virksomheter? 
I kurset arbeider vi også med sang og rytmiske øvelser.

Dag 6: Hva er en bæredyktig meny og hvorfor biodyna-
misk/økologisk mat? Etter et innledende foredrag vil vi 
sammen lage et måltid med forrett, hovedrett og dessert, 
basert på sesongens råvarer: rotgrønnsaker, belgvekster 
og urkorn. Til sist et velsmakende måltid i fellesskap.

Dag 7: Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor 
enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Når 
vi arbeider i andres hjem, krever det en bevissthet rundt 
vår rolle som hjelpere for mennesker med utviklings-
hemming. Vi bør «trå varsomt over dørstokken», slik at 
vi unngår unødvendig bruk av tvang og makt. Sentrale 
spørsmål knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens 
kapittel 9; er tema for kurset. Se e-læringskurset: «Utage-
rende atferd» på Samordningsrådets hjemmesider.

Dag 8: KISS: Kropp, identitet, samliv og seksualitet. Å 
synliggjøre beboerens individualitet i utviklingen av en 
inkluderende kultur. Mange medarbeidere opplever det 
som vanskelig å forholde seg til seksualitet hos men-
nesker med psykisk utviklingshemming. Vi ønsker å øke 
medarbeidernes bevissthet og handlingskompetanse i 

slike spørsmål. Hvordan bidra til et miljø som gir trygge 
rammer for den enkelte beboers seksualitet? Hva gjør vi 
ved mistanke om vold og seksuelle overgrep? 
I kurset vil det bli vist film og gitt undervisningsmate-
riale for opplegg til dialog og refleksjoner. Se e-lærings-
kurset: «Ingen hemmeligheter» på Samordningsrådet 
sine hjemmesider.

Dag 9: Sosial maling veiledet av Bjørnulf Dyrud som er 
kunstmaler og utdannet eurytmist fra Den norske euryt-
misthøyskole. Deretter en evaluering av hele kursrekken 
samt utdeling av kursbevis til de som har deltatt på alle 
kursdagene.

30 deltakere 
Inspirasjonskurset 2016-2017 ble gjennomført med 30 
deltakere. Både leder, gruppeledere, verneombud, til-
litsvalgte og medarbeidere var med. Deltakerne har vært 
fornøyd med både tema, innhold og foredragsholdere. 
Etter hvert enkelt kurs ble det oppfordret til å svare på et 
evalueringsskjema og gi noen personlige refleksjoner om 
dette. Dermed kunne ting endres underveis, og mange 
små detaljer ble justert. Planen er at kurset skal gjentas 
årlig, og dermed blir det mulig å supplere kursdager ved 
en senere anledning for de som ikke kunne delta på alle. 

På den siste kursdagen 18. mai i år mottok 11 medarbei-
dere på Granly sitt kursbevis, og allerede etter de første 
3 kursdagene nå i høst, vil det bli utdelt 14 nye kursbevis 
til personer som ikke kunne delta på alle kursdagene i 
fjor. 

Granly Stiftelse er åpen for at medarbeidere fra andre 
virksomheter deltar på kurset, både enkeltkurs eller hele 
kursrekken. Oppstart er 18. september 2017. Interesserte 
kan kontakte Ena Ulvund, ena.ulvund@gmail.com.

Kursene foregikk på den gamle Melkefabrikken på Kapp.
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«jeg, du, vi» – inntrykk 
fra ECCE-årsmøtet 2017

Tekst: Astrid Åkra. Foto: ECCE.

ECCE holdt sitt årsmøte i Arlesheim i Sveits 18.-21. mai. 
Det er i år 25-år siden ECCE (European Co-operation 
in Anthroposophical Curative Education and Social 
Theraphy) ble etablert, og vi møttes i Sonnenhof, det 
eldste antroposofiske hjemmet som ble grunnlagt av dr 
Ita Wegman i Arlesheim i 1924. 

Lørdag deltok vi på et arrangement på Sonnenhof 
sammen medlemmer av VAHS, som er den sveitsiske 
pårørendeforeningen. Møtet hadde tittelen «jeg, du, vi», 
og det var forskjellige innlegg fra pårørende, en beboer 
og et medlem fra ECCE. Etterpå var det arbeidsgrup-
per med tema som sang, naturkunst, teater, baking med 
mer. Jeg deltok i bakegruppen som ble ledet av Renate 
Chwatal, ECCEs sekretær. Vi lærte å bake sachertorte og 
apfelstrudel. Disse kakene ble servert som dessert under 
ECCE sin jubileumsmiddag på kvelden. Også de andre 
gruppene viste frem sine resultater i plenum i form av 
sang, bilder og teater. Totalt var vi ca. 120 deltagere hvor-
av 30 var fra ECCE, og 90 var pårørende og beboere. 

Bernard Heldt, visepresident i ECCE, snakket om starten 
og utviklingen av ECCE – mot en bærekraftig inklu-
dering. Han viste til hva ECCE har fått utrettet disse 
25 årene. Kort oppsummert har oppgavene bestått i å 
presentere sosialterapi for den europeiske kommisjonen 
innen EU og for det europeiske NGO; støtte til ECCE-
medlemmer innen det europeiske programmet; gi bidrag 
til FN-konvensjonen om rettighetene til personer med 
nedsatt funksjonsevne; synliggjøre sosialterapi som bæ-
rekraftig inkludering. Videre var ECCE en av initiativ-
takerne til ELIANT-prosjektet (www.eliant.eu), samt 
Europeisk allianse for tiltak for anvendt antroposofi. 

ECCE mener at gjensidig utveksling og støtte er et viktig 
tiltak for å møte de sosiale utfordringene for inkludering 
i vår tid. Inkludering innebærer egentlig et paradigme-
skifte i samfunnet – en kulturendring. Det har å gjøre 
med menneskers holdning og moral i et mangfoldig 
samfunn. Personer med funksjonshemming gjør oss 
oppmerksomme på de menneskelige verdiene som ikke 

25-årsjubileet ble feiret på hotell Ochsen i Arlesheim, 
med taler, bursdagssang og kaker til dessert.

Bakegruppen forbereder apfelstrudel.
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ECCE-delegasjonen samlet.

Under årsmøtet for ECCE i mai fikk vi opp-
leve noen av de antroposofiske hjemmene i 
Sveits. Utenfor Bern ligger Rüttihubelbad på 
en høyde med utsikt til alpene og kyr som 
beiter flegmatisk utenfor restauranten. Dette 
er et stort kompleks som først ble bygget for 
eldre mennesker som ønsket fellesskap og 
kulturliv i livets høst. En større forsamlingssal 
ligger midt i huset. Her samles både husets 
innbyggere og tilreisende til større kultur-
arrangement. Et eget «humlehotel» har også 
fått plass ved gartneriet.

På området har det blant annet blitt bygget 
to bolighus, hver med plass for 20 personer med utviklingshemming og et tilsvarende bygg for 20 personer 
med psykiatriske diagnoser. Vi fikk høre at de har god erfaring med å inkludere disse to gruppene i arbeid, 
kunst og kulturaktiviteter. Men de trenger å bo adskilt, i separate boliger. 

Under orienteringen ble vi fortalt at mennesker med psykiatriske utfordringer er ”not able to want”. De kan 
være i stand til å klare det de ønsker, men de har ikke viljen. Mens mennesker med utviklingshemming 
”want to be able”. De kan ha sterk nok vilje, men får det ikke til. De har gjerne en sterk forbindelse med seg 
selv og med omverdenen, men i møte med kravet om normalitet, kan personer med Down’s syndrom bli 
deprimerte. 

I kanton Bern ligger Humanus Haus. Her fikk vi høre at beboerne ifølge FN-konvensjonen om rettighetene 
til personer med nedsatt funksjonsevne, har rett til å bestemme hvor og med hvem de ønsker å bo. Det inne-
bærer at kantonen (fylket) har besluttet at pengerammen skal følge personen. Dette er ikke bare fordelaktig. 
For pengebeløpet er blitt betydelig redusert og i tillegg skaper det økonomisk usikkerhet for institusjonene.

Besøk i Rüttihubelbad

Rüttihubelbad

kan overses. Essensen av den antroposofiske tilnær-
mingen er autentisitet og en bevissthet om det åndelige 
vesenet i personer med spesielle behov, samt en åpen og 
ubetinget indre kosmisk-religiøs holdning.
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Tekst: Rigmor Skålholt. 

Peter Selg, leder av Ita Wegman arkiv i Arlesheim, holdt 
under ECCE-årsmøtet et innledende foredrag om opp-
starten av den helsepedagogiske bevegelsen i 1924. Ita 
Wegman var lege og nær medarbeider til Rudolf Steiner. 
Den helsepedagogiske bevegelse startet under vanskelige 
forhold. Det sosial-darwinistiske menneskesynet hadde 
begynt å rotfeste seg fra slutten av 1800-tallet. Det finnes 
en utviklingsvei derfra og fram mot «nazitiden» med 
sterilisering og avliving av «uverdige» mennesker. Ita 
Wegman og Rudolf Steiner var klar over situasjonen. 

Begrepet helsepedagogikk ble introdusert allerede i 1861,
for øvrig samme år som Rudolf Steiner ble født. Rudolf 
Steiner ga senere begrepet et nytt innhold, utfra spørs-
målene: Hva er mennesket? Hvilke behandlingsmetoder 
kan brukes? Og han kom med innsikten om at vi alle er 
friske med hensyn til vårt jeg, – og har en sunn kjerne. 

Vår biografi gir hindringer som vi skal modnes gjennom. 
Helsepedagogens oppgave var (og er) å hjelpe medmen-
nesket å utvikle seg og komme gjennom hindringene.

Det første barnet som kom til Sonnenhof var Sandro. 
Foreldrene, som var fra USA, tok med seg barnet til 
England hvor Rudolf Steiner holdt en foredragsrekke. De 
søkte fortvilet hjelp for dette barnet som var utøylelig og 
fløy høyt og lavt. Barnet fikk reise med til Ita Wegmans 
klinikk i Arlesheim. Der sprengte han grensene for hva 
klinikken sosialt kunne tilby, og eiendommen Sonnen-
hof som ligger i nærheten av klinikken, ble tatt i bruk 
som det første helsepedagogiske hjemmet. Sandro fikk 
en god utvikling. Gutten bodde senere i institusjonen 
La Motta i Tessin sør i Sveits. Han kunne stolt fortelle: 
«I’m the first founder of curative education». 

Peter Selg fortalte at Ita Wegman hadde en spesiell 
dedikasjon til arbeidet med utviklingshemmede. Hennes 
bror var sterkt handikappet. Rudolf Steiner hadde også 
en bror som var utviklingshemmet. 

Sonnenhof og de andre helsepedagogiske hjemmene 
oppsto etter Steiners helsepedagogiske kurs i juni 1924. 
Hjemmene ble etablert i den tidsepoken som Peter Selg 
kalte en «aggressiv periode», mellom de to verdens-
krigene. De oppsto som en motbevegelse til det som «var 
på gang» – og ut ifra en respekt for det friske i det andre 
mennesket. 

Bevegelsen vokste til tross for denne vanskelige tiden. 
Men de hadde verken penger eller utdannede lærere. 
Ita Wegman bygget opp en profesjonell utdannelse. 
Hun holdt kurs for medarbeidere som kom reisende 
til Arlesheim fra de andre nyetablerte stedene. Det ble 
undervist i eurytmi, terapeutisk maling, medisin, mas-
sasje, musikkterapi med mer. Undervisningen tok også 
for seg terapeutiske tiltak som fostret det fysiske legeme, 
eterlegemet og det sjelelige i barnet. Det ble lagt stor 
vekt på kunst og kultur. Sonnenhof ble et treningssted 
for ungdom, men det var også en sosial møteplass for 

Fra Peter Selgs foredrag om 
oppstarten av den helse-
pedagogiske bevegelsen i 1924
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Ita Wegman besøkte Sesselja 
Sigmundsdóttir på Island.

medarbeidere. Her kunne de 
møtes og holde kontakten med 
hverandre mellom kursene. 
Det ble bygget et nettverk som 
bandt sammen den helsepeda-
gogiske bevegelsen.  

Ita Wegmann oppmuntret til 
etablering av nye steder. Blant 
annet reiste hun til Island og 
hjalp en ung kvinne, Sesselja 
Sigmundsdóttir, med å etablere 
Solheimar. Sesselja bar alene 
den antroposofiske impulsen på 
Island fram til sin død i 1974. 
Men Ita Wegmann kunne også 
virke som en brems. Da Dr. 
Karl König ønsket å starte et 
helsepedagogisk sted i Praha, sa 
hun at det ikke skulle etableres 
nye steder hvis det ikke fantes 
nok utdannede medarbeidere. 
Arbeidet måtte ha kvalitet ellers 
ville det blir overflatisk.

Ita Wegman var som en mors-
figur som ledet på en ny måte. 
Hun besøkte stedene, men 
blandet seg ikke inn i konflik-
ter. Det måtte folk finne ut av 
sjøl. En av de eldre helsepedagogene, Franz Löffler, for-
talte at Ita Wegman «gikk gjennom barneflokken med 
en stråleglans som løftet barnas hjerter». Det var en fest 
når hun kom på besøk. Hun brakte mot og optimisme. 
Og hun kunne hjelpe gjennom å lytte til problemene.

Et motto for Ita Wegmans arbeide var: «Ikke glem at vi 
tilhører en bevegelse! Ikke bli deres eget sted, men føl 
sammen med de andre stedene.»

Da nazitiden kom, var Ita Wegman opptatt av å beskytte 
de jødiske barna. Hun reddet mange barn fra Tyskland 
til Sveits. Et handikappet barn kunne ikke emigrere med 
sine foreldre. Slik kom f.eks. Peter Bürgel til Camphill i 
Skottland mens foreldrene hans emigrerte til USA. Da 
Sonnenhof i 1942 ikke ville ta imot 40 traumatiserte fra 
Tyskland, ble Ita Wegman opprørt. Ledelsen på Sonnen-
hof mente at dette ikke lå i deres hovedoppgave. Da sa 
Ita Wegman at de var forpliktet til å møte de nye utfor-

dringene: «Vi må møte de nye spørsmål i tiden.»

Ita Wegman levde bevisst med nøden i tiden og hun 
så fremover. Peter Selg mente at hun kunne ha «åpnet 
fengsler». Hun var en særdeles frittenkende person, 
som så behovet i sin tid. Hvor Ita Wegman var, var alltid 
«fremtiden» til stede. I 1938 grunnla hun hjemmet La 
Motta i Tessin i Sveits. Der bodde hun de siste årene av 
sitt liv og fulgte hvert barn med en detaljert interesse. 

Peter Selg avsluttet foredraget med et vers av Rudolf 
Steiner som uttrykker den ånd som levde i Ita Wegman:

Seirende ånd,
gjennomglød avmakten av famlende sjeler.
Forbrenn jeg-syken og tenn medlidenhet
for at uselviskhet, 
menneskehetens livsvann
skal råde som kilde for åndens gjenfødsel.
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«Dialogue»-møtene er 
internasjonale Camphill-
møter for styremedlem-
mer som arrangeres hvert 
tredje år. I år fant møtet 
sted i Camphills «vugge», 
i Aberdeen i Skottland.

Vår første dag i Dialogue 
2017 fokuserte på grunn-
laget for et Camphillfelles-
skap. Richard Steel og Jake 
Vollrath snakket om be-
tydningen av å se og aner-
kjenner hver enkelts evner. 
Interessen for den andre 
er grunnlaget for felles-
skapsbygging – åndelig og 
sosialt. Våre kolleger Onat 

Sanchez Schwartz og Rachel Bowden fra USA fortalte 
om noen av utfordringene som Camphill i USA møter. 
Dette er utfordringer som vi alle møter på forskjellig vis. 
Det ble observert at den virkelige utfordringen ligger i 
mangelen på dialog. Som styremedlemmer og fellesskap 
må vi forstå hva som ligger bak problemet for å løse det.

«Å nå ut og å invitere inn» var temaet som ble introdu-
sert dag to av Dialouge. Dette utviklet seg til en samtale 

Dialog 2017 i Skottland

der det ble klart at tillit kommer gjennom dialog og 
gjensidig forståelse. Det ble reflektert rundt evne og li-
kestilling. Likeså at når våre målsetninger er åpne, har vi 
størst mulighet til å svare på behov. Det ble observert at 
det ofte er det ikke-konvensjonelle som kan bidra til det 
beste svaret. Ydmykhet og et ønske om å hjelpe, venn-
skap, interesse for den andre, etos og en åpenhet mot 
antroposofi, er kvaliteter som er ønskelige. Deltakerne 
ble utfordret til å være transparente, lydhøre og å søke 
felles grunnlag i sine samhandlinger, som medarbeidere, 
ledere og styremedlemmer.

Siste dag fokuserte Dialouge på Camphill i verden, og de 
mulighetene Camphillfellesskap har til å forme frem-
tiden. Jan Goerschel mente at Camphill har en sterk 
posisjon for å kunne vokse ut i verden, takket være det 
kreative potensialet fra de som danner våre fellesskap, 
samt vår felles historie som en foregangsorganisasjon. 
For å oppnå dette må vi omfavne læring og samutvikling 
som et middel for å vokse, og ikke bare komme med 
standardsvar. Robin Alfred ga en utfordring til Camphill 
om å reflektere over arten og kvaliteten på relasjonene 
våre, det trengs for å møte en svært usikker verden. Vi 
må anerkjenne vår sårbarhet som mennesker og felles-
skap, slik at trygge rom kan bygges.

Det kom klart fram fra alle innlederne i løpet av dia-
logen at fellesskapet fortsatt er vår kjerneverdi. Kosha 
Joubert ba oss om å ta med oss denne styrken og bygge 
videre på den. Å ta Camphill i sitt mangfold og knytte 
det til alle fellesskap som eksisterer over hele verden, 
som forsøker å sette en bærekraftig menneskelig eksis-
tens i hjertet av sitt formål. Deltakerne ble minnet om 
at Camphillbevegelsen har mye å dele og at det er en 
lengsel i det videre samfunnet etter å engasjere seg med 
formative organisasjoner som Camphill. Dialouge ble 
oppfordret til å gjøre det mulig for Camphill å utvikle 
seg for fremtiden gjennom dypere kunnskap, utvidelse 
av forbindelser, og ressursdeling.

Teksten fra det offisielle oppsummeringsdokumentet er 
oversatt til norsk av Astrid Åkra og Stig Tore Røe, og det 
bearbeidet og noe forkortet av Elisabeth Husebø. 

Dialogue-deltakerne fikk besøke Kirkton House, huset 
hvor Karl König i 1939 etablerte Camphill bevegelsens 
første sted. Begge foto: Stig Tore Røe.
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Tekst og foto: 2. klasse på Steinerskolen på 
Hedemarken v/Synne og lærer Kristin.

Våren 2016 fikk elevene i 1. klasse på Steinerskolen på 
Hedemarken en liten hageflekk. Her kunne de lage seg 
sin egen lille kjøkkenhage. 

Ivrig satte 6-åringene i gang med å spa opp jorda, sette 
ned poteter, løk, purreløk, og de sådde gulrøtter. Det ble 
også plass til to kålplanter og en squashplante. I løpet 
av sommer fikk disse grønnsakene tid til å modnes og 
vokse seg store og fine. Det gjorde barna også, som i 
august begynte i 2. klasse. 

Fra hagen til magen

I september da grønnsakene var modne, ble de høstet, 
for deretter å bli vasket, skrelt og skåret opp i små biter. 
Av dette ble det laget en deilig bålsuppe i en stor jern-
gryte. Det ble også laget bål-brød og bakt eplekake. Klas-
serommet ble pyntet til fest, og fadderklassen (6. klasse) 
ble invitert til bålsuppefest og med eplekake til dessert.

Nam, nam! Så godt det smakte! Det var så moro at dette 
har klassen lyst til å gjenta. Så i vår sådde de gresskarfrø, 
som vokste seg til fine planter før de kunne plantes ut i 
kjøkkenhagen. Kanskje blir det så mye gresskar at vi når 
høsten kommer kan inviterer fadderne våre igjen til en 
ny suppefest. 

tema  - fra jord til bord
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Tekst og foto: Corinna Balavoine

I 1864 led kaptein Thomas Musgrave og hans mannskap 
på fire skipbrudd. Skonnerten deres grunnstøtte ved 
Aucklandøya, midt i Sørhavet, 285 mil sør for New Zea-
land. Med iskaldt regn og en nesten uopphørlig hylende 
vind, regnes øya for et av de mest ugjestmilde stedene på 
jorden.

Til tross for sin fryktelige skjebne klarte kapteinen og 
mannskapet å lage et slags hjem på øya. De innredet seg 
for å kunne overleve to lange år før de, med livreddende 
oppfinnsomhet, planla og gjennomførte sin egen red-
ningsaksjon. De bygde ei hytte ved å samle inn utallige 
små trestammer. Etter å ha kuttet hendene blodige ved 
innhøstingen av en siv-lignende vekst, sydde de bladene 
sammen for å lage tak. De kvernet og fermenterte skjell 
for å lage sement, og bygget en peis og en improvisert 
smie, hvor de så kunne lage sitt eget verktøy. De sparte 
på frø fra to gresskar som de hadde reddet fra forliset, og 
de satte de få potetene de hadde igjen i jorda istedenfor 
å spise dem, i håp om at de kunne gi avlinger. Dessverre 
var det forgjeves. Klimaet var for hardt. 

Mennene var av forskjellige nasjonaliteter, og de hadde 
ulike forutsetninger for å kunne overleve denne straba-
siøse tiden. Men hver av dem ytte sitt. Franskmannen 
François Raynal bidro spesielt med å holde motet oppe. 
Han hadde dårlig helse og var kanskje den svakeste av 
alle. Senere skrev han at han kunne iallfall være til nytte 
ved å passe på ilden da han ble igjen i hytta mens de 
andre gikk på jakt. Med stor fantasi klarte han å lage 
fire retters måltid med omtrent én ingrediens: sel. Han 
smakte på og eksperimenterte med ukjente planter for 
å finne et supplement til dietten av kjøtt og fett. Han 
tilberedte røtter av planten stilbocarpa polaris som har 
reddet flere mennesker som led skipsforlis. Med en rasp, 
laget ved å stikke huller i en metallbit fra forliset, tilbe-
redte han småkaker av røttene og stekte dem i selolje. 
Han brygget også øl av den samme planten. 

Så fort de hadde et tak over hodet, viet mennene seg til 
å bygge møbler. De laget senger av stenger og seilduk, 
og satte opp et bord hvor kapteinen kunne sette fram 

Å ha aktelse for den 
som du deler bord med

kronometeresken. Over bordet hang de termometeret 
og barometeret. Som kronen på verket laget de et digert 
spisebord. Det var samlingspunktet for hverdagen – 3 fot 
x 7 fot – bygget av de kostbare plankene fra vraket. De 
plasserte bordet midt i det nye hjemmet sitt.

Et brudd på samfunnsreglene 
I nesten alle kulturer betyr det å spise sammen å ha akt- 
else for den som du deler bord med. Ved å lage et bord, 
definerte kaptein Musgrave sitt fellesskap med mannska-
pet. Sannsynligvis påvirket det deres fremtid og redning. 
De spiste ved samme bord. Dette var et brudd i datidens 
etikette for marin oppførsel. Vanligvis var mannskapet 
delt inn i et strengt hierarki, og status og rang ble styrt 
ved å holde menneskene ”på sin plass” ved måltidene.

Ser vi tilbake på vår historie, vil vi oppdage at det for 
over 2000 år siden ble begått et slags brudd på denne 
samfunnsreglen gjennom kristendommens lære. Fortel-
lingen om fotvaskingen, hvem Mesteren satt til bords og 
delte mat med, Kristi ord til disiplene i evangeliene, var 
og er fortsatt en radikal lære. Det er en direkte oppfor-
dring til alle som vil følge i Kristi fotspor, om at de må 
viske ut rang og status, mellom rik og fattig, for å kunne 
se det annet mennesket som det er: din bror!

Måltidet og gjestfrihet som dyd
Å spise sammen signaliserer anerkjennelse og inklude-
ring. Allerede i Apostlenes gjerninger, når Peter spiste 
sammen med Cornelius og hans husholdning, signali-
serte Paulus at hedninger kunne slutte seg til den nye 
kristne læren, og han formante menighetene om ikke å 
ydmyke de fattige ved å adskille dem fra måltidet. 

De tidligste kirkefedrene oppfordret hver enkelt troende 
i sine menigheter om å øve seg på gjestfrihet og ikke eks-
kludere den som var svakere eller i nød. Dyden gjestfri-
het ble sett på som en øvelse i å overvinne seg selv for så 
å kunne oppleve helheten. Slik kunne et menneske øve 
seg i ydmykhet og samtidig vise sin tilhørighet i Guds 
store husholdning. 

En fremmed skulle bli tatt imot med vennlighet og in-
teresse. Deres fysiske behov; mat, klær og seng, var like 
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viktige som deres eventuelle åndelige behov. I skrift etter 
skrift ble menighetene påminnet om at slik var veien til 
himmelriket. Ordene fra lignelsen om himmelriket: ”For 
jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere 
ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg 
…”, ble gjentatt som Kristi ekte lære. Den enkelte ble 
oppfordret å ta imot Kristus ved å ta imot den fremme-
de. Å sitte sammen til bords med en fremmed var som å 
sitte til bords med Kristus.

Benedikt fra Nursia (c 490-550) forfattet munkeregler 
som bygger på idealet om å ta imot den fremmede. Her 
er det verdt å notere at de høyeste i hierarkiet, bisko-
pen eller abbeden selv, hadde plikten til å sitte sammen 
med gjestene og spise sammen med dem. Ikke en gang 
fasteregler var gyldige når en skulle dele et måltid med 
gjestene. Sant nok, tradisjoner delte gjestene igjen og 
igjen i kategorier av de høytstående og de mindre innfly-
telsesrike. Men gjentatte ganger, som om en ville ta seg 
selv i nakken for å endelig forstå leksen, ble det reform 
og nye opprop for å dele det samme borde og spise den 
samme maten. Nattverdens brød og vin ble forbildet for 
lik ernæring for alle sjeler.

Radikal gjestvennlighet 
Jo mer organisert gjestfriheten ble, i form av for eksem-
pel hospits og fattighus, desto mer distanserte den 
enkelte seg fra den fremmede. Det var en annen sjele-
holdning å ta imot en gjest i sitt eget hjem eller i kirken 
og bryte brød med dem, enn å finansiere et bygg og få 
medarbeidere som skulle fange opp de som var i nød. 
Hvorvidt betalte sosiale tjenester var en gyldig erstatning 
for egen innsats, var en diskusjon allerede i de tidligste 
menighetene. 

I vår tid er det en bevegelse i gang som heter ”Radical 
Hospitality”, radikal gjestfrihet. Det er et opprop til 
moderne kirkesamfunn om å tenke annerledes enn 
suppekjøkkener og andre innretninger hvor de som er 

Besetningen fra skipet Grafton som forliste ved 
Auck-landøya, sør for New Zealand, 3. januar 1864. 
François Raynal, Alexander ‘Alick’ McLaren, Henry 
Forgès, kaptein Thomas Musgrave og George Harris.



40 tema  - fra jord til bord

LandsByLiv nr 43 • HØSTEN 2017

i nød blir tatt imot som en adskilt klasse av mennesker. 
Radikal gjestvennlighet bygger på å dele mat med andre, 
å sitte ved samme bord og delta i det samme måltidet. 

En katolsk sosialarbeider sier i den sammenheng: 
”Måltidet er den store ’utjevneren’. Alle må spise, alle 
må drikke.” Ved å sitte sammen til bords godkjenner vi 
prinsippet om helheten, at vi er brødre og søstre, og ikke 
’de som har noe å gi’, og ’de som ikke har og må få’.

I dag har mange i samfunnet vårt det for travelt for re-
gelmessige fellesmåltider rundt et bord. Husholdningene 
er ofte for små og for isolerte til å kunne øve radikalt 
gjestgiveri hvor hvem som helst er velkommen til bords. 
I tillegg har vi som lever og arbeider i andres hus og 
hjem, utfordringen med å forstå den enkeltes behov. Vi 
er oppfordret til å gjøre mennesker selvstendige, at de 
skal klare seg selv. I debatten hører vi også at noen vil 
spise alene, eller vil ikke spise med den eller den, andre 
orker ikke å sitte sammen med mange. Det er slitsomt å 
dele måltider med mennesker som ikke er lik deg selv. 

I dag finnes det mange varianter og eksperimenter 

innenfor landsbylivet av å ”tilknytte” seg til et eller annet 
husfellesskap med en eller annen grad av intensitet. Og 
ofte hviskes det at storfamiliens tid er forbi; at ingen vil 
mer ha et stort bord og mange til middag. 

Den tydeligste tiden 
Kanskje er uttalelsen til Jean Vanier, gründeren av 
L’Arche-fellesskapene, viktig når vi spør hverandre om 
fremtiden for våre virksomheter innen sosialterapi:
”Å sitte sammen til bords betyr å bli venner, å skape en 
familie. Det er en livsstil som er radikalt motsatt verdi-
ene i et konkurransebetont, hierarkisk samfunn der den 
svake er skjøvet til side.”

Christine Pohl beskrev det samme med andre ord:
”Måltidet, når mennesker sitter ned sammen, er den 
tydeligste tiden når vi kan være med andre, i motsetning 
til de tidene da vi gjør noe for andre. Et felles måltid 
foregår når gjestfriheten er minst lik sosiale tjenester.”

Reddet seg ut av eksilet 
Tilbake til historien om de skipbrudne på Aucklandsøya. 
Etter to år klarte den lille gruppen av individer å redde 
seg ut av eksilet. Et par av dem seilte avgårde i en nesten 
usannsynlig hjemmesnekret båt for å få hjelp. Et halvt år 
senere kom de tilbake med en hel redningsaksjon for å 
plukke opp de etterlatte på øya. For å gjennomføre dette 
kunststykke, trengte de mot og en sterk følelse av sam-
hørighet. De som dro avgårde med båten, satte nok en 
gang sitt liv i fare. De som ble tilbake, trengte tro og tillit 
mens de ventet på redningen. Kanskje var det deres felles 
tid rundt det store bordet i hytta som styrket mennene. 
Å vite at de, kapteinen og mannskapet, til syvende og sist 
hørte sammen.

Samtidig og utrolig nok skjedde det et annet skipsforlis 
på andre siden av øya. På grunn av et ugjennomtrengelig 
landskap fikk de to gruppene aldri vite om hverandre. 
Skjebnen til mannskapet av Invercauld ble en helt annen 
og endte i en stor tragedie. Bare én av de 19 overlevde. 
Alle prøvde å sørge for sin egen redning. De hadde 
dessverre ikke kommet på å bygge et felles bord. 

Litteratur:
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Amy G. Ogden, ed. And You Welcomed Me: A sourcebook on 
hospitality in early Christianity, (Nashville, Tennessee, 2001).
Lonni Collins with Father Daniel Homan, O.S.B., Radical Hos-
pitality: Benedict’s way of love, (Brewster, Massachusetts, 2011).
Joan Druett, Island of the Lost: Shipwrecked at the edge of the 
world, (Chapel Hill, North Carolina, 2007). 
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La humla, vepsen og biene suse
Møte med Victor på Hogganvik

Utdraget er hentet fra boken «Mennesket først 
og fremst» (Kagge, 2016), der Christian Egge 
intervjuer Victor Hansen på Hogganvik.

Christian Egge: Roy Victor, jeg forstår at du bruker 
navnet Victor, så jeg kaller deg Victor i denne samtalen. 
Er det ok? Selv heter jeg faktisk Alf Christian, men jeg 
har alltid blitt kalt bare Christian.
Victor Hansen: Det er ok for meg.
CE: Vil du si litt om din bakgrunn, om hva du gjorde før 
du kom til Hogganvik? 
VH: Jeg kan starte med at jeg kom til Sletner Gård på 
Slitu da jeg var ni år gammel. Nå er jeg 52, så det er 43 år 
siden. Der jobbet jeg i gartneriet. Så luket jeg i grønn-
saklandet. Og jeg besøkte naboene våre, Erling og Hans. 
De hadde skurtresker og høstet korn.
CE: Fikk du være med på høstingen der?
VH: Ja. Skurtreskeren til Hans het Claas Mercator; den 
var veldig stor og gikk veldig fort. Erling sin var en 
Volvo. Den hadde bare hundre hestekrefter, og den gikk 
langsommere.
CE: Hvor kom du fra da du kom til Sletner som niåring? 
VH: Jeg hadde vært på forskjellige barnehjem.
CE: Jeg forstår at du har hatt en vanskelig situasjon i 
barndommen, med foreldrene dine. Var det da fint for 
deg å komme til Sletner? Jeg mener, følte du at du fikk et 
riktig hjem der?
VH: Joda, det gjorde jeg. Og så oppdaget jeg dette med 
veps og humle der på Sletner. Først så jeg vepsen ute, og 
så inne på et bord. Jeg fulgte ganske godt med.
CE: Hadde dere bier der også?
VH: Jo, det var en mann der som drev med bier, Bjørn 
Döbelin. Ellers var jeg mye sammen med en annen 
mann som het Thorleif Thomassen. Han var veldig flink 
med kyr. Og med hest. «Hold deg vekk fra kua!», sa han 
ofte. Eller: «Kom deg vekk fra oksen!» Men han hadde 
en veldig fin måte å behandle dyrene på.
CE: Så du kom straks inn i jordbruk; alt som har med 
jordbruk å gjøre?
VH: Ja, jeg var jo med på slåtten, og så luket jeg i potetå-
keren, og i grønnsaklandet. Etterpå gikk vi ofte og badet.
CE: Ble det noen skolegang på deg der på stedet?
VH: Ja, vi øvde skuespill. Og det var en som leste histo-

rier for oss. 
CE: Hvor lenge ble du på Sletner Gård?
VH: Til jeg var 14 eller 15. Da kom jeg til Solborg. Der 
traff jeg Ivan Jacobsen. Han jobba på snekkerverkstedet 
og lagde veldig fine bokhyller. Jeg skulle lære det, men 
jeg klarte det ikke særlig bra. Man måtte være veldig 
forsiktig når man høvlet, ellers kunne man få flis. Man 
måtte holde høvelen i en spesiell vinkel. Senere skulle 
hyllene lakkeres. Ivan var veldig tålmodig, veldig rolig. 
Ellers var det en fyr som het Øyvind Karlsen. Han likte 
jobben sin veldig godt på Solborg. Han spiste veldig mye, 
like mye som jeg …
CE: Phyllis Jacobsen, kjente du henne, også?
VH: Ja, hun jobbet mye med blomster da, om somme-
ren. 
CE: Hvor lenge var du på Solborg?
VH: Jeg tror det ble en 5–6 år.
CE: Dro du rett fra Solborg til Hogganvik? Og hvorfor?
VH: Ja, jeg dro rett hit. Det var Phyllis som mente at jeg 
skulle ta en tur hit. Men så ble jeg her. Vi kjørte bil med 

Tavlene som henger i bikuben, må behandles varsomt.
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flere. Det var Anna Rosa og Arild Smeby som var her 
på den tiden da jeg kom. Jeg tror det må være over 30 år 
siden nå.

Osteproduksjon
CE: Det skulle være spennende å høre litt om hva du 
jobber med, om hva dine oppgaver har vært her på 
Hogganvik.
VH: Jeg melker kuer. Tidligere gjorde vi det for hånd, 
men nå bruker vi melkemaskin. Jeg har Dagros og 
Brunvin, og en som heter Dora, en kolle. Og så var det 

en med veldig små spener, Brunhild het hun. Da måtte 
jeg melke med bare tommel og pekefinger. Så hadde vi 
Randi. Hun var litt skummel. Hun terga de andre. Og 
en gang husker jeg at hun stanga rett inn i veggen så det 
smalt!
CE: Så du begynte med å melke. Hvordan utviklet det 
seg så til osteproduksjon?
VH: Det var en annen som gjorde det først. Jeg begynte 
etter at låven her brant ned. Etter det begynte jeg å lage 
ost.
CE: Men hvordan lærte du deg det?
VH: Det var Angela og Karin som lærte meg det.
CE: Og hvordan ser dine rutiner ut?
VH: Jeg kommer om morgenen, og da skyller jeg den 
store ostegryten. Etterpå tapper vi melk opp i den fra 
melketanken. Så varmes melken opp til 28–30 grader. 
Så putter vi i ostekultur og løpe. Røres i mer enn fem 
minutter.
CE: Løpen er fra kumage?
VH: Løpen er fra kalvemage. Så går vi og spiser frokost. 
Imens stivner melkesubstansen. Så kommer Jantina, 
Angela eller Karin med et sett med kniver og går rundt 
og skraper av ostemassen. Så skjærer knivene ostemas-
sen opp i småbiter. Vi må også tappe ut myse.
CE: Så ostemassen stivner suksessivt, og iblant må du 
tappe ut myse?
VH: Ostemassen blir mer og mer moden etter som tiden 
går. Og så må jeg putte oppi vann, 60 grader, det er viktig 
at det er 60 grader og riktig mengde, alt ettersom hvor 
full ostegryta er … og jeg må bytte vann to ganger. Og så 
må jeg tappe ut myse tre ganger. Og før det må vi smake 
på osten og se om den er moden. Og når den er moden, 
skal den opp i formene, og så må silen ristes godt slik 
at all ostemasse faller av. Ostemassen er i formen i en 
slags netting, og den har et lokk. Når vi lager fetaost, må 
den tas tidligere. Når vi har gjort det, så kommer den på 
pressebordet, og all mysen skal presses ut fra den.
CE: Da presser du mysen ut av osten. Dette blir gul ost?
VH: Ja, eller hvit ost. Etterpå skal den snus to ganger om 
dagen. Så skal den vekk fra pressebordet, og så må den 
snus to ganger. Først skal nettingen vekk, etterpå skal 
lokkene vekk. Neste dag tas de ut av formene. Da skriver 
vi på dato på dem. Og så skal de modne. De må puttes 
opp i vann.
CE: Ligger de og flyter i saltvann?
VH: Ja, i saltlaken. Alt ettersom hvor stor osten er, tar jeg 
dem ut etter noen dager.
CE: Victor, jeg har jo spist disse deilige ostene her nå 
flere ganger; de er virkelig lekre. Jeg har hørt at dere har 
fått priser for dem.

Victor med en av de ferdige ostene på Hogganvik. 
Foto: Elisabeth Husebø.
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Victor og prinsesse Astrid under 50-årsjubileet til Camphill 2016. Foto: Eric de Haan.

VH: Det er best du spør 
Karin om det. Jeg er bare 
en som hjelper til. Men 
vi selger dem til andre 
Camphill-steder, og litt 
ellers.
CE: Hva gjør du når du er 
ferdig med ostejobben på 
formiddagen? 
VH: Da går jeg til fjøset og 
melker min ku. Hun heter 
Mika.
CE: Og du bruker maskin?
VH: Ja, jeg må ha maskin. 
Jeg har merka at etter at vi 
har fått maskin, får vi mye 
mer melk. Når jeg melker 
for hånd, tar det lengre tid 
også, og kua begynner å 
holde tilbake. Med melke-
maskin klarer vi å trekke 
mer ut, og det går fortere.
CE: Er det andre dyr du 
jobber med her? Har dere 
bier?
VH: Ja, det har vi. Og vi 
lager honning. Jeg har 
spurt Reinhard om jeg 
skal hjelpe ham. Men til 
nå har han klart det alene. 
Tavlene som henger i 
kuben, må legges veldig 
forsiktig ned, ellers hisser 
biene seg opp. Det er ikke 
bra. Biene kan stikke da, 
men jeg vil være snill 
med biene og gjøre dem glade. Jeg er rolig og snakker 
med dem, ser på dem. Jeg liker veldig godt å se dem i 
blomstene.
CE: Synes du at noe har endret seg her på Hogganvik i 
de 30 årene du har bodd her? På godt og vondt?
VH: Når det gjelder veps, så har det blitt dårligere, for de 
holder på å dø ut. Det er veldig alvorlig. Det har stått i 
Vi menn. Jeg har sett den gule rasen på Sletner, den som 
er hissig. Man kan stå der fem minutter, så begynner de 
å angripe, den biter seg fast og begynner å stikke. Det 
finnes flere varianter av skogsvepsen, og én så jeg i går. 
Da blei jeg veldig blid av denne vepsen.
CE: Så dette er noe du merker, at vepsene holder på å dø 
ut?

VH: Ja, også en rase som finnes i bringebærhekker for 
eksempel; den har også nesten dødd ut. Den er litt større 
og tjukkere. Den likner på geithamsen, jeg tror den er 
i slekt med den. Den er snill, men kan bli bråsint om 
du for eksempel rører på en kvist. Da stormer de ut av 
bolet og flyr rundt omkring; de må sjekke om de har en 
fiende.
CE: Dette er noe jeg vet veldig lite om, Victor. Men jeg 
har sett at man er bekymret i dag for hvordan det går 
med både biene og med veps – og andre insekter. Du er 
nok inne på noe vesentlig her som har med hele økolo-
gien å gjøre. Med dette temaet, som tydelig ligger deg 
varmt på hjertet, vil jeg takke for en hyggelig samtale!
VH: Selv takk, Christian. 
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Tekst og foto (over): Eric Brinkhof

Noen dyr finnes ikke i naturen. De finnes bare hos eller 
rundt oss menneskene. For eksempel sies det at hunden 
og kua har sine forfedre i ulven og urokse, mens Karl 
König forteller oss at det er akkurat omvendt: Husdyrene 
ble skapt som husdyr og ut av dem gikk dyr ut i naturen 
og ble ville. 

Med honningbien (apis mellifera) er det annerledes. Den 
fantes og finnes ikke i naturen. Ja, det er riktig at det fin-
nes ville bier, men disse er ikke honningbier. Honning-
bien ble skapt sammen med og av oss mennesker. Er det 
derfor vi føler oss så forbundet med dem i dag?

Vi vet at Rom ikke ble bygget på en dag. Og slik er det 

Biene og menneskene

også med alt annet: hver skapning er ‘bygget’ skritt for 
skritt og bygges stadig videre. I denne store sammenhen-
gen, hvor bokstavelig talt alt henger sammen med alt, 
finnes det en plan, delt opp i utsøkte perioder, hvor men-
nesket, planter og dyr blir introdusert i en utviklingsvei 
– hvor vi i dag er i en periode som kalles ‘Jorden’. 

Bienes opprinnelse startet samtidig med menneskets 
skapning, i den første perioden som vi kaller ‘Gamle 
Saturn’, hvor varme var det vesentlige elementet. I en 
viss grad har bienes kropp ‘blitt hengende’ igjen denne 
Saturnfasen, noe som forklarer hvorfor biene er så 
forbundet med elementet varme. Først mange, mange 
år senere, når biene hadde gått gjennom flere faser i sin 
utvikling, og menneskene hadde blitt til det som vi er i 
dag, et helhetlig menneske med alt som trenges til veien 
videre, forbandt bienes vesen seg med oss. Da har vi 
allerede ankommet den utviklingsfasen som vi kaller 
‘Jorden’, hvor vi mennesker fikk evne til selvstyring som 
vi trenger for å finne veien videre på egen hånd. På et 
i dag kjent sted, Artemistempelet i Ephesus og under 
ledelse av Amazonas ypperstepresten Melissa Nomoi 
(=hun som vokter biene), ble honningbienes vesen 
forbundet med fikenvepsen. Og derfra utvikler honning-
bien seg til det insektet vi kjenner i dag.

Bienes vanskelige situasjon appellerer sterkt til oss men-
nesker. I alle media finnes det nå artikler om biedøden, 
overalt kan vi kjøpe bievennlige blomsterfrø og insekt-
hoteller. Eksperter kommer med ulike forklaringer 
om hvorfor biene har det så vanskelig, uten at det kan 
konkluderes med at det skyldes én bestemt årsak. Det 
er landbruksgift, varroamidden, det raskt avtagende 
biologiske mangfoldet, samt vår måte å røkte biene på. I 
hver av disse årsaken spiller menneskene en avgjørende 
rolle. Det er vi som har gjort det vanskelig for biene, vår 
adferd har skapt en krise for dem. Og hva forteller dette 
om oss? 

Rudolf Steiner sa at biene i sitt vesen ligger foran sin tid. 
At biene har en jeg-utvikling som mennesket først vil 
oppnå når det har kommet i en utviklingsperiode som 
kalles ‘Venus’. Dette er jammen ikke lett å forstå! 

Vi vet at vi går gjennom ulike faser i vår utvikling, ikke 
bare fysisk, men også intellektuelt og i moralsk forstand. 
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Evnen til å tenke og evne til å føle fikk vi tildelt en god 
tid tilbake, og i dag har vi til og med fått en selvstyring, 
som jeg nevnte før. Det gjør at vi som det eneste levende 
vesenet på Jorden kan bestemme selv hva vi vil. Kua kan 
bare være ku og kommer ikke en gang på tanken å bli 
noe annet, den blir styrt av sine drifter. Reven skal alltid 
forbli en rev og følger sine jaktinstinkter. Den vil aldri 
tenke: Vet du hva, jeg tror jeg blir vegetarianer, jeg!

Med oss mennesker er det annerledes. Vi følger også 
våre drifter, men vi kan samtidig stoppe opp og bestem-
me: Nei, jeg vil noe annet, jeg skal gjøre livet mitt anner-
ledes. Da kan vår selvstyring tar over for noen av våre 
drifter, og etter mange tanker og vurderinger, overstyrer 

vi oss selv og lar for eksempel moralitetsfølelse bestem-
me våre handlinger. Når jeg er sint på naboen min, kan 
jeg ikke bare slå ham ned. I stedet kan jeg ta en alvors-
prat med ham eller henne, og kanskje til og med spørre 
meg selv hvilken rolle jeg har hatt for å komme opp i 
denne situasjonen. En hund kan ikke dette. Blir den sint 
på en annen hund, er det bare å angripe. Vi mennesker 
kan oppdra oss selv til å bli bedre mennesker. 

I følge antroposofien kommer vi mennesker i våre neste 
utviklingsfaser å ha denne mulighet å oppdra oss selv og 
ta over styring av våre instinkter og følelser. Disse perio-
dene kalles ‘Jupiter’ og ‘Venus’. I Venusfasen vil vi til og 
med å forandre oss selv og våre karaktertrekk, noe som

Eric Brinkhof i forbindelse med et kursi biodynamisk birøkt sammen med Albert Muller i 2016. Foto: Kaarina Borud.
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sitter dypt inne i 
oss, og det er veldig 
vanskelig. Og her 
kommer vi til-
bake til biene. Med 
sitt vesen har de 
allerede klart dette. 
De har denne jeg-
kontrollen som gjør 
at ødeleggende vaner 
og karaktertrekk 
ikke står i veien for 
deres utvikling. 
Derimot møter 
de en annen stor 
utfordring: Et annet 

vesen, vi mennesker, truer deres eksistens utenfra. 

Som en følge av dette har mange mennesker blitt opp-
merksom på biene og deres vesen. Vi spør: Hvem er du? 
Hva forteller du oss? Og da oppdager vi et vesen som 
er nesten motsatt av oss selv. Det er som en hanske er 
vrengt andre veien: Innsiden ut, utsiden inn. Hun har et 
hardt skall (kitin) i stedet for skjelett, hun har luktesans 
på stilker i stedet for vår luktesans inne i nesen, hun 
fordøyer naturen på utsiden (nektar blir i cellene 
fermentert med hjelp av bakterier) i stedet for vårt 
innvendige fordøyelsessystem. Bienes krise foregår 
på utsiden av dem i stedet for som hos oss men-

nesker som opplever krisene inne i oss.                                                                                                                   

Selv om et bifolk kan ha opptil 40 000 bier, så ser vi på 
henne som et dyr, ett vesen. Av disse er det 39 000 arbei-
derbier, 1 000 droner og 1 dronning. De beveger som ett 
vesen. På dagtid sprer de seg ut i en krets på 3 kilometer 
rundt kuben, og på kveldstid samler de seg til en stor 
klump. Og vokstavlene, som de selv bygger, holder dette 
vesenet sammen, slik skjelettet holder vårt menneskelige 
vesen sammen. Hvem som bestemmer i bifolket, vet vi 
ikke. Alle gjør sin jobb. Og selv om dronningen er helt 
sentral, er det ikke hun som bestemmer hvordan bifolket 
utvikler seg.                                                                                   

Det er her bienes jeg-utvikling kommer inn i bildet. 
Og slik som alt annet er speilvendt i forhold til oss, har 
bifolkets vesen dette jeg-et på utsiden, mens vi har vårt 
ego på innsiden. Og denne jeg-bevisstheten, denne 
selvstyringen som biene har, den er direkte tilknyttet, 
men ligger utenfor bifolket. De har kommet så lang i 
sin utvikling at alt begjær, all egoisme, alt som kan virke 
destruktiv, er overvunnet, og da er det bare hengivenhet 
og kjærlighet til arbeidet igjen. 

Med dette svaret fra biene, kan vi forsøke å se på oss 
selv: Der biene blir ‘angrepet’ fra utsiden, kjemper vi 
våre største kriser inn i oss. Dermed peker bienes krise 
direkte på våre kriser. Og veien videre har biene gitt: 
Vi må overvinne oss selv. 

I februar i år kom Biologisk-dynamisk Forening med et hefte kalt 
Introduksjon til biodynamisk birøkt – Birøkt på bienes premisser. 
Introduksjonshefte er basert på to kurs i biodynamisk birøkt i 2015, 
med blant annet Albert Muller (NL) og Eric Brinkhof. 

I heftet kan du lese om hva biodynamisk birøkt går ut på, bisamfun-
nets liv og et utvalg av Demeter-reglene for godkjenning av biodyna-
misk birøkt. Kaarina Borud, prosjektmedarbeider i Biologisk-dyna-
misk Forening, har ført heftet i pennen. Det er på tilsammen 48 sider 
og kan bestilles på biodynamisk@biodynamisk.no (kr. 30 + porto). 
www.biodynamisk.no

Birøkt på bienes premisser

Foto: Kaarina Borud.
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Tekst: Jasper Kroon. Foto: Solhatt.

I løpet av de siste 30-40 årene har stort sett alle norske 
grønnsaksfrø blitt utkonkurrert av utenlandske sorter. 
Cirka 95 prosent av frøene, også det som pakkes til hob-
bymarkedet, kommer i dag fra utlandet. Produksjonen 
foregår i stor grad i sør-europeiske land. Så når du 
handler frøene dine i en dagligvarebutikk, vil det bare 
være kålrot og kanskje noe mainepe som stammer fra 
frø produsert i Norge.

Dette skjer samtidig som såvaremarkedet i stadig større 
grad blir kontrollert av noen få globale selskaper. I løpet 
av de siste 100 årene er en stor del av det genetiske 
mangfoldet innen kulturplanter forsvunnet. I et mat-
sikkerhetsperspektiv kan dette føre til store utfordringer 
i framtiden.

Solhatt økologisk hagebruk ble etablert i 2011 og drives 
av tre erfarne hagebrukere som alle brenner for øko-
logi og biodynamisk jordbruk. Vi har som hovedmål 
å øke tilgjengeligheten av økologiske og biodynamiske 
hagebruksfrø i Norge. I tillegg satser vi på produksjon av 
grønnsaksfrø og startet opp i Norge med frøavl i 2012. 

Økologisk og biodynamisk 
frøavl i Norge

Til å begynne med har vi et relativt lite sortiment, men 
regner med å kunne tilby flere sorter i årene som kom-
mer. Vi satser på eldre norske sorter som ikke har vært 
tilgjengelige på mange år, men også utenlandske sorter 
som egner seg godt til dyrking i Norge. 

I 2016 produserte vi frø av til sammen 15 grønnsaks-
sorter på seks forskjellige gårder. I år produseres det 
også frø på to av de sosialterapeutisk virksomhetene. På 
Vidaråsen produseres frø av sukkererter, og på Grobunn 
produseres det frø av hodekål og bondebønner. I 2018 
satser vi på å kunne tilby ikke mindre enn 25 ulike sorter 
frø som har blitt produsert i Norge. Dette er unikt i 
norsk sammenheng!

Frø fra Solhatt kan bestille på www.solhatt.no. Her kan 
du også lese mer om de ulike sortene. 
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Tekst: Kari Gåsvatn. Foto: Elisabeth Husebø.

For å ta vare på naturen, må vi være glad i den. Og for å 
bli glad i naturen, må vi bli kjent med den.
 
Spørsmålet er når vi lærer mest om naturen: Ved straba-
siøse turer til ubebodd villmark? Eller ved å dyrke egne 
poteter og salat i en pallekarm?

Forholdet mellom miljøvernere og bønder er ofte an-
strengt, selv om begge parter har hjerte for både land-
bruk og miljø. De finner hverandre i allianser når det er 
snakk om å verne sårbare områder mot oljeboring. Men 
det butter i rovdyrspørsmål og mange debatter om bruk 
og vern. Ligger det en forklaring i miljøfilosofiens defini-
sjon av hva som er verdifull natur?

Dersom idealet er villmark, uberørt natur, vil enhver 
form for landbruk være et problem, uavhengig om det 
er landbruk med fabrikklignende drift eller landbruk 
med utgangspunkt i de rammene naturens setter. Den 
internasjonale bevegelsen for rewilding, gjeninnføring 
av villmark med blant annet rovdyr, argumenterer dels 
for et sentralisert industrilandbruk, for å frigjøre areal 
for mer villmark.

Den ferske filosofiske doktoravhandlingen av Trine 
Antonsen introduserer en retning som utfordrer miljø-
filosofiens idealisering av uberørt natur. Hun mener 
filosofien kan utvide vår forståelse for hva som er det 
gode liv ved å anerkjenne at vi er avhengige av naturen 
for å få mat. Men hvordan skal vi lære det?

Den uberørte villmarka gir ingen svar, den lærer oss 
ikke noe om hvor avhengig vi er av naturen, og dessuten 
finnes det knapt uberørt natur mer. Hun hevder det er 
gjennom landbruket vi kan erfare naturen, og få nye 
holdninger og en bedre forståelse for forholdet mellom 
mat og samfunn.

Gode bønder har alltid visst at de er avhengige av omgi-
velsene, av naturens og årstidenes rytmer og det som er 
spesielt for et sted. Landbruket kan lære oss om gren-
sene naturen setter. Forutsetningen er et landbruk som 
ikke er frikoblet fra naturens og stedets rammer, slik 
det ofte er i dag også i Norge, men fortsatt er et intakt 
økosystem. Avhandlingen kan leses som en impuls til å 

Miljøvern + landbruk = sant

tenke nytt både for miljøbevegelse og bønder, og finne et 
ståsted for å bygge allianser.

Antonsen bruker begrepet «agrarianisme», som er van-
skelig å oversette til norsk, og avhandlingen kan foreløp-
ig leses bare på engelsk. Begrepet beskriver landbrukets 
rolle i lokalsamfunnet og brukes politisk, for eksempel 
i forbindelse med landreformer som har som mål å 
bryte ned landbruksstrukturer fra kolonitida. Antonsen 
nevner bevegelsen La Via Campesina, som også Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag er med i.

Det er ikke uberørt villmark, men landbruket som lærer 
oss hvor avhengig vi er av naturen.

I filosofien brukes agrarianisme til å beskrive det gode, 
verdibaserte liv. Antonsen argumenterer for at alle kan 
delta i «agrare praksiser», landbruksaktiviteter, for å 
oppleve naturen og bli glad i den. Det betyr ikke at alle 
skal bli bønder. Selv har hun erfaring fra andelsland-
bruk. CSA – Community Supported Agriculture vokser i 
omfang over hele verden.

Andre praksiser er bondens marked, bylandbruk, skole-
hager og grønnsakhager. Måten vi spiser er også en slik 
landbruksaktivitet. Når vi spør hvor maten kommer fra 
og velger lokal mat, bryter vi med supermarked-logik-
ken hvor alle matvarer er tilgjengelig til enhver årstid. 
Trenger vi epler fra Argentina i juli, når det snart bugner 
på norske epletrær?

Stadig flere tenker slik. Agrare aktiviteter sprer seg som 
ringer i vannet. Høner i villahager, urtedyrking på bal-
kongen og økologiske matkasser. Vi vil vite navnet på 
bonden, eller dyrke selv. Mange avfeier trenden som en 
forbigående mote, mens den «virkelige» maten fortsatt 
skal komme fra et industrielt og «konkurransedyktig» 
landbruk. Men det er ikke sikkert de nye agrare praksi-
sene er noe som forsvinner neste sesong.

Antonsen ser den nye interessen for landbruksaktivite-
ter som en bevegelse nedenfra. En bevegelse som nå er 
i ferd med å nå akademia, også i Norge. Selv har hun 
hentet inspirasjon fra amerikanske tenkere. Som Paul B. 
Thompson, som går inn for å gjenopplive agrare idealer 
for å utvikle vår forståelse for bærekraft. Hun siterer 
flere filosofer og forfattere. Norsk debatt trenger slike 
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impulser, hvor landbruket betraktes fra nye vinkler.

Landbruk kan ikke reduseres til tall på et regneark i en 
(foreldet) økonomisk teori. Det handler også om filosofi, 
verdier og holdninger, om hvordan vi lever våre liv på 
en sårbar klode. Mer agrare praksiser blant folk flest 
forutsetter en nyorientering både i landbruket og miljø-
bevegelsen. Den tyske avdelingen av Verdens 
Villmarksfond 

WWF laget nylig en studie om meitemarken. Det lover 
bra.

Artikkelen har stått i Nationen, 27.08.2017. Kari Gåsvatn 
har velvillig latt LandsByLiv få trykke den.

Våronn  på Hogganvik.
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Tekst: Dag Blakkisrud. Foto: Kaarina Borud.

Nesten alle sosialterapeutiske virksomheter har et land-
bruk. Kanskje kunne en si at landbruket er sosialterapi-
ens «rotfeste», som knytter arbeid og identitet til et sted. 
Gjennom arbeidet med jord og dyr, får alle som lever i 
landsbyen en nærhet til livsprosessene og årstidens veks-
ling. Arbeidet på gården bidrar til å styrke samholdet og 
samhørighet, og det legger et godt grunnlag for andre 
aktiviteter. Det spesielle med landbruket i sosialterapien 
– er at det er biodynamisk! Arbeidet på gårdene er inspi-
rert av Landbrukskurset som Rudolf Steiner holdt i 1924. 

Landbruk er kultur
Rudolf Steiner setter landbruket inn i en helt sentral 
posisjon: Alle områder av menneskehetskulturen har 
på en eller annen måte en forbindelse til landbruk. 
Landbruk er utgangspunktet for de kultiske så vel som 
de kunstneriske prosesser, og det ligger til grunn for 
utviklingen av næringslivet. Landbruket er av vital 
betydning for sunnhet og helse hos mennesker og dyr, 
og et riktig landbruk er utviklet i samsvar med de store 
rytmene, i naturen så vel som i kosmos. 

Landbruk og sosialterapi 
– en lykkelig sameksistens!

Andre øvelsesområder
Landbruket i sosialterapien og kanskje særlig på Camp-
hillstedene har vært ledet av mange særdeles dyktige 
bønder. Det fine med landsbylandbruket er at når bon-
den ikke er nødt til å produsere for å tjene penger, kan 
gården brukes til å fordype innholdet i den biodynamis-
ke metoden. På denne måten er det bygget opp en stor 
og verdifull kunnskap om det biodynamiske jordbruket. 
Da er det mulig å få øye på de store sammenhenger 
som vi vanligvis ikke tenker så mye over. Er det f.eks. en 
sammenheng mellom de biodynamiske preparatene og 
øvelsene i språkforming og eurytmi? Slike spørsmål går 
det an å arbeide videre med. 

Vitenskap og erfaringskunnskap
Landbrukskurset er inspirasjonen til en mengde for-
søk, forskning og utviklingsarbeid som har pågått fra 
1920-tallet og fram til i dag. Nå er det stort sett enighet 
om at ingen «kan» biodynamisk landbruk. Det er ingen 
som «vet» hvordan alt skal gjøres. De fleste oppfatter 
at biodynamisk landbruk er et utviklingsprosjekt, og at 
vi etter hvert kanskje vil forstå mer av hva Steiner kan 
ha ment, ikke minst; at vi blir i stand til å ivareta og 
videreutvikle all den erfaringskunnskapen som er samlet 
gjennom snart 100 år med drift. Spesielt viktig i dette 
bildet er å ta med erfaringen fra Camphill og sosialpeda-
gogikken – hva betyr landbruket for det praktiske livet 
og for det terapeutiske i landsbyene? Og hva gjør vi for å 
ivareta og bevare denne erfaringskunnskapen?

Mange utviklingsmuligheter
Biodynamisk landbruk fører til sunnere jordsmonn og 
økt forekomst av mikroliv i jorda og pollinerende insek-
ter. Biodynamiske produkter har bedre holdbarhet enn 
konvensjonelle, og biodynamisk landbruk forurenser 
verken luft eller vann på samme måte som konvensjonelt 
landbruk gjør. Selv om mange slike forhold er påvist, er 
det ingen tvil om at det kunne vært mye mer forskning 
på biodynamisk metode. Og kanskje forskning på helt 
nye områder enn de tradisjonelle landbruksforsøkene. 
Noen spennende muligheter har allerede vist seg, blant 
annet ved at det gjøres forsøk på bruk av preparater på 
jord som er forurenset av industriavfall, radioaktivitet 
m.m. Hvis disse forsøkene viser gode retater, vil det 
kunne sette preparatene i en helt annen stilling enn før. 
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En masteroppgave?
Kanskje må vi være åpne for at Steiner 
har gitt oss midler til å håndtere helt 
andre situasjoner enn tradisjonelle 
landbruksutfordringer som avlings- og 
avdråttsøkning? Kanskje noen kunne 
forske på hva landbruk kan bety for 
personer med spesielle omsorgsbehov? 
Det kunne være tema for en mulig 
masteroppgave? På den måten kunne 
landbruket løftes ut av en tradisjonell 
forståelse og bli gjenstand for akade-
misk oppmerksomhet fra andre felt enn 
vanlig landbruksforskning. Det tror jeg 
kunne være spennende for alle. I en slik 
sammenheng kunne også den «tause» 
kunnskapen om landbruk, gartneri og 
biodynamisk arbeid som lever i det 
sosialterapeutiske miljøet, få komme til 
uttrykk og bli hørt, sett og vurdert.

Tekst: Dag Blakkisrud, 
Biologisk-dynamisk Forening

Det biologisk-dynamiske jordbruket er et kretsløps-
jordbruk basert på lokale og fornybare ressurser. Det 
ble introdusert av Rudolf Steiner i 1924 da det moderne 
landbruket med bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler 
var i sin spede begynnelse. Steiner advarte mot følgene 
av at jordbruket trekkes ut av naturens sammenheng. I 
det biodynamiske landbruket tilstreber gårdbrukeren å 
forstå naturens livsrytmer og prosesser for å forbedre og 
styrke jordkvaliteten. I dette perspektivet kommer det 
biodynamiske landbruket i et helt nytt lys. 

Biodynamisk jordbruk – å forstå 
naturens livsrytmer og prosesser  

Livskraft
Biodynamisk betyr livskraft, og det biologisk-dynamiske 
jordbruket er opptatt av å prøve å forstå hele gården som 
en levende organisme. Man arbeider bevisst og praktisk 
med naturens livskrefter og deres styrkende virkning i 
jordbruk og matvarer. Hensikten er å lage sunne mat-
varer og pleie jordas liv og fruktbarhet best mulig. Dette 
krever kunnskap og omtanke, men gir også en ekstra 
verdi og kvalitet i jordbruket, samt produkter med god 
smak og høy næringsverdi.

Gjødsel fra husdyr og avfall fra gården komposteres. 
Metoden forbedrer dyrkingsjorda, skaper produkter av 

Gulrotopptaking på Vidaråsen. 
Foto. Will Browne.
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høy kvalitet, er klimavennlig og bidrar til bedre miljø. 
Biodiversitet og dyrevelferd ivaretas sammen med gode 
arbeidsforhold for mennesker.  

Snaut 5000 driver biodynamisk i verden
Demeter er de biodynamiske bøndenes eget varemerke. 
Våren 2017 møttes biodynamikere fra hele verden på 
Demeter Internationals årskonferanse. Det ble presentert 
framgang fra alle land. Brasil, Argentina, New Zealand, 
Kina og India – og fortellingen er den samme: Interes-
sen for biodynamisk metode øker. Det holdes kurs og 
drives utdannelser, det eksporteres, selges og omsettes.  
Demeter har utviklet seg til å bli et stort internasjonalt 
solidaritetsprosjekt. I dag er det om lag 4600 virksomhe-
ter som driver biodynamisk på verdensbasis. Også her i 
Norge er det framgang og 4–5 nye gårder er i veiledning 
for å legge om til biodynamisk drift. 

For Demeter i Norge er det utarbeidet et nytt regelverk, 
og styret i Biologisk-dynamisk Forening arbeider med å 
etablere et nytt engros-tiltak for Demeter-varer. 

Utdanningstilbudet BINGN, som er en treårig utdan-
nelse for de som vil bli biodynamiske bønder, har nå 
om lag 20 studenter, og blir regnet som svært vellykket. 
Tiltaket er nordisk, men det administreres av Biologisk-
dynamisk Forening i Norge.

Les mer på www.biodynamisk.no.

Tekst og foto: Sissel Jenseth

13. mars var det fagdag på Helgeseter med Jostein 
Hertwig. Han er sjef for forskningsstiftelsen BERAS 
International som deltar i FN sitt 10-årige program for 
Bærekraftige Målsystemets og det internasjonale forsk-
nings- og utviklingsnettverket Organic Food System 
Program. Jostein er utdannet advokat og agronom, og 
han har også arbeidet på Hogganvik Landsby et år og er 

Diet for a green planet 
– vi blir hva vi spiser

grunnlegger av Ullandhaug økologiske gård i Stavanger. 

Økt bevissthet om hva vi spiser
På forhånd hadde deltakerne på fagdagen fått tilsendt et 
skjema med spørsmål om våre matvaner. Målet er å ut-
vikle en ny bevissthet om hva vi spiser. De av deltakerne 
som er tilknyttet en virksomhet, skulle forholde seg til 
maten som serveres der, og enkeltpersoner ta for seg 
egen mat i hjemme. Vi ble bedt om å gi en kort beskri-

I mai 2016 var dr. Ibrahim Abouleish på besøk i Norge. 
Han var en av de store biodynamikerne og har forandret 
landbruket i Egypt. Se minneord om ham side 54. På 
hans venstre side Rembert Biemond. På høyre side Dag 
Blakkisrud BdF og Ragnhild Nilsen, Sekem Scandinavia. 
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velse av hva vi spiser i 
løpet av en uke fordelt 
på de ulike måltid-
ene, ut ifra sesong 
og aktuelle hovedin-
gredienser. Deretter 
skulle vi velge én dag i 
uka og beskrive hvert 
måltid i detalj (fro-
kost, lunsj, middag, 
kveldsmat, kaffepauser 
etc). Så skulle vi gi en 
personlig vurdering av 
maten vi spiser; er den 
miljøvennlig, sunn 

etc. Og har den et forbedringspotensiale? Til slutt noen 
spørsmål om økologisk landbruk. Har vi klunnskap om 
dette, og hva er forskjellen på økologisk og biologisk-
dynamisk landbruk. Samt hva betyr maten vi spiser for 
matsikkerheten globalt og for miljøet?

Diet for a Green Planet 
Jostein Hertwig henviste til «Diet for a Green Planet», 
et eget prosjekt som er satt i gang i Sverige og skal vise 
vei framover. Det henvender seg både til virksomheter 
og enkeltpersoner som ønsker en omlegging. Fokuset er 
økologisk landbruk, skånsomme foredlingsmetoder, valg 
av et helseriktig og bærekraftig kosthold, samt redusert 
matsvinn. Man satser på lokale og sesongbaserte råvarer 
og å få til en balanse mellom vegetarmat og kjøtt/fisk. 
Maten skal både være velsmak-
ende og næringsriktig. 

Under fagdagen kom det fram at 
mange av virksomhetene innen-
for forbundet allerede har innført 
flere av prinsippene i «Diet for 
a green planet». Samtidig kan 
bevisstheten hos hver enkelt øke. 

– Både ernæring, jordbruk og 
økologi er relevante fordypnings-
temaer og kan arbeides videre 
med på forbundsnivå, sa sty-
releder Geir Legreid i Sosialte-
rapeutisk Forbund. – Kanskje 
kan vi bringe temaet videre i et 
samarbeid og se om vi kan finne 
en felles plattform.

Kokebok 
En egen kokebok, kalt Diet for a 
Clean Baltic, er utviklet og skal 
bidra med å redde Østersjøen. 

Denne finnes både på svensk og engelsk og kan lastes 
ned fra nettet. Alle oppskriftene er testet ut i storkjøk-
ken på skolene i Södertälje, men de kan også benyttes 
i vanlige husholdninger – 4 porsjoner og 50 porsjoner. 
Oppskriftene er utarbeidet med tanke på sesong og er 
basert på lokale råvarer. I tillegg får du ulike praktiske 
råd, blant annet hvordan omleggingen kan skje uten at 
det koster noe ekstra. Bak tiltaket står BERAS-prosjektet, 
Södertälje kommune, Saltå Kvarn og prosjekt Södertälje.

BERAS-prosjektet 
BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and 
Society) har pågått siden 2003 med det mål for øye at 
lokale bønder og produsenter i Østersjøområdet skal 
bli mer miljøvennlige. Med «Diet for a Green Planet» 
retter man nå fokuset på forbrukerne. Hva vi legger på 
tallerkenen har stor betydning for de globale miljøut-
fordringene, inkludert klimaendringer, tap av biologisk 
mangfold, nitrogen- og fosforforurensning. 

BERAS har gjennomført to store EU-prosjekter. Det før-
ste fra 2003-2006 med forskning i 8 land og 48 eksem-
pelgårder. Det andre fra 2010 til 2013 tok for seg innova-
sjon og praksis i 9 land og 20 bærekraftige lokalsamfunn. 
Det tredje prosjektet, BERAS International, pågår nå og 
handler om å utfordre holdninger rundt maten vi spiser. 
Hvordan kan beslutningstakere i kommunen og institu-
sjonene få en bedre forståelse av matens innvirkning på 
miljø og helse, og hvordan kan de offentlige måltidene 
bli en del av løsningen?

Fagdagen på Helgeseter 
skjedde i et samarbeid med 
Jostein Hertwig og Beras 
International.
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Dr. Ibrahim Abouleish har 
forlatt det fysiske plan. Han 
etterlater seg et livsverk som 
kan stå som et forbilde for 
alle som har biodynamisk 
landbruk og antroposofi 
som livsanliggende. Ingen 
andre har klart å sette ut i 
livet en tilsvarende visjon: 
storstilt oppdyrking av ørken, 
sysselsetting av tusener av 
mennesker i foredlingsvirk-
somhet, etablering og drift 
av skoler og universitet og 

mye, mye annet. Når en slik historie fortelles, er det lett 
å tenke seg at bak alt dette befinner det seg et menneske 
med et stort ego. Men Dr. Abouleish var en beskjeden, 
stillferdig person, som fremfor alt var fylt av kjærlighet 
til jorden, menneskene, dyrene og plantene. Og i denne 
kjærligheten til altet hadde visjonen SEKEM sin levende 
rot. 

Jeg var så heldig å få være tilstede under feiringen av 

Dr. Abouleishs 80-årsdag i vår, og der fikk jeg oppleve 
et under. Jeg så med egne øyne hvordan kjærlighet og 
omtanke hadde forvandlet seg til fysiske realiteter. Hvor-
dan ørken var blitt fruktbare jorder, og hvordan mer enn 
1800 studenter arbeider flittig på sine studier i økonomi, 
farmasi, og ingeniørstudier. Jeg så elever med muslimsk 
og kristen bakgrunn arbeide sammen på Steinerskolen, 
de viste eurytmi og spilte instrumenter. Jeg hadde en 
sterk følelse av å ha tatt et skritt inn i framtida. Jeg følte 
at jeg hadde sett noe som vi kan realisere – hvis vi vil. En 
verden bygget på gjensidig forståelse og respekt. Et miljø 
der planter, dyr og mennesker kan leve og utfolde seg i 
samsvar med sine egenskaper og i sin evolusjon. Fred, 
skjønnhet og framtid. 

Å etablere og utvikle SEKEM har kostet uendelige 
anstrengelser fra Ibrahim Abouleish og hans familie, og 
mange, mange andre. Kanskje kan vi inspireres til å gi 
alt vi kan for en tilsvarende visjon. Ikke bare SEKEM i 
Egypt. Men en ”sekemutvikling” for hele verden.

Dag Blakkisrud
Biologisk-dynamisk Forening

Hvert år utarbeider SEKEM en Sustainability Report 
som legges ut på nettet og kan lastes ned. Rapporten 
bygger på SEKEMs visjon, som er: «Bærekraftig utvik-
ling mot en fremtid hvor hvert menneske kan utfolde 
sitt personlige potensiale; hvor menneskeheten lever 
sammen i sosiale former som reflekterer menneskelig 
verdighet; og hvor all økonomisk aktivitet utføres i sam-
svar med økologiske og etiske prinsipper.»  

Året 2016 har vært vanskelig for Egypt. Den egyptiske 
valutaen ble devaluert tre ganger, noe som rammet 
landets økonomi hardt og førte til økte priser, blant an-
net på grunn av økte importkostnader. SEKEM og dets 
datterselskaper har også blitt sterkt påvirket av disse 
devalueringene, men har likevel klart å opprettholde 
alle sine virksomheter og aktiviteter, inkludert skolene, 
programmet for å styrke kvinners stilling, samt de 

SEKEM Sustainability Report – 2016

Visjonen SEKEM sin levende rot 
Minneord om Dr. Ibrahim Abouleish
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Tekst: Sissel Jenseth

Vestimentum er et firma som så dagens lys i 2016 og 
består av to unge gründere, Lars Petter Lundteppen og 
Nicolas Torgersen. I et tett samarbeid med Ragnhild 
Nilsen, Sekem Scandinavia, og et eget designerteam, har 
de nedlagt et betydelig arbeid for å kunne starte salg av 
t-skjorter og hettegensere i Norge og Norden. Og når det 
kommer til produktene, ønsker de å være helt kompro-
missløse både med hensyn til miljø, fairtrade og kvalitet. 

Klærne er designet og utformet av designere i Norge. 
På oppdrag påtrykkes logo på produktene hos en spesia-
list innen silketrykk og transfer. 

Alle de egenproduserte plaggene til Vestimentum er De-
meter-sertifisert og overholder de strengeste kravene til 
økologisk produksjon. Bomullen er av ypperste kvalitet 
og kommer fra SEKEM i Egypt som er en ledende aktør 
innenfor biodynamisk jordbruk. Det innebærer også at 
produktene er særdeles allergivennlig. Se nettesiden:
www.sekemscandinavia.com/biodynamisk-landbruk.

Et like viktig moment er at alle involverte i produksjon-
en hos SEKEM tilbys gode arbeids- og lønnsforhold, 
og at deres familier får tilgang til barnehage, skole og 
yrkesutdanning, samt et moderne medisinsk senter. 
Produksjonen på SEKEM bidrar også til en rekke vel- 
dedige formål som ”kamomille-barna”, et tiltak for å 
sikre inntekter og skolegang til beduinbarna og deres 
familier. 

Vestimentum – norsk design med
biodynamiske bomullsklær fra SEKEM

Vestimentum tilbyr hettegensere og t-skjorter med 
logo, produsert i SEKEM. Foto fra nettsiden.

Les mer om initiativene på www.sekem.com/en/cultural-
life/education-schools/community-school.

Nettbutikk
Vestimentum.no sin nettbutikk vil starte opp i løpet av 
høsten. Her kan både enkeltpersoner og grupper kjøpe 
de aktuelle produktene. Skoleklasser, vennegjenger og 
andre grupper som ønsker felles logo og tekst på sine 
t-skjorter, hettegensere eller andre produkter, må gjøre 
en felles bestilling – slik som tilfellet var da SEKEM 
laget 500 t-skjorter i forbindelse med 50-årsjubileet til 
Camphillstiftelsen i Norge i 2016. 

pågående prosjektene innenfor kunst og kultur. Mye av 
dette kunne skje takket være støtte og bidrag fra ven-
neforeningene. Heliopolis Universitet har nå over 1000 
studenter, og de har begynt å planlegge den neste fasen, 
som blant annet innebærer etableringen av to nye fakult, 
et for bærekraftig landbruk og et for fysioterapi. 

Et kulturhus inngår også i planene og skal bli et sted for 
kunst, musikk og arrangementer – der kulturutveksling 
kan skje. SEKEM er biodynamisk i hele sin virksomhet 
og alle produktene deres merkes med Demeter i tillegg 
til ISO 1401 standarden som viser til at kvaliteten rundt 
arbeidsprosessene er sikret. 
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Tekst og foto: Jan Martin Bang 

Å krysse grensen fra Israel til de okkuperte områder i 
Palestina er litt av et kultursjokk. Du forlater en stort sett 
moderne og vestlig kultur og kommer inn i et fattig og 
underutviklet land. Byen Jenin opplevde vi som særlig 
kaotisk, noe som var en fordel når vi skulle parkere for å 
handle noe; vi kunne sette bilen akkurat hvor som helst, 
gjerne stenge trafikken litt, mens vi kjøpte noen brød på 
det lokale bakeriet. Uansett tutet alle bilene hele tiden! 

Ruth og jeg hadde hørt rykter om et nytt Camphill-
initiativ i Palestina før vi reiste til Israel for et besøk sent 
i fjor høst. Med hjelp fra de vi kjenner i Camphillnett-
verket og venner i antroposofiske omsorgsinstitusjoner i 
Israel, fikk vi kontakt, og i januar i år hadde vi arrangert 
et dagsbesøk. 

Al-Sama Camphill-prosjektet ligger i landsbyen Mutha-
lath Alshuhadaa, like utenfor byen Jenin i den nordligste 
delen av Palestina. 

Hovedmålsetningen i Al-Sama er å bli kvitt stigmatise-
ringen og å berike livskvaliteten for de som har Downs 
Syndrom. Ved å få spesialisert omsorg, læring og sosial-
terapeutisk hjelp, kan mennesker med spesielle behov bli 

effektive og deltagende voksne i et kulturrikt fellesskap. 
Den langsiktige visjonen er å utvikle stedet til å være en 
fullverdig Camphill-landsby, inspirert av antroposofien, 
og å bli deltager i det internasjonale Camphillnettverket. 
For å kunne få til dette har gründeren, Faiza Vida Alhus-
seini, studert antroposofi i Storbritannia, arbeidet i Bot-
ton Village i Yorkshire og stiftet kontakt med flere andre 
Camphillsteder. Hun samarbeider også med antroposo-
fiske omsorgsinstitusjoner i Israel, på Kibbutz Harduf, og 
med Kfar Rafael. 

Da vi var på besøk, fikk vi møte alle de syv medlem-
mene med spesielle behov og mange av deres ledsagere 
og verger, som var fra lokalområdet. Vi var mellom 25 
og 30 mennesker som satt i en ring og snakket sammen 
gjennom oversettere. Etter noen innledende ord, ble 
medlemmene med spesielle behov spurt om å presentere 
seg selv. Den eldste var mer enn førti år gammel, den 
yngste bare tretten. Hver av dem bidro, hver på sin måte. 
Alhusseini bemerket etterpå at for flere av dem var dette 
den første gang de hadde talt i en så offentlig anledning. 
Noen av mødrene ble rørt til tårer da deres barn snakket 
om hvordan de opplevde livet her i dette nye felleskapet, 
hvordan det var første gang å glede seg til å gå ut, å ha 
noe meningsfylt å være med på, for første gang å stifte 
vennskap med andre. Det var ingen tvil at disse mennes-
kene, sett på som ”handicappede” eller ”tilbakestående” 
av profesjonelle sosialarbeidere, kunne leve produktive 
og verdige liv, og at de skapte medlidenhet, kjærlighet og 
tillit innad i dette lille fellesskapet som samlet seg rundt 
dem. 

Majed er en av de nyeste medlemmer. Han har vært der 
bare noen måneder. Da Alhusseini og andre fra Al-Sama 
først kom i kontakt med ham, kunne han verken gå, 
snakke eller fungere på noen normal måte. I dag, bare 
måneder senere, fungerer han sosialt, kan feie gulvet og 
han var en av de som var med og dekket bordet da vi 
alle skulle spise sammen. Han har en som hjelper ham 
og har stor entusiasme, selv om det går nokså smått med 
selve språket. Før han kom hit, hadde han aldri sittet på 
en stol, på møtet vårt satt han en lang stund og bidro 
med å klappe når han syns noe var moro. Hjelperne hans 
sørger for at han får sunn mat, og han har gått ned i vekt 
siden han kom. 

Al-Sama, 
Camphill-prosjektet i Jenin, Palestina
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Al-Sama-prosjektet fungerer som et dagsenter, og er 
åpent bare en eller to dager i uken. Økonomien er mini-
mal, men kommunen støtter dem ved å sørge for lokaler, 
og jordbrukere i nærområdet lar dem høste litt av av-
lingen, som brukes til måltider, og som medlemmene får 
ta litt med hjem på slutten av dagen. Hver person med 
spesielle behov får støtte av en eller flere hjelpere. Disse 
er stort sett familiemedlemmer, mesteparten kvinner, 
søstre eller mødre. Det er også noen frivillige hjelpere 
fra Jenin. Alle kommer fra lokalmiljøet og alle arbeider 
frivillig. Faiza Vida Alhusseini er bevisst hvor viktig det 
er å involvere hele familien i begynnelsen, men senere 
blir det sikkert flere ”volunteers” og forhåpentligvis noen 
fulltidsmedarbeidere. 

Khaled Weshay er den nåværende ordføreren i lands-
byen Muthalath Alshuhadaa, mens Muhammad Asous 
var borgemester i 13 år. Det var han som inviterte Alhus-
seini til området, og han er fortsatt svært involvert til 
prosjektet. Både Weshay og Asous var tilstede den dagen 
vi var der. De lokale innbyggerne ble spurt om hvordan 
de følte angående et slikt prosjekt i landsbyen, og svaret 
var overveldende positivt. Tidligere var det ikke noe sted 
eller tilbud for personer med spesielle behov. Vi ble for-
talt at på grunn av sikkerhetstilstanden kan man risikere 
å bli skutt hvis man var på feil sted på feil tidspunkt.

Al-Sama-prosjektet startet i Gaza for noen år siden, men 
bygningen ble bombet i den siste runden av israelsk/ 
palestinsk vold i 2014. Mens bombingen pågikk, var 
Alhusseini i telefonkontakt fra sitt hjem i den arabiske 
byen Shfaram i Israel. Gaza-medarbeider Ahmad Alaz-
bat ba henne om å fortsette prosjektet, før han selv ble 
drept i volden. Da to landsbyboere og en medarbeider 
ble drept, bestemte Alhusseini at det var for farlig og 
komplisert å fortsette i Gaza, og hun flyttet prosjektet til 
Vestbredden i Palestina, hvor hun fikk land og bygninger 
av de regionale myndighetene i Muthalath. 

Situasjonen er spesielt vanskelig på grunn av den israel-
ske okkupasjonen. En landsbyboer mistet sin far i slaget 
av Jenin for noen år siden. Reiser er begrenset og arbeid 
vanskelig å finne, så økonomien er ganske svak. Alhus-
seini bor i Israel, og kontrollen ved grenseovergangen 
for hvert besøk kan ofte være en komplisert og en 

tidkrevende affære, særlig gjelder det tilbake til Israel på 
slutten av dagen. Vårt besøk ble avsluttet med over en 
times opphold på Jilma kontrollpunkt. Grensevaktene 
var veldig mistenksomme overfor Ruth og meg med våre 
utenlandske pass, og det faktum at vi hadde bodd i Israel 
for mange år siden.

Al-Sama er imidlertid en positiv og futuristisk visjon om 
fred og harmoni. I løpet av hele dagen som vi var der og 
snakket med mange palestinere, hørte vi ikke et negativt 
ord om landet Israel, Israelsk politikk, okkupasjonen 
eller det israelske folket. De vi møtte hadde helt sik-
kert mye å klage over, men de valgte i stedet å fokusere 
på oppgaven de hadde og hvordan de kunne løse sine 
utfordringer.

Deres nettsted er www.Al-Samacamphill.org. Ta kontakt 
og gi dem din støtte!

Jan Martin Bang og Ruth Wilson bodde i mange år på 
Camphill Solborg i Norge, og de er fortsatt knyttet til 
landsbyen på mange måter.

Faiza Vida AlHusseini med en av de yngre medlemmene.
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Tekst og foto: Runa Gafni

Det er bare et år siden Harel hadde en drøm: En drøm 
om å bygge hus i den lille landsbyen Chhatre Deurali 
vest for Katmandu, Nepal. 

Et år senere står det et hus der hvor drømmen oppsto i 
fjor. Det har vært en stor opplevelse. Alle som var med 
har lært masse, møtt sine utfordringer, og kjent på både 
egne og andres grenser. Vi har jobbet hardt, sovet godt, 
ledd ofte og blitt litt mer nepalske.

Dugnadsånd
Da drømmen var nyfødt i februar 2016, ringte vi Cor-
nelius på hans bursdag fra en takterasse i Kathmandu 
og fortalte at vi hadde en spesiell gave til ham i år – en 
drøm som han skulle få være med på å virkeliggjøre!

Tilbake på Vidaråsen begynte drømmen å vokse. Det 
gjorde også kretsen rundt dens kjerne, og sommeren 
2016 bygget vi et cob-hus i Vidaråsens sansehage (se 
LBL 41). Ideen var å bygge med lokale materialer, med et 
minimalt budsjett, og samtidig ha god kvalitet. 

Dugnadsånden sto i høysetet og mange titalls hoder og 
hender hjalp til med planlegging, veiledning, materialer, 
transport, bygging, utforming, underholdning, serve-
ring, støtte og inspirasjon, i løpet av fjorårets sommer. 
Cob-huset var en forberedelse til et prosjekt – i samme 
ånd – 6400 km unna – i retning soloppgang.

Det er noe magisk som skjer når man tør å drømme 
stort. Mulighetene vokser! Dimensjoner og detaljer vi  
aldri kunne ha planlagt selv, utvider seg, faller på plass 
og forbinder dottene. Ringvirkningene som utløses, byg-
ger et nettverk, flere støttespillere dukker opp, horison-
ten blir videre og kursen samtidig tydeligere.

Rebuilding houses in Nepal 
Slik var det med prosjektet som fikk navnet «Rebuilding 
houses in Nepal – a friends initiative». Jeff Magabuntu 
lagde en video som skulle promotere prosjektet. Bygge-
gruppen som skulle reise til Nepal, utvidet seg på kort 
tid fra fire (Harel og Runa Gafni, Cornelius Evensen og 
Sonja Stichnote) til å bli 9 personer. Så i tillegg til oss, 
var Odd Jarle Stener-Olsen, Mo Hagedorn, Line Møller 
Gregersen, Judith Jacody og Anuj Kunwar med. Det ble 
opprettet en croud-funding-nettside på causevox.com 
der begeistrede givere bidro med rause pengegaver som 
finansierte hele prosjektet! Til slutt kom vi på eventyrlig 
vis i kontakt med Karma Tashi Tsering, en inspirerende 
ung tibetaner som ble med oss til landsbyen som bygge-
veileder og vår tolk.

Å flytte fjell fra bunnen av
Dette førte fram til selve handlingen. Lørdag 11. februar 
2017 ankom vi landsbyen i Nepal med en lastebil fylt 
med verktøy, drømmer, forventninger, men også en del 
engstelser i bagasjen. Ville vi lykkes?

Vi ble tatt med til byggeplassen, en smal jordstripe med 
skråning oppover og nedover. Vi startet bokstavelig 
talt fra bunnen av. Byggeplassen måtte først graves ut! 
Mange kubikk med jord ble flyttet med spade og hakke 

Broer mellom øst og vest
– en drøm som ble virkelighet

Glade nye huseiere: Sumitra og Batshu med sine tre 
vakre døtre. 
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før arealet var stort nok, kunne planeres, og grøfter til 
fundamentet kunne graves. Landsbyens beboere forbar-
met seg etterhvert over oss og bisto med tradisjonelle 
verktøy og arbeidsmetoder, mens vi introduserte enkle 
metoder for planering og måling av fundamentet på 
den ene siden, og samarbeid på den andre siden. Etter 5 
dager med graving, var vi klare for sammen å lære jord-
sekk-metoden under tålmodig innføring og veiledning 
av Karma. Huset begynte å vokse.

Raushet
Huset vi bygget skulle bli hjem til en svakstilt familie på 
fem. Det var en motivasjon i seg selv. Familien hadde 
blitt valgt av landsbyens beboere grunnet dårlig økono-
mi, de tilhørte en lav kaste med usikker inntekt og uten 
mulighet til å kunne kjøpe land eller bygge hus.

Byggeprosjektet var basert på dugnadsånd og sam-
arbeid, noe vi var spent på om vi ville få til her i 
landsbyen hvor det var uvanlig å hjelpe hverandre 
uten å bli betalt. Utrolig nok donerte en av våre 
venner, Krishna, et stykke av sin eiendom for at 
dette huset kunne bygges! Shiva, en ung elektriker 

opprinnelig fra landsbyen, tilbød å skaffe og mon-
tere grunnleggende elektrisk utstyr til det nye huset!                                                                                                                                  
Det ble flere og flere hjelpere jo lengre vi kom i bygge-
prosessen. Noen kom for en time eller tre eller mer. 
Andre kom med verktøy, og atter andre med forfrisk-
ninger. Det var ikke sjeldent at hele gruppen ble invitert 
hjem til en familie på chai (melke-te) eller lunsj. Prosjek-
tet fikk etterhvert mye oppmerksomhet. Noen kom bare 
som observatører eller for å kommentere.

Men barna i landsbyen var våre beste ambassadører. 
Mange kom både morgen og kveld – før og etter skolen, 
og noen kom til og med i lunsjpausene. De var både 
nysgjerrige og flinke og stortrivdes med å bli en del av 
gruppen. De lærte oss nepalske sanger og setninger, 
øvde seg på norske og engelske ord, og dukket inn i en 
oppdagelsesverden der bærekraft sto sentralt og der det 
fantes muligheter for å samarbeide på tvers av kaster og 
kulturer.

Hver ettermiddag rundt klokken fem samlet vi oss for å 
avrunde dagen sammen, dele opplevelser og spørsmål, 
og synge sanger fra forskjellige verdenshjørner.
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Utfordringer og verdier
Det vil vært feil å si at alt bare gikk 
som smurt. Vi møtte en hel rekke ut-
fordringer underveis i prosessen, som 
for eksempel å bli møtt med forvent-
ninger om å øse ut med penger, betale 
for hjelpere eller kjøpe materialer til 
både det ene eller andre. Eller at vi 
måtte nøye oss med ervervede materia-
ler som enten var lengre eller kortere 
enn det som var avtalt. Eller at vårt for-
hold til avtaler og tidsrammer viste seg 
å avvike sterkt fra det som var vanlig i 
Nepal. Ja, bare det å prøve å tilpasse seg 
«the nepali way», var en utfordring.

Det hadde en styrkende effekt at 
gruppen vår hele tiden kunne støtte 
seg på tydelige verdier som samarbeid 
og samhold, brobygging og hjelp til 
selvhjelp. Utfordrende situasjoner kunne møtes med 
kreativitet og oppfinnsomhet, samt fokus på våre kjerne-
verdier, som holdt det hele sammen.

Kumøkk: en rød tråd
Bærekraftig jordbruk hadde vært vår inngangsbillett til 
landsbyen Chhatre Deurali i 2016, der vi introduserte 
den vitaliserende biodynamiske måten å dyrke jorda 
på, og der kompostering og kumøkk spilte en sentral 
rolle. Det var derfor en stor glede da Krishna på vår siste 

arbeidsdag kom med en porsjon kumøkk til finishen på 
det nye husets vegger. Landbrukets gull ble blandet ut 
med vann og silt jord, for så å bli påført veggene med 
sirkulære håndbevegelser.

Brobygging
Da vi tok avskjed fra Chhatre Deurali, ble fire av våre 
venner, Sarita, Krishna, Narayan og Guru, som alle 
hadde vært med under landbruksprosjektet i fjor og 
som hadde støttet oss under byggepresessen i år, med 
oss til Katmandu. I landsbyen hadde vi et oppfølgings-
møte med bøndene da vi kom, hvor det viste seg at de 
fire hadde begynt å legge om noe av sin produksjon 
til biodynamisk landbruk, og de hadde sluttet å bruke 
kjemikalier. Men de manglet et nettverk for rettferdig 
handel. Harel hadde derfor arrangert et møte med 
gründerne Hada og Peter (OneWorld, en biodynamisk 
organisasjon i Nepal), og på den måten kunne vi være 
med å bygge broer mellom mennesker som bryr seg om 
miljøet. En bærekraftig utvikling i Nepal står sentralt i 
begge prosjekter.

En slik utvikling av lokale ressurser og etablering av lo-
kale nettverk gir mulighet til at våre nepalske venner kan 
ta fremtiden i sine egne hender. Vårt håp er at kontakten 
mellom bøndene i Chhatre Deurali og OneWorld vil 
åpne for støtte, samarbeid, læring og utvikling av det 
biodynamiske jordbruket. Men initiativet må komme 
innenifra, både når det gjelder biodynamisk jordbruk 
og bærekraftig bygging. Og dermed dukker det opp et 
legitimt spørsmål: Vil frøene til dette prosjektet kunne 
spire og vokse videre? Kommer landsbyens beboere til å 
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fortsette å bygge bærekraftige, rimelige hus? Er de klare og 
villige til å støtte hverandre og samarbeide for å bygge opp 
og videreutvikle landsbyen uavhengig av ytre initiativer!?

En fremtidsspire?
Under innvielsesfesten av det nye huset, dagen før vi 
skulle reise fra landsbyen, skjedde noe bemerkelsesverdig. 
Barn og unge, voksne og gamle var kommet sammen, vi 
hadde sunget, drukket te og uttalt våre gode ønsker for 
familien, for fellesskapet og landsbyen. Og vi trodde det 
var tydelig at nå hadde vi spilt ballen over til dem. Men 
istedet kom en hel rekke innspill fra innbyggerne, de nye 
huseierne inkludert, som lurte på hvem som skulle gjøre 
det arbeidet som gjenstod? For oss var dette vanskelig å 
svelge, etter å ha gitt alt dag ut og dag inn for å prøve å 
komme i mål. Motet vårt sank, men så snudde vinden. 

En ung mann, Sandes, tok ordet og oppfordret mennene 
som var tilstede til å slå seg sammen for å gjøre ferdig ta-

ket. En vakker kvinne, Goma, tok stafettpinnen og hen-
vendte seg til kvinnene i rommet, og de ble enige om å 
ta fellesansvar for å legge på det siste laget med veggpuss.

Følg med videre
Er det mulig at dette allerede er spiren fra et nytt frø? I 
en kultur der kastesystemet og gamle tradisjoner frem-
deles er dypt forankret i livene til menneskene, opplevde 
vi denne vendingen som et lite under.

Hva av det vi har prøvd å formidle med prosjektet, som 
vil bli igjen etter at vi har reist? Det vil vel tiden vise, og 
vi vil fortsette å opprettholde kontakten med våre venner 
i Nepal. Om du er interessert i å se flere bilder og følge 
med på prosessen videre, kan du følge oss på facebook: 
Rebuilding houses in Nepal - a friends-initiative. Der vil 
vi holde deg oppdatert.

Artikkelen er skrevet på vegne av byggegruppen, 19.3.2017.

Foto
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Det var engang en fattig bonde som jobbet og slet fra 
tidlig morgen til sent på kveld på åkeren sin, men til 
liten nytte. Da tiden for innhøstingen kom, var avlingen 
så liten at han bare med nød og neppe kunne brødfø seg 
selv og familien sin. Likevel var bonden god og from, og 
han takket Gud av hele sitt hjerte for avlingen. Vårherre 
så med velvilje på den fattige bonden som aldri glemte 
å takke ham, uansett hvor liten avlingen var, og han 
bestemte seg for å belønne bonden.

En kveld da bonden, kona hans og barna satt rundt 
bordet og spiste kveldsgrøten, banket det på døra. Da 
bonden åpnet, stod det en gammel og sliten mann med 
vandringsstav i døråpningen. 

«Kom inn, kom inn, gamlefar», oppfordret bonden ham 
vennlig, «det ser ut til at du har allerede har gått både 
langt og lenge. Du er sikkert trøtt og sulten. Da passer 
det bra at vi nettopp spiser kveldsmat.»

Den gamle vandringsmannen ble overtalt til å spise 
kveldsgrøt sammen med familien, og siden redde bon-
den opp en seng bak ovnen og ønsket ham en god natt.

Etter frokost neste dag, spurte den gamle om han fikk 
se bondens åker? Joda, det skulle han få lov til. De gikk 

sammen på åkeren og så på de magre 
kornaksene. Da sa 

den gamle: «Siden du har tatt så vel imot meg, vil jeg 
fortelle deg en hemmelighet: Om du går syngende over 
åkeren, kommer avlingen din til å bli ti ganger så stor.» 
Med disse ord forlot han bonden og vandret videre.

Bonden på sin side fulgte rådet hans og fra da av hørte 
man vakker sang hver gang bonden jobbet eller gikk 
på åkeren. Og da tiden for innhøstingen kom, ja, da 
var ganske riktig avlingen ti ganger så stor, og bonden 
og familien hans gledet seg og takket Gud for at det nå 
var slutt på fattigdommen. Og bonden glemte aldri den 
gamles råd og sang hver gang han gikk over åkeren.

Da bonden døde etter mange gode år og mett av dage, 
overtok den eldste sønnen gården, men han syntes 
ingenting om å synge på åkeren. Nei da, det var jammen 
slitsom nok å jobbe på åkeren, da skulle han ikke bruke 
krefter på sang i tillegg.

Da det kom til innhøsting det første året og avlingen 
var dårlig, ergret den unge bonden seg, men tenkte ikke 
over at han selv kunne ha skyld i det.

Vårherre så dette, og det gjorde ham vondt å se at all rik-
dom han hadde gitt den fattige bonden nå skulle gå tapt. 
Siden den unge bonden hadde glemt å synge til arbeidet, 
ropte Vårherre på lerka og sa til henne: 
«Fly du over den 

Da bonden glemte å synge
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fattige bondens kornåker og syng av hjertens lyst, slik at 
menneskene ikke skal sulte bare fordi de ikke husker å 
synge lenger.»
Og lerka var ikke vanskelig å be, men gjorde straks det 
som Vårherre hadde bedt henne om. Ja, hun gjør den 
dag i dag. Høyt oppe over kornåkrene kan man høre 
henne juble og synge. Og derfor kan kornet fortsatt bære 
rik avling, selv om bonden for lengst har glemt å synge.

Fritt etter Wenn ich König wär` av Georg Dreissig, Verlag 
Urachhaus 2001, Stuttgart.

Tekst: Arne Øgaard

BOKOMTALE: Dr. Volker Fintelmann: Intuitiv medisin. 
Antroposofisk medisin i praksis. Grunnlag - Indikasjoner 
- Terapikonsept. Antropos 2017.

Ved hjelp av moderne naturvitenskap er det blitt gjort 
store medisinske fremskritt innen diagnostisering, 
kirurgi, kreftbehandling, stamcellebehandling og mange 
andre områder som daglig redder menneskeliv. 
En antroposofisk lege må være fullt utdannet på dette 
feltet og står fritt til å benytte de metodene han me-
ner er relevante. Samtidig søker denne legen et større 
perspektiv enn det vi finner i dagens naturvitenskapelige 
verdensbilde.

I den vanlige medisinen prøver man å finne presise 
kriterier for beskrivelse av sykdommer, for så å finne be-
handlingsformer som kurerer alle med den aktuelle syk-
dommen. Arbeider en ut fra et antroposofisk perspektiv 
er målsettingen å se det spesielle i hver enkelt pasient og 
finne den riktige behandlingen for dette individet. En 
slik behandlingsform egner seg ikke for dobbeltblinde 
studier, og det er derfor vanskelig å bevise dens virkning 
ut fra dagens krav til vitenskapelig metode. En antropo-

Volker Fintelmann: Intuitiv medisin 
– antroposofisk medisin i praksis

sofisk lege må være en kunstner som i størst mulig grad 
prøver å understøtte menneskets egen selvhelbredelses-
kraft. Prof. Dr Volker Fintelmann har arbeidet som lege 
gjennom et langt liv og har hatt flere betydningsfulle 
verv. I boka Intuitiv medisin – Antroposofisk medisin i 
praksis, skriver han ut fra egen erfaring og omfattende 
studier. Boka er nylig utkommet på norsk. I Tyskland er 
den utgitt i flere opplag, og den er oversatt til flere språk.

Boka kan grovt deles i to deler, en som med letthet kan 
leses av allment interesserte og en som er beregnet på 
mennesker som arbeider i det medisinske feltet. Men 
dette er ingen lærebok for sykepleiere eller leger og hel-
ler ingen selvhjelpsbok for folk som vil prøve å helbrede 
seg selv. Det er først og fremst en bok som gir en viss 
innsikt i hva antroposofien kan tilføre medisinen.

De allmenne kapitlene som innleder og avslutter boka, 
begynner med en innføring i medisinens historie. Her 
ser vi at det tidlig oppstår et skille mellom Virchow, 
som prøver å forstå mennesket ut fra cellen, og Carl 
Gustav Carus, som hadde en mer helhetlig tilnærming 
til mennesket. Virchows metode med å forklare alt ut 
fra minstedeler er blitt videreført i moderne molekylær-
tenkning, mens Rudolf Steiner kan sees som en videre- 
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føring av Carus. Fintelmanns 
videre kapitler om erkjennel-
sesteoretiske spørsmål og det 
antroposofiske menneskebildet 
gir glimrende innfør- 
inger i disse komplekse tema-
ene. Det samme gjelder de av-
sluttende kapitelene om frem-
tidsaspekter for medisinen.

De detaljerte kapitlene om 
sykdomslære og ulike behand-
lingsformer krever medisin-
ske forkunnskaper og er en 
krevende øvelse i å bevisstgjøre 
og leve seg inn i komplekse 

prosesser. En aner i det minste hvilke utfordringer en 
antroposofisk lege må arbeide med. Denne boka inngir 
stor respekt for dem som begir seg inn i dette utfor-
drende arbeidsfeltet, og mitt håp er at den kan bidra til å 
bringe denne respekten ut til offentligheten.

Fintelmann gir i denne boken en grundig innføring i 
antroposofisk medisin som bygger på lang klinisk erfar-
ing og et inngående studium av Steiners verk. Intuitiv 
medisin er et begrep Rudolf Steiner benyttet for å vise 
hvordan klassisk skolemedisin kan befruktes gjennom 
antroposofien. 

Dr. Volker Fintelmann beskriver sykdomsbilder presist 
og anskuelig og utvikler et utvidet, helhetlig terapikon-
sept ut fra en omfattende kunnskap om menneskets 
vesen. Forfatteren skildrer «den moderne medisinens 
krise» i lys av naturvitenskapens fremvekst i nyere tid. 

Med kravet om en fri forskning basert på rasjonalitet 
og empiri, har naturvitenskapen virket som en mektig 
frigjørende åndsimpuls, men er i dag blitt stående i en 
ensidig mekanistisk og materialistisk oppfatning av 
virkeligheten, som alvorlig truer vår frihet og mennes-
kelighet. Fremtidens medisin vil bli en frihetsvitenskap, 
sier Fintelmann. 

Prof. dr. Volker Fintelmann (f. 1935) er lege og spesialist 
i indremedisin. Han var overlege og gjennom mange år 
medisinsk direktør ved DRK-Krankenhaus i Hamburg. I 
1997 grunnla han Carl Gustav Carus Akademiet for hel-
hetsmedisin i Hamburg, som han siden har ledet. Volker 
Fintelmann ble i 1996 tildelt ærestittelen Professor h. c. 
av Hamburg senat. Han har skrevet en rekke bøker om 
antroposofisk medisin og vært medlem av flere offentlige 
medisinsk-vitenskapelige kommisjoner i Tyskland. 

Boka er på 310 sider og oversatt av Eve-Marie Lund. Den 
 er utgitt av Antropos Forlag 2017 (www.antropos.no). 
Omtalen har tidligere vært publisert i Pengevirke 2017-2.

En dialog med boken ‘Menneske 
først og fremst’ av Christian Egge

Tekst: Gerd Eva Baum Thoresen. 

Etter å ha lest boken på 1615 gram fra perm til perm, 
sitter jeg igjen med mange inntrykk. Det var en dialogisk 
prosess, hvor en samtale foregikk mellom teksten og 
mine egne erfaringer gjennom hele boken.

Boken har en fin utforming og Tinken Laurantzon har 
gjort et flott arbeid med å velge ut bildene. Boken er 
skrevet etter oppdrag fra Camphill og forfatteren hadde 
kun ett år på prosjektet. Christian Egge har på denne 

tiden satt seg inn i Camphill og dens bakgrunn på en 
imponerende måte.

Boken har tittelen ‘Menneske først og fremst’ og det er 
intervjuene med så mange fine mennesker som står som 
det sterkest inntrykket. Intervjuene, spesielt med lands-
byboerne, berørte meg.

Valget over hvem forfatteren har tatt med er hans eget 
valg. Intervjuene er ledende med konkrete spørsmål til 
de som er intervjuet. Med åpne spørsmål ville kanskje 
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hele boken sett annerledes ut? Der-
som forfatteren hadde hatt mulig-
heter til å bo på stedene over tid, ville 
kanskje andre sider kommet fram. 
Men med ett år til oppgaven, har 
boken et noe journalistisk preg.

Boken er med i feiringen over at 
Camphill i Norge er 50 år. Jeg savner 
mer historie i boken. I stedet for å 
spørre i intervjuet én person om de 
ulike stedene, ville det kanskje vært 
mer hensiktsmessig å spørre de som 
har erfaring fra stedene om hvordan 
det var? Reidunn Hedetoft flyttet 
til Hogganvik i 1972 og har mye å 
fortelle. Hun er en av de som ennå 
var med i Vøyengruppen i Oslo før 
Vidaråsen startet. Hun var også på 
Vidaråsen i pionerårene. På flere av 
stedene i Trøndelag bor ennå de som 
kjenner utviklingen.

I et kapitel om utviklingsfaser på 
Vidaråsen, snakkes det om at ‘før’ 
hadde de en del mennesker som var 
ganske utagerende og ‘før’ var det 
ikke mye struktur. Når var ‘før’? Jeg bodde på Vidaråsen 
for det meste av 70- årene og da var landsbyen veldig 
godt organisert og vi hadde ikke flere utagerende der 
enn var naturlig for et slikt samfunn. Det hadde vært 
fint om det historiske kunne vært mer konkret.

Egge har et lengre intervju med Bente Edlund. Både her, 
og også i sin doktorgrad og bok, kommer hun fram til 
at Camphill ikke er en idé, men en modell som ikke er 
transformerbar. Hun tar utgangspunkt i Solverv i Sande-
fjord som ble nedlagt og en idé  om ‘Landsby i by’ som 
Nils Christie hadde, men som aldri ble realisert. 

Når det gjelder Solverv, var det et behov for noen lands-
byboere å prøve seg i det vanlige arbeidslivet og ha en 
mer selvstendig boform. Phyllis og Ivan Jacobsen, som 
startet stedet, ble spurt om å hjelpe til på Hogganvik 
landsby i Rogaland og ønsket å bo i et større fellesskap. 
Noen flere medarbeidere bodde der, men landsbyboerne 
som flyttet dit, flyttet alle til egne leiligheter etterhvert. 
Ideen om Camphill har blitt virkeliggjort for og med 
barn og voksne med hjelpebehov, hvor mennesker bor 
sammen, rundt om i verden, også i byer, ikke bare i 
et stort hus eller gård på landet. Om grunnlaget for 
Camphill er en idé som har forvandlingsmuligheter 
eller en modell, er noe som de som bor i Camphill i dag 
burde drøfte nærmere.

Etter å ha vært verge for en landsbyboer i 25 år, har jeg 
opplevd at Camphill har skapt et verdig liv for mange 
mennesker med hjelpebehov. Else Reidun Andersen 
bodde på Vidaråsen fra hun var 16 år i 1968, til noen 
uker før hun døde, julaften 2014. Hun var ungdom, 
voksen og eldre der. Hun hadde et rikt sosialt liv med 
venner og kjærester. Hun kunne gå fritt rundt. Hvis hun 
hadde bodd i byen, måtte hun ha hatt følge av en hjelper. 
Else Reidun var stolt av sitt arbeid, tilpasset hennes ulike 
arbeidskapasitet gjennom livet. Hun ble ganske sur om 
noen tok oppvasken hennes! Hun kunne si sine mening-
er på landsbymøtene og hennes meninger ble hørt. Else 
Reidun hadde mye empati og var en god venn. Det er 
hun og andre landsbyboere som har brakt det beste ut 
av meg. Kunne landsbyboernes liv i de 50 årene kommet 
ennå tydeligere fram i boken?

Det er fint å framheve landsbyenes øko-satsing. Lands-
byene har utviklet seg og gjennomtrengt dette område 
på en imponerende måte.

Boken er lang og tung, og kunne blitt med fordel redi-
gert ned til 3-400 sider eller med 500 gram! 

Takk til alle som har fortalt om sine liv i boken. 
Hjertelig takk til Christian Egge som har skrevet boken. 

Else Reidun Andersen og Gerd Eva Thoresen. Foto: John Baum.
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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

sosialterapeutiske landsbyer og helsepedagogiskeskoler i Norge

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 Fo
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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 

Fo
to

: 
St

ei
ne

rs
ko

le
n 

på
 S

kj
ol

d

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 Fo
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Granly

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik, ligger Granly 
Stiftelse i tettbebyggelsen Kapp. Her bor 24 voksne per-
soner med utviklingshemning i 5 boliger og en hybel-
leilighet, spredt på et parklignende område. Granly ble 
etablert i 1938 og er dermed det eldste antroposofiske 
sosialterapeutiske stedet i Norge. Aktivitetene er hoved-
saklig sentrert rundt håndverk, kunst og hagebruk.

Henvendelse:

Mjøsvegen 498
2849 KAPP
Tlf: 61143660
E-post: granly@granly-stiftelse.no 
www.granly-stiftelse.no
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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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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. 
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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

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
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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
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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
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Vallersund Gård og Framskolen - Camphill

Vallersund Gård ligger på Fosenhalvøya. Vi tilbyr et bo- og 
arbeidsmiljø for voksne mennesker med utviklingshemming. 
I alt bor her 35 – 40 mennesker på stedet og det drives gårds-
bruk, bakeri, veveri, gartneri og butikk. 
FRAMskolen er en del av landsbyen. Skolen er et folkehøy-
skolelignende lærested for unge voksne med utviklings-
hemming 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 Fo
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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 Fo
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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.
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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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